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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) memiliki peran yang penting 

dalam perekonomian nasional. Kegiatan usaha ini mampu memperluas lapangan 

kerja dan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam 

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Selama 

krisis ekonomi pada akhir 1990-an sektor usaha tersebut membuktikan 

ketahanannya ketika banyak usaha besar mengalami pengurangan usaha, 

kerugian, dan kebangkrutan. Untuk mendukung pemberdayaan UMK, maka pada 

tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Meskipun UMK telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian 

nasional, namun UMK masih menghadapi berbagai permasalahan internal dan 

eksternal. Permasalahan ini antara lain dalam hal produksi, pemasaran, sumber 

daya manusia, teknologi, iklim usaha, dan khususnya permodalan. Rendahnya 

permodalan UMK antara lain disebabkan kendala akses kepada lembaga keuangan 

karena belum semua UMK menyusun laporan keuangan sebagai salah satu 

persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.  

 Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat ini memiliki 

peranan yang sangat penting di segala bidang. Hal ini disebabkan karena 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Dengan 
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perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan 

pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang kita 

butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya yang kita 

keluarkan lebih efisien. Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan pada 

UMKM, teknologi informasi menjadi hal penting dalam pengelolaan data 

keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi 

dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan 

waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang digunakan 

untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat mempermudah 

pihak yang terkait dalam perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan 

tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian Pinasti (2007) menunjukan bahwa kelemahan 

UMKM di Indonesia adalah pada umumnya tidak menguasai dan tidak 

menerapkan sistem keuangan yang memadai. UMKM tidak atau belum memiliki 

dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat, padahal laporan keuangan akan 

memudahkan UKM mengakses pembiayaan dari perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya. (Bank Indonesia, 2015) dan akan membuka peluang bagi 

pemilik untuk memajukan usahanya tersebut. Dengan adanya teknologi informasi 

diharapkan  dapat membantu UMKM dalam  melakukan penyusunan laporan 

keuangan yang cepat dan memadai sehingga UMKM dapat menyajikan laporan 

keuangan yang yang lebih informatif dengan tujuan member kemudahan bagi 

investor maupun kreditor unutk memberikan bantuan pembiayaan bagi para 

pengusaha UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Permatasari (2013) adalah 
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sistem informasi penjualan bagi apotek dalam bentuk perancangan aplikasi untuk 

menangani sistem penjualan yang selama ini masih dilakukan secara manual. 

Sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi dapat memecahkan masalah-

masalah yang terjadi pada sistem dan prosedur yang lama pada Toko Distro 

tersebut.  

10.Duupstore merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan barang 

distro laki-laki yang berada di jalan Ratulangi Bandar Lampung, 10.Duupstore 

transaksinya selama ini setiap harinya cukup banyak di karenakan toko distro ini 

menjual barang secara grosir dan satuan. Kegiatan Transaksi pada penjualan 

barang distro yang ada pada toko 10.duupstore masih dilakukan secara tertulis 

yang dicatat satu persatu setiap adanya pembelian lalu akan dipindahkan setiap 

bulannya ke dalam aplikasi spreedsheet. Karena dari itu perlu adanya suatu 

aplikasi yang akan membantu setiap transaksi penjualan yang ada pada toko 

tersebut guna membantu dalam setiap transaksi yang terjadi setiap harinya dan 

masih mencampurkan pencatatan transaksi penjualan grosir dalam retail dan 

satuan sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan laba dan pencatatan 

persediaan barang. Penjualan pada toko 10.duupstore menggunakan metode 

perhitungan Low Cost Market (LOCOM) guna mencapai tujuan yaitu agar adanya 

penilaian persediaan selain adanya harga pokok seperti penilaian berdasarkan 

harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, penilaian berdasar harga jual 

dan penilaian untuk realisasi atau nilai pengganti. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada toko 10.Duupstore  maka 

peneliti mengangkat judul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI 
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AKUNTANSI PENJUALAN RETAIL PADA TOKO 10.DUUPSTORE 

BANDAR LAMPUNG”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai 

barang Distro Laki-laki pada Toko 10.Duupstore yang sedang berjalan? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi penjualan barang distro 

Laki-laki pada Toko 10.Duupstore berbasis desktop? 

1.2 Batasan Masalah  

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membatasi sistem informasi akuntansi pada proses bisnis 

sistem informasi akuntansi penjualan retail barang distro Laki-laki pada Toko 

10.Duupstore. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode Low Cost Market (Locom) untuk 

perhitungan penjualan barang distro Laki-laki pada Toko 10.Duupstore.  

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis sistem penjualan barang Distro pada Toko 10.Duupstore  guna 

membangun sebuah sistem informasi proses bisnis dan Akuntansi pada Toko 

10.Duupstore. 
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2. Merancang sistem informasi Akuntansi yang dapat membantu aktivitas 

penjualan barang Distro Laki-laki pada Toko 10.Duupstore. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk bidang teknologi informasi penjualan pada Toko 10.Duupstore Untuk 

pemilik perusahan agar tidak mengalami kesulitan lagi dalam perhitungan 

penjualan barang. 

2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap sistem informasi penjualaan  

yang ada saat ini.  

3. Memberikan rancangan sistem informasi penjualan Retail Pada Toko 

10.Duupstore yang terkomputerisasi, sehingga dapat membantu perhitungan 

laba dan pencatatan persediaan barang. 

4. Memberikan keluaran (output) berupa laporan penjualan dan pembelian 

bulanan, triwulan, maupun tahunan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan 

1.6   Sistematika Penelitian 

        Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian, penjadwalan penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada Implementasi 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Retail Pada Toko 10.Duupstore Bandar 

Lampung. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


