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BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi yang dulunya sulit didapatkan, kini 

dapat dengan mudah diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Komputer merupakan 

suatu perangkat yang sangat dibutuhkan oleh proses penyajian pengolahan data 

agar data yang diolah dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh 

pimpinan ataupun suatu perusahaan yang membutuhkan. Pada sebuah Apotek 

dapat digali informasi dari data pembelian obat kepada supplier, data persediaan 

obat yang ada di Apotek, data penjualan (transaksi) obat, dan laporan keuangan 

sehingga informasi ini dapat digunakan pihak Apotek dalam mengatur sistem 

pembelian, persediaan, penjualan dan laporan keuangan yang mempermudah 

semua kegiatan Apotek. 

Apotek Sakinah merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang penjualan 

obat yang berada di Jalan Pangeran Tirtayasa No. 24 Sukabumi, Bandar 

Lampung. Kini di daerah Sukabumi telah banyak Apotek. Oleh karena itu, pihak 

Apotek harus pandai dalam mengatur strategi penjualan untuk meningkatkan hasil 

penjualan. Apotek ini berfungsi sebagai penyedia obat yang harusnya mampu 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tetapi dalam hal pengolahan 

data masih manual. 

Semua kegiatan yang terjadi pada Apotek Sakinah masih manual, 

contohnya seperti dalam menyediakan barang awal, karyawan harus menghitung 

jumlah barang dan mencatatnya pada sebuah kertas. Persediaan obat awal dan 

obat akhir harus balance. Kemudian dalam hal transaksi penjualan obat, begitu 
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ada pelanggan yang membeli obat, admin menghitung satu per satu harga obat 

menggunakan kalkulator, kemudian setelah transaksi selesai maka admin 

mencatat obat yang telah terjual ke dalam buku catatan obat keluar. Bukti 

transaksi yang digunakan adalah nota. Tidak semua transaksi membutuhkan nota, 

semua tergantung bagaimana kebutuhan pelanggan. Setelah itu dalam hal 

pembelian obat kepada supplier, admin menelpon sales obat memesan obat, 

kemudian pihak sales obat menelpon perusahaan obat dan keesokan harinya 

barulah obat tersebut dikirim ke Apotek Sakinah. Selain itu, buku catatan obat 

keluar digunakan juga sebagai laporan penjualan harian kepada pimpinan Apotek. 

Sistem komputerisasi dalam segala aktivitas yang terjadi di Apotek akan sangat 

membantu dalam hal pengolahan data Apotek, untuk menunjang kualitas tersebut 

maka diperlukan suatu sistem informasi yang mudah dari segi waktu dan akan 

memberikan data dengan cepat, tepat dan akurat. 

Sistem pelaporan keuangan sangatlah penting bagi Apotek Sakinah dalam 

proses penyajian dan pengolahan data sehingga memberikan informasi yang 

dibutuhkan pimpinan Apotek itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas sumber daya 

manusia juga merupakan faktor yang penting dan diperlukan pula adanya kerja 

sama yang baik antara admin dan pimpinan Apotek, agar tercapainya suatu tujuan 

pada Apotek Sakinah. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Apotek Sakinah membutuhkan 

sistem aplikasi yang terkomputerisasi yang dapat mendukung dan membantu 

dalam perhitungan laporan keuangan ke dalam sebuah sistem yang akan 

dibangun. Sistem tersebut nantinya akan memberikan informasi mengenai 

persediaan obat, pembelian obat kepada pemasok, penjualan obat dan pelaporan 
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keuangan yang terjadi di Apotek Sakinah. Untuk itu penulis melakukan penelitian 

tentang sistem pelaporan keuangan pada Apotek Sakinah. Berdasarkan latar 

belakang, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi Akuntansi 

Pelaporan Keuangan Apotek”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis pelaporan keuangan pada Apotek Sakinah? 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi akuntansi pelaporan 

keuangan pada Apotek Sakinah? 

3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan dapat 

membantu dalam hal pengelolaan laporan keuangan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun suatu sistem yang dapat mengolah segala aktivitas 

yang berkaitan dengan siklus akuntansi yang terjadi pada Apotek 

Sakinah. 

2. Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang ada pada Apotek Sakinah serta dapat memudahkan 

proses pendataan, perhitungan dan penyajian laporan saat melakukan 

proses penjualan tunai pada Apotek Sakinah. 
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1.4. Batasan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Hanya membahas tiga laporan keuangan yaitu laporan perubahan modal, 

neraca saldo dan laporan laba rugi. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Delphi 7, dan database 

menggunakan MySQL serta alat perancangan sistem menggunakan 

Diagram Konteks, DFD, ERD, dan Relasi Antar Tabel.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan perusahaan dalam mengendalikan persediaan 

obat pada Apotek Sakinah. 

2. Memberikan kemudahan perusahaan dalam melakukan penjualan tunai 

obat pada Apotek Sakinah. 

3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang 

pembuatan laporan keuangan pada Apotek Sakinah. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan 

penelitian skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut : 

1.6.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan karyawan di Apotek Sakinah mengenai data-data 
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yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini, hasil wawancara 

disajikan dalam lampiran. 

1.6.2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

dalam kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan 

sistem dalam penelitian skripsi. 

1.6.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan membaca dokumen-dokumen serta buku yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan 

untuk pengembangan selanjutnya. Contohnya seperti faktur pembelian, 

dan buku catatan obat keluar. 

 

1.7. Keaslian Penulisan 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun yaitu sistem informasi akuntansi pelaporan 

keuangan Apotek. 

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

3. Sistem yang dirancang dimodelkan dengan pemodelan terstruktur yaitu 

Diagram Konteks, DFD, ERD dan Relasi Antar Tabel. 

4. Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Deplhi7. 

5. Output yang dihasilkan dalam sistem ini laporan keuangan berupa 

laporan perubahan modal, neraca saldo dan laporan laba rugi. 
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