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PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat menambah nilai bagi suatu 

perusahaan dengan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi 

informasi telah mengubah pemrosesan data akuntasi dari secara manual menjadi 

secara otomatis. Akan tetapi penerapan sistem dalam suatu perusahaan tidak 

terlepas dari permasalahan. Menurut penelitian DeLone (1988) penerapan suatu 

sistem dalam perusahaan dihadapkan pada dua hal, apakah perusahaan 

mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan sistem. Untuk 

menghindari kegagalan sistem, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan implementasi suatu sistem 

informasi. 

Menurut Romney (2015) SIA merupakan sistem yang mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi 

pengambil keputusan. SIA dapat merupakan proses sederhana secara manual, 

proses yang rumit menggunakan komputer dan TI, atau proses  keduanya bila 

digabungkan. Apapun cara yang digunakan, prosesnya sama. SIA dan orang-

orang yang menggunakannya, harus tetap mengumpulkan, memasukkan, 

memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. 

Aktivitas penjualan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Untuk  

itu, setiap perusahaan harus mampu mengawasi pelaksanaan penjualan dalam 
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perusahaan itu dengan baik sehingga dari kegiatan penjualan yang terkendali, 

perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. 

PT Kresna Bangun Persada yang terletak di Jalan Raden Saleh No. 99, Way 

Kandis Tanjung Seneng adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

penjualan aneka macam minuman seperti air mineral galon, Aqua, VIT, Mizone, 

Es Coco, Es Teler, Teh Madu, Lemon Tea, Teh Pucuk, Le Mineral, Frutio, Astor 

Mini Trust, Coklat Pasta Ogel dan Wafer Stik. Kendala yang saat ini dihadapi 

oleh PT Kresna Bangun Persada untuk saat ini yaitu proses pencatatan transaksi 

penjualan dilakukan dengan membuat sebuah nota lalu bagian penjualan mencatat 

atau menyalin kembali pada buku penjualan harian, selanjutnya dari buku 

penjualan harian tersebut bagian penjualan menginputkan data-data tersebut ke 

dalam sheet per sheet untuk membuat laporan penjualan harian dan laporan 

persediaan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan penjualan 

dan persediaan. Pembuatan laporan penjualan dan persediaan dengan 

menggunakan sheet per sheet sudah cukup baik, namun masih memakan banyak 

waktu kurang lebih 1 jam dan sering terjadinya kesalahan user saat penginputan 

data yang mengakibatkan keterlambatan pembuatan laporan penjualan yang harus 

memasukkan data satu persatu.  

 Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang perancangan sistem informasi akuntansi penjualan PT Kresna 

Bangun Persada agar dapat dikelola secara komputerisasi melalui suatu bahasa 

pemrograman Delphi 7.0 dan MySQL sebagai database. Hal ini dimaksudkan agar 

setiap karyawan yang bekerja di PT Kresna Bangun Persada, khususnya dibagian 
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penjualan dapat mengolah data-data tersebut secara cepat, dan tepat hingga pada 

akhirnya pengolahan data dan hasil laporan penjualan, laporan persediaan setiap 

bulannya dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang 

peneliti memilih judul: “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

(Studi Kasus: PT. Kresna Bangun Persada)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana membuat sistem informasi 

akuntansi penjualan pada PT Kresna Bangun Persada yang dapat menyajikan 

informasi yang lengkap relevan dan tepat waktu?” 

 

1.3. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Sistem informasi mengenai pengolahan data penjualan PT Kresna Bangun 

Persada, penulis menggunakan pemrograman Borland Delphi 7.0 dan 

database MySQL. 

2. Perancangan sistem hanya membahas pengolahan data barang, data suplier, 

data pelanggan, data pegawai, data pembelian dan data penjualan. 

3. Perancangan sistem menghasilkan laporan data barang, laporan data suplier, 

laporan data pelanggan, faktur penjualan, laporan pembelian dan laporan 

penjualan.  
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4. Sistem dirancang bersifat client server. 

5. Sistem informasi ini bisa diakses oleh bagian administrasi, bagian penjualan 

dan pimpinan PT Kresna Bangun Persada. 

1.4. Keaslian Penelitian 

Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

khususnya pada  PT Kresna Bangun Persada, belum ada yang mengangkat tentang 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, dengan tool pemrograman 

Borland Delphi 7.0 dan MySQL sebagai database.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti : 

a. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan yang ada 

pada sebuah perusahaan yang merupakan penerapan ilmu yang telah 

dipelajari di dalam masa perkuliahan. 

b. Meningkatkan kemampuan untuk mencari sebuah solusi dari 

permasalahan dengan teknik perencanaan secara yang sesuai yang 

dibutuhkan. 

2. Bagi Perusahaan : 

Dapat membantu pihak perusahaan yaitu dalam pengolahan data akuntansi 

penjualan dan menghasilkan sistem baru sehingga membantu dalam 

transaksi penjualan dan menghasilkan laporan dengan tepat waktu untuk   

PT Kresna Bangun Persada. 
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3. Bagi Universitas : 

Dapat digunakan sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan pada dunia 

kerja serta dapat memotivasi untuk melakukan penelitian berikutnya, baik 

untuk permasalahan serupa maupun permasalahan lainnya. 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi penjualan 

pada PT Kresna Bangun Persada guna membangun sebuah perangkat lunak 

untuk membantu proses pengolahan data akutansi penjualan pada PT Kresna 

Bangun Persada. 

2. Membantu kinerja karyawan pada bagian penjualan PT Kresna Bangun 

Persada dalam memproses data penjualan sehingga tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam pembuatan laporan penjualan. 

 

1.7. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan ringkasan atau rangkaian teoritis yang di 

temukan dari sumber bacaan atau literatur serta kajian penelitian terdahulu yang 

ada kaitannya dengan tema yang akan diteliti, dengan tujuan untuk 

mengorganisasikan penemuan-penemuan  peneliti  yang  akan  disajikan.  
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penulis 

dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil 

1 Effendi, 

M.d.R., 

2010 

Analisis 

Sistem 

Informasi 

Akutansi 

Penjualan 

Spare Part 

pada PT. Top 

Cars 

Indonesia 

Cabang 

Palembang 

Metode 

kualitatif, data 

primer, data 

sekunder, 

wawancara dan 

observasi 

sistem informasi akuntansi 

penjualan spare part pada 

PT. Top Cars Indonesia 

Cabang Palembang belum 

cukup baik, contohnya tidak 

adanya pemisahan antara 

fungsi gudang dan fungsi 

pengiriman, tidak dilakukan 

pemeriksaan kredit formal 

bagi pelanggan lama, faktur 

penjualan sering tidak 

dibuat sesuai dengan nomor 

urut tercetak, dan surat 

order pengiriman tidak 

menggunakan nomor yang 

tercetak. 

 

2 Suparto 

Darudiat

o, 2007 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi PT 

Maju 

Bersama 

Pendekatan 

berorientasi 

objek, UML 

Menganalisis kelemahan 

dan kebutuhan sistem 

informasi akuntansi 

penjualan dan piutang 

usaha PT. Maju Bersama 

untuk diberikan usulan 

perbaikan berupa rancangan 

sistem informasi yang dapat 

memenuhi kebutuhan bisnis 

perusahan. 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

3 Noerlina, 

2010 

Analisis 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan 

dan 

Penerimaan 

Kas pada 

Perusahaan 

 

Data Flow 

Diagram, 

Diagram 

Terstruktur, 

Flow Chart 

dan Entity 

Relationship 

Diagram 

meningkatnya kualitas 

informasi, maka dapat 

meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan. 

Selain itu sistem dapat 

mempermudah menajemen 

dalam mencari informasi 

penjualan dan penerimaan 

kas. 

 

4 Hendri, 

2016 

Perancangan 

dan 

pengembanga

n Sistem 

Informasi 

Akutansi 

Penjualan 

Berbasis 

WEB pada 

Marlina Shop 

Jambi 

Metode analisa 

hasil 

wawancara, 

studi pustaka 

dan metode 

perancangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa 

kelemahan dari sistem yang 

ada yaitu masih 

menggunakan sistem 

pencatatan dan penjualan 

manual. Hal ini dirasa 

kurang efektif dan efisien 

karena memerlukan waktu 

yang lama dalam proses 

penjualan dan perhitungan 

keuntungan dengan cara 

seperti itu. 

 

5 Sifa 

Fauziah, 

dkk, 

2009 

Analisis 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan 

Teknik 

observasi, 

wawancara, 

dan studi 

pustaka 

Hasil yang ingin dicapai 

adalah dapat membuat suatu 

sistem penjualan 

terkomputerisasi untuk 

memecahkan  masalah yang 

terjadi di perusahaan.  

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan yang dilakukan belum 

pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terutama di PT Kresna 

Bangun Persada, serta dapat dilihat perbedaannya yaitu: 
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1. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu prototype requirement 

yang secara terus menerus diperbaiki sampai semua kriteria sistem baru yang 

dibutuhkan pengguna terpenuhi kemudian prototype dapat memasuki proses 

produksi dan menjadi suatu sistem yang nyata. 

2. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman pascal 

dengan tool pemrogrman Borland Delphi 7 dengan database MySQL serta 

fitur koneksi client-server. 

 


