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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi diera globalisasi berkembang sangat pesat dan 

canggih, yang diikuti dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

berdampak pada kebutuhan manusia akan dunia informasi dan teknologi, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka diciptakan komputerr sebagai salah satu alat 

bantu utuk meringankan pekerjaan manusia dalam mengolah data. Hampir seluruh 

bidang usaha membutuhkan ketelitian serta kemampuan dalam pengelolaan biaya 

yang dibantu dengan mesin komputer, sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

informasi yang cepat dan akurat yang dibutuhkan oleh semua pihak terutama 

kegiatan operasianal perusahaan Dengan mengikuti perkembangan teknologi, 

perusahaan tidak tertiggal oleh perusahaan lain yang telah terlebih dahulu 

mengikuti perkembangan teknologi dan lebih membantu dalam mengikuti 

perkembangan teknologi  dan lebih membantu dalam mengikuti kegiatan 

operasional dalam perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang 

merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

pemakainya. Tujuannya untuk mendukung operasi sehari-hari, mendukung 

pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kewajiban yang berhubungan 

dengan pertanggung jawaban. 

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki peranan 

penting dalam operasi bisnis, sehingga perusahaan perlu melakukan manajemen 

proaktif, artinya perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun 

tantangan yang ada dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, 

yaitu untuk meminimalisasi total biaya yang harus dikeluaran oleh perusahaan 

untuk penanganan persediaan. Dalam sistem manufaktur maupun nonmanufaktur, 

adanya persediaan merupakan faktor yang memicu peningkatan biaya. Penetapan 

jumlah persediaan yang terlalu banyak akan berakibat pemborosan dalam biaya 

simpanan, tetapi apabila terlalu sedikit maka akan mengakibatkan hilangnya 
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kesempatan perusahaan untuk mendapatkan keutungan jika permintaan lebih 

besar dari pada permintaan yang diperkirakan.  

Toko Sinar Elektronik adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan elektronik. Toko ini berlokasi dijalan lintas sumatra, Tiuh 

Balak Pasar, Baradatu, Way Kanan. Dalam usaha ini pimpinan Toko Sinar 

Elektronik menuntut para karyawan utuk memberikan pelayanan terbaik terhadap 

pembeli. Pada Toko Sinar Elektronik, masalah yang sering dihadapi sampai saat 

ini, pengelolaan akuntansi persediaan menggunakan pencatatan secara manual 

sehingga banyak sekali kekurangannya, rentan terhadap kehilangan atau 

kerusakan data, kemungkinan datanya bisa dimanipulasi serta untuk pembuatan 

laporan kepada pimpinan butuh waktu yang cukup lama. Apabila pimpinan 

sewaktu-waktu membutuhkan data stok barang dan laporan data keluar masuknya 

barang tidak dapat diberikan dengan cepat, karena harus dihitung dan direkap 

ulang secara manual terlebih dahulu. Tidak bisa melakukan pemantauan setok 

barang secara langsung, dengan ketidakadaan database berbasis client server pada 

toko maka pimpinan tidak bisa mengakses informasi secara up to date.  

Solusimasalah yang terdapat pada Toko Sinar Elektronik menerapkan 

sistem informasi akuntansi persediaan yang terkomputerisasi, maka keuntungan-

keuntungan yang dapat diperoleh antara lain adalah perusahaan memperoleh 

informasi yang akurat mengenai nilai dan posisi sistem informasi akuntansi 

persediaan, dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan persediaan. Hal 

tersebut merupakan informasi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai 

waktu dan jumlah barang yang harus segera dipesan untuk memenuhi kebutuhan 

persediaan pada perusahaan. Kemudian keamanan persediaan menjadi terjamin 

dari kemungkinan pencurian, penyelewengan, kerusakan, terbakar dan lain-lain.    

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 

merancang sistem informasi akuntansi persediaan pada Toko Sinar Elektronik, 

sehingga penelitian ini berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Menggunakan Metode EOQ Berbasis Client Server (Studi 

Kasus: Toko Sinar Elektronik)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis sistem infomasi akuntansi persediaan barang pada 

toko sinar elektronik? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi persediaan barang 

menggunakan metode EOQ berbasis client server  pada toko sinar elekronik? 

3. Apakah pemanfaatan EOQ untuk implementasi Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan barang dapat diterapkan?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi masalah yang akan di 

bahas yaitu : 

1. Mengevaluasi Pemanfaatan EOQ Atas Sistem Informasi Akuntansi  

Persediaan Barang Pada Toko Sinar Elektronik. 

2. Merancang sistem menggunakan bahasa pemograman Borland Delphi 7.0. 

3. Menggunakan alat pengembang sistem Diagram Konteks, DFD dan ERD. 

4. Menggunakan metode pengembangan Prototype. 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

Penelitian tetang rancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang 

pernah dilakukan oleh penelti lain, namun belum ada yang melakukan  penelitian 

di Toko Sinar Elektronik, Baradatu, Way kanan. Penelitian-penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

Nama Pengarang 

(Tahun) 

Judul Metode Kesimpulan  

Wiwik 

Wardaningsih(2015) 

Aplikasi sistem 

persediaan barang 

pada pt. Bina 

Perkasa cemerlang 

dengan metode 

Economic order 

quantity (eoq) 

EOQ hasil penelitian penulis, maka 

dapat 

diambil beberapa kesimpulan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengoptimalan persediaan 

barang chemical pada 

PT. Bina Perkasa Cemerlang 

dapat dilakukan, 
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dimana biaya persediaan dapat 

diminimalisir. 

2. Metode Economic Order 

Quantity (EOQ) dapat 

diterapkan untuk 

mengoptimalkan 

persediaanbarang chemical pada 

PT. Bina Perkasa 

Cemerlang. 

3. Aplikasi persediaan barang 

chemical telah selesai dirancang 

dengan menggunakan 

menggunakan 

Visual Basic.Net 2008 dan 

MySql. 
Sifa Fauziah dkk 

(2010) 

Perancangan 

sistem informasi 

akuntansi 

persediaanBarang 

dagangPada pt 

tasly world 

indonesia cabang 

bandung 

Dengan 

menggunakan 

microsoft 

visualbasic 6.0 dan 

Sql server 2000 

berbasis client 

server(studi kasus: 

pt tasly world 

indonesia cabang 

bandung) 

FIFO A. Kegiatan pencatatan 

transaksi 

permintaan barang, penerimaan 

barang 

dan pengeluaran barang sudah 

memakai komputer tetapi masih 

menggunakan Microsoft Excel 

2003, dimana Microsoft Excel 

2003 sebagaialat hitung dan 

memproses data, dalam hal 

tersebut sehingga 

bisamengakibatkan terjadinya 

kesalahandalam pencatatan 

penerimaan danpengeluaran 

barang, dalam 

setiappengerjaannya kurang 

efektif dan tidak efisien. Hal 

tersebut penulis dapatkan 

dengan mewawancara langsung 

bagian 

yang penulis teliti. 

B. Penulis membuat rancangan 

sisteminformasi akuntansi 

persediaan barangdagang 

dengan menggunakanMicrosoft 

Visual Basic 6.0 dan 

Microsoft SQL Server 2000 

sebagaidatabasenya, dengan 

berbasis client server sehingga 

dengan aplikasitersebut dapat 

menghasilkan informasiyang 

berhubungan dengan keluar 

masuknya barang yaitu berupa 

laporanpersediaan, laporan 

penjualan, laporanretur 
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pengembalian, retur 

penerimaan,kartu persediaan, 

Jurnal umum, Bukubesar, 

neraca, laporan keuangan laba 

rugi yang lebih efektif, efisien 

danakurat anta bagian. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, ada perbedaan-perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: 

1. Objek penelitian yang digunakan berbeda dari semua penelitian yang 

dilakukan semua. 

2. Persediaan yang dibahas adalah persediaan hasil dai barang masuk dan 

pengeluaran barang. 

3. Penggunaan bahasa pemograman yang berbeda-beda.  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi 

perke6mbangan ilmu pengetahuan mengenai permesalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan Persediaan barang bagi peneliti yang melakukan penelitian 

dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Dapat mengetahui sistem penggunaan terhadap persediaan dan dapat 

mempermudah penggunaan untuk pelaporan data persediaan berbasis 

client server. 

b. Pencatatan data dan impementasi pemanfaatan EOQ atas persediaan yang 

akurat. 

1.6. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingiin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuat rancang bangun sistem infomasi akuntansi persediaan barang 

pada Toko Sinar Elektronik. 

2. Untuk mengetahui evaluasi Pemanfaatan EOQ Atas Sistem Informasi 

Akuntansi  Persediaan Barang Pada Toko Sinar Elektronik. 

3. Menghasilkan Laporan Ikhtisan Persediaan. 
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1.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu denga bab yang lainnya. Sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk 

pembahasan dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan kerangka penelitian, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan kerangka pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis masukan, analisis proses, analisis keluaran, 

Bad Berjalan,Bad usulan, diagram konteks, dfd lv 0, dan dvd lv 1, erd, 

relasi data, spesifikasi data, form input dan laporan. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan pembahan seputar aplikasi, form aplikasi, pengujian 

aplikasi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarka rumusan 

masalah dan juga saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


