
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang dengan sangat 

pesat, oleh karena itu sudah banyak perusahaan kecil maupun perusahaan besar 

yang menggunakan sistem informasi dalam mengelola data-data perusahaan 

terutama dalam mengelola data keuangan. Perusahaan memerlukan sistem 

informasi akuntansi dalam mengelola data-data keuangan perusahaan untuk 

mendapatkan informasi yang cepat agar dapat digunakan oleh manager dalam 

mengambil keputusan yang tepat. Selain itu penggunaan sistem informasi 

akuntansi juga dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian internal untuk 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kantor Gudang Serba Guna Bandar Lampung merupakan bentuk usaha milik 

pribadi yang menjual berbagai kebutuhan barang dagang seperti mika, plastik, 

sedotan, dan lain sebagainya. Dalam satu hari bagian kantor Serba Guna Bandar 

Lampung harus mencatat data penjualan yang tidak sedikit dengan cepat, 

kemudian bagian gudang perlu mengontrol kembali persediaan barang yang ada 

dengan menyesuaikan data penjualan yang sudah dicatat oleh bagian kantor. 

Apabila informasi mengenai data penjualan yang diberikan oleh bagian kantor 

tidak sesuai maka akan terjadi ketidaksesuaian antara informasi dari data 

penjualan dan data persediaan barang yang tersedia di gudang. Oleh sebab itu 

dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi dalam kegiatan penjualan pada 

Kantor Gudang Serba Guna Bandar Lampung yang dapat berfungsi sebagai sarana 
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pengendalian internal agar dapat menghasilkan informasi penjualan dan 

persediaan barang dagang yang cepat dan akurat. 

Selama ini proses perhitungan nota penjualan dan laporan penjualan yang 

terjadi masih dilakukan menggunakan alat bantu hitung kalkulator tanpa adanya 

penulisan laporan penjualan yang tepat sehingga sering terjadi kekeliruan dalam 

menghitung nota penjualan dan laporan penjualan. Bagian kantor mencatat 

barang-barang yang dibeli oleh pelanggan dalam nota penjualan, kemudian 

lembar pertama nota penjualan diberikan kepada pelanggan dan lembar kedua 

nota penjualan dicatat kembali di buku penjualan oleh bagian kantor, setelah itu 

lembar kedua nota penjualan diserahkan kepada kepala kantor. Selain itu, bagian 

kantor juga perlu mengisi nota persediaan barang dengan menyesuaikan data dari 

nota penjualan, tetapi dalam pencatatan persediaan barang ini sering terjadi 

kesalahan dikarenakan banyaknya persediaan barang dagang yang ada membuat 

bagian kantor kesulitan dalam mencatat dan menyesuaikan dengan persediaan 

barang yang masih tersedia di gudang. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis mempertimbangkan untuk 

mengajukan proposal penelitian ini dengan judul “Perancangan Sistem 

Informasi Pengolahan Data Penjualan Sebagai Sarana Pengendalian Internal  

Menggunakan Metode Periodik (Studi Kasus pada Kantor Gudang Serba 

Guna Bandar Lampung)”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada pada Kantor Gudang Serba Guna Bandar Lampung adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data penjualan? 

2. Bagaimana menghasilkan laporan penjualan secara berkala? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini mengelola data penjualan tunai dan kredit dengan menggunakan 

metode pencatatan, metode periodik. 

2. Penelitian ini tidak membahas mengenai retur penjualan. 

3. Penelitian ini dibuat sebagai sarana pengendalian internal kegiatan penjualan. 

4. Penelitian ini hanya menghasilkan laporan penjualan, nota penjualan dan 

laporan persediaan barang per bulan. 

5. Penelitian ini tidak membahas tentang pelunasan piutang. 

6. Perulangan metode prototype dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga 

kali. 

7. Implementasi menggunakan bahasa pemrograman java, database MySQL, dan 

NetBeans IDE 7.2.1 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Merancang sistem informasi pengolahan data penjualan. 
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2. Membangun sistem informasi pengolahan data penjualan untuk menghasilkan 

laporan penjualan secara berkala. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam kegiatan penjualan 

pada Kantor Gudang Serba Guna Bandar Lampung. 

2. Setelah menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang cepat dan tepat mengenai data penjualan dan persediaan 

barang dagang pada Kantor Gudang Serba Guna Bandar Lampung. 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tinjauan pustaka dan landasan teori yang terkadit 

dengan penelitian. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang prosedur atau langkah-langkah sistematis 

yang dilakukan dalam penelitian. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat tentang analisis kebutuhan sistem dan perancangan 

sistem yang akan dibangun.  

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data 

hasil penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila 

diperlukan, saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


