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1.1LatarBelakang

Sejalandenganperkembanganekonomiyangsemakinmajudan

seiring denganperkembangan ilmupengetahuandanteknologi,maka

seluruh organisasiatau perusahaan pun harus ikutberkembang

sesuaidenganlajunyaperekonomianyangakanmempunyaipengaruh

terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan secara keseluruhan

yangadadiIndonesia.Olehkarenanyaperusahaanharusmempunyai

kemampuan mengelola Sistem Informasi yang sesuai dengan

kebutuhanyangdapatmempermudahpekerjaanorganisasitersebut.

Sehingga sistem informasi perusahaan yang dibangun dapat

dimanfaatkansesuaidenganharapantermasukdalam prosessistem

informasiakuntansipenjualanberdasarkanvisidanmisiperusahaan.

Sistem informasipenjualandapatmembantuperusahaanuntuk

merencanakan,mengkoordinasikan,dan mengendalikan kegiatan

operasional perusahaan. Pada umumnya perusahaan

menggantungkandirimerekakepadapenjualanuntukdapatbertahan

hidup. Kondisiinimemotivasiperusahaan untuk meningkatkan

pendapatanmelaluipeningkatanvolumepenjualan(Kholidah,2017).

Penjualanmerupakankomponenpentingdalam sebuahperusahaan,

yang berfungsiuntuk dapatmembantu suatu perusahaan dalam

membiayaikegiatanoperasionalnyasertamengembangkanunit-unit

usahadalam mencapaivisiperusahaan.
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Pengendalian internalmerupakan proses pemantauan yang

berfungsimempermudah manajemen mengetahuitindakan yang

dilakukandanbagaimanakorekasinyajikapelaksaannyatidaksesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan (Sifra,2013).Pengendalian

internaldisebut memadaiapabila dengan diterapkannya sistem

tersebutsemua tujuan perusahaan dapattercapai.Pengendalian

internalmempunyaiperananpentingsalahsatudiantaranyaadalah

prosespengendalianinternpenjualandisebuahperusahaan.

CVCerahPutraMandirimerupakantokoyangbergerakdibidang

distributortriplek.Pengelolaan data pada CV Cerah Putra Mandiri

dilakukan oleh seluruh karyawan dan pimpinan sehingga dapat

mengakibatkan teracaknya data penjualan,yang memungkinkan

terjadinyapenyelewengandikarnakantransaksipenjualandikelolaoleh

banyakpihakyangtidakbertanggungjawabmakadapatmenyebabkan

kerusakandankehilangandokumen.

Berdasarkanmasalahdiatasmakaperluadanyapengendalian

internal dalam transaksi penjualan yang lebih baik secara

terkomputerisasiagardapatberjalandenganbaikdansesuaidengan

tugas masing-masing karyawan serta dapat melaporkan data

penjualanyangdibutuhkanolehCVCerahPutraMandiri.
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1.2.RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangdiatasmakapermasalahan

penelitianpadaCVCerahPutraMandiriadalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanamembangunsistem pengendalianinternataspenjualan

untukmeningkatkanpelayananpadaCVCerahPutraMandiri?

2.Bagaimanapengujiansistem pengendalianinternpenjualanpada

CVCerahPutraMandiri?

1.3.BatasanMasalah

Dalam penelitian iniada beberapa batasan masalah yang

ditetapkan berdasarkan permasalahan diatas, batasan tersebut

meliputi:

1.Penerapansistem dilakukansecaraonline.

2.Input-ansistem dalam penelitianiniyaitudatapenjualan.

3.Outputsistem yaitu laporan penjualan dan laporan keuangan

penjualan.

.1.4TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,makatujuan

penelitianiniadalah:

1.Membangunsistem pengendalianinternataspenjualanpadaCV

CerahPutraMandiribebasisweb.

2.Pengujian sistem pengendalian intern menggunkan metode

pengujianblackboxtesting.
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1.5.ManfaatPenelitian

Berdasarkan tujuan yang diuraikan diatas, penelitian ini

diharapakanmampumemberikanmanfaatsebagaiberikut:

1. Memberikaninformasitentangbarangyangdijual.

2. Mempermudah CV Cerah Putra Mandiri dalam mengatasi

pengendalianinternataspenjualansecaraterkomputerisasi.

3. MenghasilkanlaporanpenjualansesuaikebutuhanCVCerahPutra

Mandiri.

4. Pelanggantidakperludatanglangsunguntukmelakukantransaksi

pemesanan.

1.6.MetodePengumpulanData

Dalam penelitian dan penyusunan tugas akhirini,penulis

memperolehdata-datasertainformasidengancara:

1.Observasi(Observation)

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan

pengamatan secara langsung mengenaisistem yang sedang

berjalandiperusahaanyangbertujuanuntukmendapatkandata-

data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam

penyusunanlaporantugasakhirini.

2.Dokumentasi(Documentation)

Metode inidilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau

berkasyangdibutuhkanuntukpenulisanlaporan.
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3.Wawancara(Interview)

MetodeinidilakukandengancaraTanyajawabsecaralangsung

dengan pegawai yang bersangkutan mengenai hal yang

bersangkutandenganmasalahyangdibahaspadalaporan.

4.StudiPustaka(Studyliterature)

Metodeyangdilakukandenganmengutipbeberapasumberpustaka

sebagaireferensiyangterkaitdenganpenyusunanlaporaninidan

adahubungannyadengandatayangdiperlukan.

1.7.SistematikaPenulisan

LaporantugasakhirmerupakansuatuKaryaTulisyangdibuat

oleh Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhirdengan

sistem penulisan yang telah ditentukan. Adapun sistematika

penulisanlaporantugasakhiriniantaralain:

BABIPendahuluan

Pokokbahasanmeliputilatarbelakangpermasalahan,

perumusan masalah,batasan masalah,tujuan penelitian,

manfaatpenelitian,metodologipenelitian,dansistematika

penulisan.

BABIITinjauanPustaka

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang

mendasaripembahasansecaradetail,dapatberupadefinisi-

definisiataumodelyanglangsungberkaitandenganilmu

ataumasalahyangditeliti.
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BABIIIAnalisisdanPerancangan

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek

penelitian, misalnya gambaran umum perusahaan,

gambaran umum produk,serta data yang dipergunakan

untukmemecahkanmasalah-masalahyangdihadapiyang

berkaitan dengan kegitan penelitian.Meliputi analisis

terhadapmasalahsistem yangsedangberjalan,analisishasil

solusinya,analisiskebutuhanterhadapsistem yangdiusulkan,

analisis kelayakan sistem yang diusulkan.Perancangan

sistemberisikanmodel-modelpenyelesaianmasalahsistem

lamadenganmembuatrancanganuntuksistem baruyang

diusulkan.

BABIV ImplementasidanPembahasan

Bab ini akan membahas tentang analisa dan

perancangan sistem serta memaparkan hasil-hasildari

tahapanpenelitian,tahapanalisa,desain,hasiltestingdan

implementasinya.

BABV KesimpulandanSaran

a.Kesimpulanmemuatsecarasingkatdanjelastentang

hasilpenelitian yang diperoleh sesuaidengan tujuan

penelitian.Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan

analisis yang dilakukan didalam proses penelitian.

Kesimpulan harus memilikikorelasidengan rumusan

masalah
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b.Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang

dimungkinkanuntukpenelitianlebihlanjut.Saranberisi

hal-halyang diperlukan dalam rangka pengembangan

topiktugas akhirselanjutnya maupun perbaikan yang

harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang

didapatkan.

DaftarPustaka

Lampiran


