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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT Sada Arih Namorika merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1997

bergerak dalam penyediaan Valve untuk kebutuhan Marine Supplies,dan terletak

di Jl. Kartini Raya PSR Jembatan Merah Blok AKS No. 107 - 111, Sawah Besar,

Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta , Indonesia.

Perusahaan ini diharapkan berkembang mengikuti perkembangan zaman

dan 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

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 perusahaan,

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.
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Pada sistem yang selama ini di pakai di PT Sada Arih Namorika proses

kegiatan pencatatan dan perhitungan transaksi pelanggan yang dilakukan secara

manual, sehingga waktu untuk melakukan tersebut menjadi lama. Seluruh

transaksi akan direkap setiap bulannya ke dalam aplikasi spreedsheet.

Pencatatan transaksi ditulis pada media kertas, sehingga membutuhkan banyak

kertas untuk setiap hari transksinya. Jadi, biaya untuk melakukan pen-catatan

transaksi menjadi lebih besar.

Kurang lengkapnya dokumen dan catatan akuntansi maupun sistem otorisasi

menyebabkan ketidak sesuaian informasi penjualan yang dihasilkan pada sistem

yang berjalan saat ini dan kekurangan lain dari sistem yang selama ini  ialah

tidak adanya database yang  menyebapkan sulitnya pencarian data dan

keterlambatan laporan dalam uraian di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa

perusahaan ini belum memiliki pengendalian internal yang baik seperti

pemberitahuan saat stok minim dan mungkin akan berdampak pada saat audit

berlangsung.

Solusi untuk mengatasi masalah di atas yaitu dengan dibuatnya sistem baru

yang terkomputerisasi menggunakan aplikasi NetBeans yang mampu mengolah

data dan laporan yang lengkap untuk penjualan pada periode tertentu dan sistem

yang dibuat sudah harus mengikuti sistem akuntansi yang baik. Berdasarkan

uraian di atas maka penulis  akan membahas “Sistem Informasi Akuntansi

Penjualan Pada PT Sada Arih Namorika”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan

masalah  dalam  penulisan Tugas akhir  ini  yaitu, Bagaimanakah merancang

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT Sada Arih Namorika?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membangun Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT Sada

Arih Namorika.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penulisan Proposal ini ditentukan batasan masalah, yaitu:

1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan perusahaan hanya memuat tentang

penjualan tunai yang terjadi pada perusahaan tersebut.

2. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall.

3. Data yang dimasukan pada sistem berupa data-data yang berhubungan

dengan penjualan tunai beserta catatan akuntansi yang di perlukan seperti

faktur penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas untuk penjualan tunai.

4. Output yang dihasilkan sistem berupa laporan penjualan tunai dan jurnal

penerimaan kas.

1.5. Manfaat Penelitian

manfaat dari penelitian ini berguna bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Dan hasil dari

penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan mempraktikan teori
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secara nyata khususnya untuk sistem yang baik untuk  diterapkan pada

penjualan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan

masukan sistem informasi akuntansi penjualan bagi peneliti-peneliti yang

melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang

serta, menambah literatur penelitian tentang sistem informasi akuntansi

penjualan.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini berguna untuk mempermudah proses pekerjaan

perusahaan dan untuk pemilik perusahan agar tidak mengalami kesulitan

lagi dalam perhitungan penjualan barang.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan kegiatan penelitian atau pengamatan serta

penelusuran langsung yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian dan

mencatat data yang diperlukan dalam penulisan Tugas akhir.

1.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan

data atau rekaman dalam bentuk tulisan,gambar yang merupakan catatan

peristiwa yang telah berlalu.
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1.6.3 Tinjauan Pustaka (Library Research)

Library research ialah teknik pengumpulan data dengan mengambil

beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penyususanan

Tugas Akhir.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada penulisan Tugas Akhir akan dibagi menjadi tujuh bagian utama untuk

mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat mengenai

Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 diuraikan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang,

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Batasan Masalah, Metode Pengumpulan Data, Sistematika

Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang pengertian

teori dasar yang mendukung pembahasan detail, Sitem Informasi Akuntansi

Penjualan Pada PT Sada Arih Namorika.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab III merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah

PT Sada Arih Namorika, Struktur Organsasi, Fungsi dan Tugas pokok, Visi

dan Misi. Analisis masalah dalam PT Sada Arih Namorika, meliputi analisis

masalah yang sedang berjalan, analisis solusi,analisis kebutuhan yang di
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perlukan untuk sistem yang di ususlkan. Perancangan Sistem berikan model

model penyelesaian masalah lama dengan membuat perancangan sistem

baru yang diususlan pada PT Sada Arih Namorika.

BAB IV IMPLEMENTASI dan PEMBAHASAN

Bab IV merupakan materi penjelasan tentang lingkungan implementasi dan

materi pembahasan yang berisi tentang pembahasan secara fokus sesuai

dengan objek yang diteliti, sehingga mengetahui akar permasalan yang

terjadi, dimana nantinya dirancang program komputer untuk menyelesaikan

permasalahan dalam Tugas Akhir dan pemaparan hasil hasil dari tahap

peelitian, tahap-tahap analisis, desain, dan hasil testing.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


