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LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perusahaan di berbagai bidang saat ini semakin pesat, maka 

sebab itu perusahaan dengan meraih pangsa pasar. Secara umum perusahaan 

dagang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan usaha 

dengan membeli barang dari pihak / perusahaan lain kemudian menjual kembali 

kepada pihak lain nya. Salah satu unsur yang paling penting dalam perusahaan 

dagang adalah persediaan. Perusahaan senantiasa memberikan perhatian yang 

besar pada persediaan karena bila tanpa persediaan para pengusaha akan 

berhadapan dengan resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat 

memenuhi keinginan para pelanggannya. 

Perusahaan dalam menghadapi persaingan ini diperlukan sistem yang 

tersetruktur untuk menghasilkan sebuah informasi dalam sajian yang dibutuhkan 

oleh pemakainya sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Salah 

satu penerapan teknologi informasi yang berperan penting dalam kegiatan 

perusahaan yaitu penerapan sistem informasi akuntansi. Penerapan sistem 

informasi akuntansi juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan 

yang kompetitif. Pengendalian persediaan barang dagang akan efektif apabila 

ditunjang dengan sistem informasi akuntansi yang memadai.  

Dalam  hubungannya  dengan  tingkat  efisiensi  perusahaan  secara 

keseluruhan,  maka  aktivitas  pembelian  barang dagang  perlu  direncakan 
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dengan menggunakan metode yang tepat agar perusahaan terhindar dari 

pemborosan biaya dan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dimasa  yang  

akan  datang.  Salah  satu  metode  yang  cukup  efisien dalam dalam mengelola 

pengendalian persediaan barang dagang  adalah metode First In First Out (FIFO) 

yaitu formula MKPK / FIFO mengasumsikan barang dalam persediaan yang 

pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang 

tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian 

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007). Kemudian menurut Chandra 

Dwiprastio (2007) FIFO  merupakan metode yang beranggapan bahwa barang 

yang pertama masuk adalah barang yang harus pertama kali keluar. Pengguna 

metode FIFO  akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok 

penjualan yang sama. Metode  ini  sering  dipakai  karena cocok untuk mengenai 

persediaan barang dagang yang memiliki tingkat perputaran barang tinggi.  

 Toko Aisyah yang beralamatkan pada Jl. Perintis No. 16 Kota Baru 

Bandarlampung, merupakan yang bergerak dalam bidang persediaan barang 

dagang sembako, pada Toko Aisyah ini memiliki banyak suplier dan setiap hari 

nya ada 4 suplier yang datang ke Toko Aisyah. Pada Toko Aisyah kurang lebih 

ada 50 suplier yang mengantar barang. Setelah itu dari Toko Aisyah akan dijual 

ke toko-toko lain di sekitar nya. Toko Aisyah mempunyai 2 cabang yaitu yang 

terletak di campang dan satu lagi terletak di wayhalim, 2 cabang tersebut juga 

terdapat barang grosir sembako. Selama ini Toko Aisyah dalam kebijaksanaan  

pengadaan  barang dagang belum menerapkan metode FIFO. Pada Toko Aisyah 

sering terjadi  menumpukan atau kekurangan barang karena barang sembako yang 
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disediakan tidak sesuai dengan permintaan. Belum ada nya sistem pada proses 

transaksi maka menyulitkan untuk admin dalam membuat laporan pada Toko 

Aisyah. Serta sistem persediaan yang masih manual, sehingga kemungkinan 

terjadinya kesalahan sangat besar, sistem persediaan yang masih manual 

menyebabkan keamanan data barang kurang terjamin, peluang hilangnya data 

sangat besar, tidak efesiensinya pencatatan persediaan barang dagang oleh bagian 

gudang, pengkodean barang yang  masih secara manual, tidak efesiensinya 

otorisasi yang dilaukukan antar bagian, tidak adanya pencatatan retur barang dan 

juga pencatatan jurnal pembelian yang masih manual kemungkinan besar dapat 

menyebabkan kesalahan pada  bagian akuntansi. Agar  proses  penjualan  dapat 

berlangsung  secara  berkesinambungan,  maka agen harus  dapat  memperkirakan  

seberapa besar  kebutuhan  barang sembako yang diperlukan di masa yang akan 

datang. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Pengembangan Sistem Informasi 

persediaan barang dagang pada Toko Aisyah  menggunakan metode FIFO “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Merancang Sistem persediaan barang dagang sembako pada Toko Aisyah  

2. Menganalisis hasil perhitungan menggunakan metode First In First Out 

(FIFO) pada barang dagang sembako 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dan aplikasi yang dirancang diharapkan untuk membantu 

memudahkan karyawan khususnya pada bagian gudang dalam 

menjalankan operasional perusahaan dalam persediaan barang dagang 

sembako. 

2. Untuk  menganalisis  total  biaya persediaan barang dagang sembako  

dengan menggunakan metode First In First Out yang harus dikeluarkan 

Toko Aisyah 

 

1.4 Manfaat Yang Diharapkan 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

bagi penulis dalam menilai dan menganalisis persedian barang dengan 

menggunakan metode First In First Out  (FIFO) 

2. Bagi  Perusahaan diharapkan  dengan adanya penelitian ini dapat : 

a. Sebagai  masukan  perusahaan  terkait dengan  peningkatan  kinerja      

 perusahaan. 

b. Menjadi    bahan  pertimbangan  bagi perusahaan  dalam  hal  

pengambilan keputusan  yang  berhubungan  dengan proses 

persediaan.  

c. Bagi  Pembaca 
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Dapat  menjadi  sumber informasi  dan  masukan  yang  dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 


