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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari makin mempengaruhi minat masyarakat untuk mengkonsumsi 

makanan cepat saji. Makanan cepat saji dipilih karena beberapa hal antara lain 

waktu pemesanan yang singkat, pelayanan yang baik, rasa, dan mutu yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik akan merugikan 

perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba, dan pada akhirnya dapat 

mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda dalam 

melakukan usahanya. Secara umum perusahaan harus memiliki sistem yang tepat 

dalam semua aspek yang dijalankannya. Sistem yang baik ini merupakan salah 

satu kunci dalam pengendalian (Herdianti, 2012). 

Tujuan utama pendirian usaha yaitu untuk menciptakan laba. 

Laba digunakan perusahaan guna mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengembangkan perusahaan tersebut, laba juga dinilai sebagai pencapaian 

prestasi keuangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor utama yang 

menjadi perhatian khusus adalah bagaimana cara mencapai tingkat laba maksimal, 

dimana laba sangat dipengaruhi oleh siklus pendapatan. Penjualan yang umumnya 

dilakukan perusahaan berupa penjualan tunai yaitu penjualan yang transaksinya 

dilakukan secara tunai dan perusahaan akan menerima kas pada saat terjadinya 

transaksi. 
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Laporan Laba atau Rugi berisi informasi laba yang bermanfaat bagi 

pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Laporan Laba atau Rugi tersebut memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan calon investor untuk mengambil 

keputusan dalam menginvestasikan dana mereka. Informasi laba yang terdapat di 

laporan keuangan merupakan informasi utama dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi tersebut.  

Mie ayam bakso kalimi merupakan suatu usaha dagang skala kecil 

menengah yang menjual makanan cepat saji berupa bakso dan mie ayam. Dalam 

menjalanlankan usahanya, Mie ayam bakso kalimi belum mengunakan sistem 

terkomputerisasi dalam transaksinya. Transaksi penjualan yang terjadi tidak 

menggunakan nota penjualan melainkan pembeli langsung membayar kepada 

penjual. Dengan tidak adanya bukti transaksi di setiap penjualan,  mie ayam bakso 

kalimi tidak mengetahui apakah usahanya menghasilkan keuntungan atau 

kerugian dalam berdagang. 

Untuk mengatasi permasalahan permasalahan di atas dibutuhkan sistem 

baru yang sederhana, untuk membantu mengetahui laba atau rugi usaha yang 

dijalankan. Selain itu, sistem baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

dan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem lama dan 

salah satu solusi yang dapat dipilih adalah dengan sistem akuntansi yang 

terkomputerisasi. 

Pada sistem akuntansi terkomputerisasi ini semua hal yang berhubungan 

dengan penjualan dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Hal ini 

dilakukan dengan membuat suatu program aplikasi berupa database untuk 
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menangani sistem akuntansi penjualan. Sistem akuntansi penjualan 

terkomputerisasi ini dibuat untuk menggantikan sistem yang lama, diharapkan 

sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi ini mampu menangani semua 

prosedur yang terdapat dalam sistem akuntansi penjualan pada Mie Ayam Bakso 

Kalimi. Didasari oleh hal tersebut, penulis menjadikan bahan laporan akhir studi 

dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN 

LABA ATAU RUGI PENJUALAN PADA USAHA MIE AYAM BAKSO.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang adalah 

“Bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi perhitungan laba atau 

rugi di mie ayam bakso kalimi?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada laporan tidak meluas dari rumusan masalah yang 

ada, makan laporan ini dibatasi dengan hanya menampilkan transaksi penjualan 

dan perhitungan laba arau rugi menggunkan Microsoft Visual Studio 2012 dengan 

menggunakan bahasa pemrograman VB dan database Microsoft SQL Server 

2012. 

1.4 Tujuan Laporan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan laporan ini adalah 

untuk mengetahui perhitungan laba atau rugi pada penjualan mie ayam bakso 

kalimi. 
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1.5 Manfaat Laporan 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya di dalam perancangan sistem, basis data, 

pemrograman dan akuntansi. 

b. Bagi akademik 

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan 

referensi di perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia mengenai 

permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini. 

c. Bagi warung mie ayam bakso kalimi 

Hasil Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

bagi warung mie ayam bakso kalimi untuk menjual dan melaporkan laba 

atau rugi penjualan mie ayam bakso dengan menggunakan program yang 

telah dibuat. 

d. Bagi Pembaca 

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

dalam pengembangan ilmu komputer khususnya di bidang pembuatan 

laporan laba atau rugi penjualan.  
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan laporan adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara 

penulis kepada pemilik maupun admin atau karyawan mengenai  

masalah yang berhubungan dengan judul penulis. 

2. Pengamatan (Obervation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung sistem yang 

sedang berjalan pada Mie Ayam Bakso Kalimi. 

3. Tinjauan Pustaka (Study Literature) 

Metode ini lakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutup beberapa 

sumber pustaka sebagai referensi dalam penyusunan Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data atau 

berkas yang dibutuhkan oleh penulis dari Mie Ayam Bakso Kalimi . 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I diuraikan pendahuluan yang berisi tentang  Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Laporan, Manfaat Laporan, Batasan Masalah, 

Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi tentang pengertian teori 

dasar yang mendukung pembahasan materi laporan laba atau rugi. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab III merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah 

Mie Ayam Bakso Kalimi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi perusahaan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab IV merupakan materi pembahasan yang berisi tentang pembahasan 

secara focus sesuai dengan objek yang teliti, sehingga mengetahui akar 

permasalahan yang terjadi, dimana nantinya dirancang program computer 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam Tugas Akhir. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang hasil 

pembahasan dan saran dari penulisan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan referensi yang menjadi acuan bagi penulis dalam 

penulisan Tugas Akhir. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan data-data pendukung dalam Tugas Akhir. 


