
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi dirancang sedemikian rupa oleh manusia untuk memudahkan 

manusia dalam melakukan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Teknologi juga 

sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Selain teknologi terdapat juga sebuah 

sistem dimana setiap perusahaan pasti memlikinya, dan sistem sendiri merupakan 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Jogiyanto, 2005:2). Perusahaan Salsabila Print Teknik juga 

menggunakan teknologi dan memiliki sebuah sistem dalam menjalankan setiap 

aktivitas dari kegiatan usaha perusahaan. Salsabila Print Teknik juga memiliki 

sebuah aktivitas dalam mengolah pembelian peralatan, pembelian peralatan juga 

merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi. 

 Sistem informasi akuntasi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang 

memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, 

memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, 

memperbaiki pengendalian akuntasi dan juga pengecekan internal, serta 

membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi 

(Mulyadi, 2008:5). 

 Salsabila Print Teknik merupakan sebuah perusahaan yang berjalan dalam 

bidang penyuplai peralatan untuk memenuhi kebutuhan perbankan. Peralatan yang 

disuplai dari Salsabila Print Teknik berupa CCTV, Printer, Tinta Print, Scaner, 

Komputer, dan lain sebagainya. Salsabila Print Teknik juga menyediakan jasa 
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servis untuk peralatan bank yang rusak, seperti servis mesin atm, servis printer, 

dan servis CCTV. 

 Pada Salsabila Print Teknik, hanya satu admin saja yang melakukan 

kegiatan pemesanan peralatan ke supplier. Peralatan akan dilakukan pemesanan 

atau restock jika persediaan peralatan tinggal sedikit. Pemesanan kepada supplier 

diawali dengan pembuatan list pemesanan pembelian, kemudian admin akan 

menelpon supplier untuk menanyakan apakah peralatan yang diinginkan tersedia 

atau tidak, jika peralatan tersedia admin akan melakukan pemesanan sesuai 

dengan list yang dibuat, jika tidak admin akan menghubungi supplier lainnya. 

Setelah peralatan yang dipesan sampai, admin akan melakukan pencatatan dan 

penginputan di microsoft excel untuk peralatan yang baru masuk, setelah itu akan 

dicetak menjadi kartu persediaan.  

 Kendala yang dihadapi oleh perusahaan yaitu tidak memilikinya database 

yang terpusat. Sehingga dalam melakukan pencarian data menjadi sulit dan dalam 

pembuatan laporan pun adimn harus membuat format terlebih dahulu. Kendala 

lainnya, perusahaan juga tidak memiliki sebuah peringatan ketika stock peralatan 

akan habis, sehingga terkadang perusahaan mengalami kehabisan stock ketika 

costumer ingin melakukan pembelian peralatan. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk membuat 

sebuah sistem yang berjudul : “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian Perlatan Perbankan (Studi Kasus : Salsabila Print Teknik)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah : 

1. Bagaimana agar database sistem pembelian pada salsabila print teknik 

menjadi terpusat ? 

2. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi pembelian 

pada Salsabila Print Teknik ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan tidak 

menyimpangterlalu luas, serta untuk lebih memahami permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Membahas tentang pemesanan pembelian hingga barang masuk. 

2. Tidak membahas tentang pembayaran. 

3. Pembahasan tentang data keluaran peralatan hanya dilakukan untuk 

memunculkan peringatan ketika stock peralatan akan habis. 

4. Data input pada sistem akan berupa ; input data peralatan, input data 

pemesanan peralatan, dan input data barang yang telah masuk. 

Sedangkan untuk data outputnya berupa ; output data peralatan, output 

data pemesanan peralatan, output data laporan barang untuk pimpinan, 

dan output jurnal pembelian. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

    Adapun tujuan dalam penulisan ini terdapat pada halaman berikutnya. 
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a. Mengetahui bagaimana alur kerja dari prose pembelian peralatan pada 

Salsabila Print Teknik. 

b. Mengetahui media penyimpanan data peralatan yang ada pada 

perusahaan Salsabila Print Teknik. 

c. Menganalisa dan mempelajari permasalahan yang ada pada perusahaan 

Salsabila Print Teknik. 

d. Menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan.  

 

1.5 Manfaat Penulisan 

 Manfaat dari penulisan ini dikelompokan menjadi 3, yaitu : 

1. Bagi akademik, manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai rujukan untuk upaya perancangan sistem akuntansi 

pembelian di berbagai intansi nantinya. 

2. Bagi perusahaan, manfaat yang diharapkan untuk perusahaan adalah 

terjaminnya keamanan data persediaan peralatan,  menghindari adanya 

kekosongan persediaan peralatan karena adanya pemberitahuan pada 

sistem mengenai batas minimum persediaan peralatan, dan 

mempermudah admin perusahaan dalam melakukan input, maupun 

update data persediaan perlatatan pada perusahaan. 

3. Bagi masyarakat, manfaat yang diharapkan untuk masyarakat adalah 

menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi, serta 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa teknologi dapat meringankan 

pekerjaan manusia. 


