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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Teknologi Informasi yang tiada henti, sebuah perusahaan 

dituntut agar dapat beradaptasi dengan cepat. Penerapan teknologi yang tepat guna 

akan sangat berarti bagi perkembangan perusahaan dan mendorong perusahaan 

agar dapat berkompetisi. 

Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan kartu 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 2014). 

 Kopkar Sairasan Bank Lampung merupakan koperasi yang bergerak dalam 

bidang perdagangan sembako, sewa kendaraan, dan pinjaman kredit koperasi bagi 

seluruh pegawai tetap Bank Lampung yang menjadi anggota koperasi. Proses 

pengolahan data persediaan pada Kopkar Sairasan Bank Lampung sudah 

dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi Microsoft excel tetapi 

sering terjadi penginputan nota penjualan sering terjadi penginputan dua kali, 

dikarenakan tidak ada kartu penjualan harian, selisih inputan tersebut baru 

diketahui akhir bukan pada saat pembuatan kartu persediaan barang. Tidak adanya 

informasi jika terjadi kehabisan stok barang sehingga harus mengecek data barang 

satu-persatu, dan penyimpanan nota masih didalam map atau ordner 

sehingga,sering terjadi kehilangan berkas serta tidak adanya kartu persediaan 
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barang harian yang dilaporkan kepada pimpinan sehingga membuat lambatnya 

dalam pelaporan.  

Solusi masalah diatas maka peneliti  ingin  membantu  perusahaan  dalam 

penanganan masalah pengendalian persediaan barang dengan membangun sistem 

informasi akuntansi persediaan barang berbasis online dikarenakan data terhubung 

kepada bagian admin (bagian gudang) dan mudah dalam pelaporan kepada 

pimpinan dikarenakan pimpinan koperasi dirangkap oleh pegawai Bank Lampung 

sehingga jarang ada ditempat, serta data dapat diakses oleh admin (bagian 

gudang). Sistem berbasis web dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama 

ada internet, dan dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser, dengan 

kemudahan pengembangan program cukup di update di server, penguna cukup 

menggunakan browser. Sistem ini nantinya akan menampilkan data supplier, 

barang masuk dan barang keluar, diharapkan dapat mempermudah perusahaan 

mengelola data persediaan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Berbasis Web (Study Kasus : Kopkar Sairasan Bank 

Lampung).”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana mengelola data agar tidak terjadi redudansi data? 
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2. Bagaimana menerapkan hak akses pada sistem persediaan barang? 

3. Bagaimana membuat kartu persediaan barang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas :  

1. Hanya membahas pada data persediaan barang 

2. Inputan sistem adalah data barang, barang keluar, dan barang masuk. 

3. Output sistem yaitu kartu persediaan barang 

4. Implementasi sistem menggunakan Sublime dan MySQL 

5. Pengujian sistem menggunakan Tam dikarnakan akan melakukan 

 pengujian berdasarkan fungsi program yang dibangun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.    Bagi Penulis 

  Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama 

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

membuat sistem informasi akuntansi persediaan barang. 
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2. Bagi Instansi 

  Sistem informasi akuntansi persediaan barang yang dibuat akan 

menerapkan hak akses pada sistem persediaan sehingga data tidak dapat 

diketahui oleh pihak lain, dan diharapkan mampu mempermudah 

pengolahan dan penyimpanan data persediaan sehingga dapat bekerja 

lebih cepat, tepat dan efisien. 

3. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

 mengembangkan tentang penelitian ini. 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengelola data persediaan pada  Kopkar Sairasan Bank 

Lampung. 

2. Untuk merancang sistem informasi akuntansi persediaan barang pada 

Kopkar Sairasan Bank Lampung berbasis web.  
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