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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan jaman menuntut setiap dunia usaha utuk semakin meningkatkan 

prestasi berbagai perusahaan baik perusahaan telekomunikasi, perusahaan barang 

dan jasa maupun perusahaan dangang. Salah satu kebutuhan yang sangat besar 

akan teknologi informasi sekarang ini adalah kebutuhan akan sistem informasi. 

Sistem Informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

sifat yang manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

dari pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogyanto : 

2014). 

Salah satu sumber informasi dalam organisasi yang paling berpengaruh 

keberadaannya adalah persediaan barang dagang. Persediaan memiliki dua 

klasifikasi penting yaitu persediaan tersebut merupakan milik perusahaan dan 

persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Oleh karena itu dalam 

perusahaan dagang hanya dikenal dalam satu klasifikasi persediaan yaitu 

persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan  adalah elemen yang 

saling berpengaruh dalam penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan 

dagang eceran, maupun perusahaan dagang partai besar (Al. Haryono Jusup : 

2011) 

Apotik Marissa adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang 

penjualan obat, yang menjual berbagai macam bentuk obat seperti obat tablet, 
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obat kapsul, obat kaplet, obat cair, obat salep dan lain-lain. Apotek Marissa 

sebagai apotek pusat yang memiliki 3 cabang yaitu apotek Kirana, apotek Bandar 

Agung, dan apotek Prambanan. Dalam mengontrol persediaan yang ada dicabang 

masih melakukan pengontrolan secara manual, seperti apotek cabang mengisi  

kartu stok yang diberikan oleh apotek Marissa dengan menghitung secara manual 

sisa persediaan yang ada, lalu memberikan kartu stok yang telah terisi besertsa 

surat permintaan barang kepada Apotek Marissa. Setelah itu bagian admin apotek 

Marissa mengotorisasi kartu stok dan memeberikan kartu stok yang telah 

diotorisasi bserta surat permintaan barang kepada pihak gudang, bagian gudang 

mengotorisasi surat permintaan dan mengarsipkannya, kemudian bagian gudang 

memberikan kartu stok berserta obat kepada apotek cabang. Satu kartu stok 

digunakan hanya untuk satu jenis obat. Pada apotek cabang sering terjadi 

kehilangan dan kerusakan kartu stok sehingga dibutuhkan kartu stok baru selain 

itu juga dapat memperlambat proses pemesanan persediaan.   

Solusi dari permasalahan diatas supaya lebih mempermudah dalam 

memenuhi persediaan obat pada apotek cabang dan pembuatan laporan persediaan 

obat maka penulis memberikan usulan untuk menggunakan teknologi informasi 

yaitu membuat suatu sistem informasi Berbasis Database yang diharapkan dengan 

adanya sebuah sistem dapat membantu apotik Marissa dalam mengontrol 

persediaan obat yang ada dicabang dan mempermudah dalam pembuatan laporan 

persediaan, karena dengan menggunakan sistem sebagai alat bantu untuk 

pengolahan persediaan barang maka akan dirancang supaya data dapat di input, 

diproses dan menghasilkan keluarannya secara otomatis.  
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Berdasarkan latar belakang yang ada pada Apotek Marissa, penulis 

mengambil judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

(Studi kasus: Apotek Marissa)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat pada 

Apotek Marissa ? 

2. Bagaimana merancang laporan persediaan pada Apotek Marissa?  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dapat dilakukan agr penulis dapat memberikan pemahaman 

yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Agar pembahasan tidak 

menyimpang dari pokok permaslahan yang ada, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya membahas tentang pengolahan data hingga proses penerbitan 

laporan. 

 

1.4.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada Apotek Marissa adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem informasi persediaan obat guna membangun 

sebuah sistem aplikasi untuk memebantu proses persediaan obat pada 

Apotek Marissa. 

2. Menghasilkan laporan tentang persediaan obat pada Apotek Marissa 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan persediaan dan persediaan obat pada Apotek bagi 

peneliti yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

2. Perusahaan 

Dapat memudahkan proses pencatatan dan perhitungan persediaan obat. 

1.6. Keaslian Penelitian/Penelitan yang Relevan   

1. Hanif dan Rahaningsih (2012), dari jurusan STMIK IKMI Cirebon 

dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang dengan 

metode Penilaian FIFO (first in first out) menggunakan visual basic 6.0 

pada CV.Telering Cirebon. Tujuan laporan ini adalah  untuk mengetahui 

sistem akuntansi persediaan barang yang sedang berjalan pada CV 

Telering Cirebon, untuk merancang sistem informasi akuntansi 

persediaan barang pada CV. Telering Cirebon dengan metode penilaian 

FIFO (First In First Out) menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. dan 

Microsoft Access sebagai databasenya. Penulis melakukan penelitian 

untuk pengambilan data yang diperlukan dalam menganalisa 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, antara lain melakukan 

penelitian pada bagian persediaan dan selain itu penulis juga 

mengumpulkan data secara teori sebagai tahap pembahasan yang 

diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan dari buku yang lain yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Metode 
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pengembangan sistem yang digunakan adalah Model Waterfall 

mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan software yang 

sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem 

pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. 

Kesimpulan dari penelitian Dengan di bangunnya sistem informasi 

akuntansi persediaan barang menggunakan metode penilaian FIFO (First 

In First Out), proses pengelolaan persediaan barang yang sedang berjalan 

pada CV. Telering Cirebon, terutama dalam pembuatan data penjualan, 

data persediaan barang dan laporan bulanan menjadi terkomputerisasi 

sehingga dapat lebih cepat dan efektif dalam pengelolaan data persediaan 

barang. Dengan sistem informasi akuntansi persediaan barang 

menggunakan metode penilaian FIFO (First In First Out) pada CV 

Telering Cirebon di harapkan dapat  mempermudah melakukan 

pengolahan data pemesanan, data penerimaan, dan data pengiriman. 

Dengan Komputerisasi tersebut diharapkan dapat dilakukan proses 

pencarian data yang relative lebih cepat dibandingkan dengan sistem 

yang sebelumnya.  

2. Wahyuning (2015) dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Barang dengan Metode FIFO (studi kasus pada De Kosmo Factory 

Outlet) dari Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang, tujuan 

dari peneltian ini adalah memperoleh proses pengmbangan sistem 

persediaan barang dengan metode FIFO bagi De Kosmo yang valid 

sehingga dapat meminimalkan adanya kesalahan, ketidak akuratan dan 

kehilangan data pada persediaan stock barang. Mendapatkan efektifitas 
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sistem informasi atas persediaan barang yang lebih efektif, dan 

membangun suatu sistem yang menghasilkan suatu laporan yang tepat, 

cepat dan akurat bagi perusahaan dalam menentukan harga pokok 

penjualan. Penulis menggunakan metode pengembangan R&D yaitu 6 

langkah diantaranya; mengenal potensi masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk. Dalam 

pelaksanaan terutama pada pengembangan menggunakan sistem water 

fall sedangkan pada tahap uji coba produk menggunakan landasan 

teoritik Analisa Laporan Keuangan. Hasil dari laporan ini adalah Dengan 

system yang baru dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

sistem informasi persediaan barang berbasis komputer dan memudahkan 

dalam pelaksanaan kerja sehingga menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Karena data yang 

berkaitan sebelumnya dengan persediaan barang masih belum tertata 

dengan baik, barang yang masih tersedia maupun habis sering tidak 

terdeteksi, sehingga mengalami kekacauan didalam penyetokan dan 

pencatatan. Menentukan stok minimal dari persediaa barang tersebut 

secara terkomputerisasi . Proses dalam pengecekan data dan laporan 

dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan mudah secara tepat dan akurat. 

3. Palupi (2014) dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Barang dengan Metode FIFO, Jurusan Sistem Komputer STEKOM 

Semarang. Penulis menggunakan metode FIFO dalam  Membangun suatu 

sistem yang menghasilkan suatu laporan yang tepat, cepat dan akurat 

bagi perusahaan dalam menentukan harga pokok penjualan.  Kesimpulan 
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dari penelitian ini adalah  dengan system yang baru dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai sistem informasi persediaan barang 

berbasis komputer dan memudahkan dalam pelaksanaan kerja sehingga 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan 

keuangan.  Karena data yang berkaitan sebelumnya dengan persediaan 

barang masih belum tertata dengan baik, barang yang masih tersedia 

maupun habis sering tidak terdeteksi, sehingga mengalami kekacauan 

didalam penyetokan dan pencatatan.   Menentukan stok minimal dari 

persediaa barang tersebut secara terkomputerisasi.  Proses dalam 

pengecekan data dan laporan dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan 

mudah secara tepat dan akurat.  

4. Fauziah dkk (2010) yang berjudul Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada PT Tasly World Indonesia 

Cabang Bandung dengan Menggunakan Microsoft Visualbasic 6.0 dan 

SQL Server 200 Berbasis Client Server (2010), jurusan Komputer 

Akuntansi, fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer 

Indonesia. Tujuan lapran ini adalah Untuk mengetahui Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World Indonesia 

Cabang Bandung, untuk merancang Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World Indonesia Cabang 

Bandung dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. dan SQL 

Server 2000 sebagai databasenya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ,etode perhitungan FIFO. Penulis membuat 

rancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang dengan 
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menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 

2000 sebagai databasenya, dengan berbasis client server sehingga 

dengan aplikasi tersebut dapat menghasilkan informasi yang 

berhubungan dengan keluar masuknya barang yaitu berupa laporan 

persediaan, laporan penjualan, laporan retur pengembalian, retur 

penerimaan, kartu persediaan, Jurnal umum, Buku besar, neraca, laporan 

keuangan laba rugi yang lebih efektif, efisien dan akurat anta bagian. 

5. Sangadah dan Kusmuriyanto (2014) yang berjudul Analisis Pemilihan 

Metode Akuntansi Persediaan pada Perusahaan Manufaktur. Tujuan dari 

penelitian ini adalah membandingkan perhitungan persediaan 

menggunakan metode FIFO dan Average. Hasil dari penelitian ini adalah 

pemilihan metode akuntansi persediaan rata-rata tertimbang lebih dipilih 

oleh sebagian besar perusahaan yang tergolong perusahaan besar 

dibandingkan penggunaan metode FIFO. Hasil pengujian univariate 

mendapatkan bukti bahwa variabel variabilitas persediaan dan margin 

laba kotor berbeda signifikan antara perusahaan yang memilih metode 

akuntansi persediaan FIFO dan rata-rata tertimbang. 


