
1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi sangat berkaitan erat dengan pentingnya perkembanganya suatu 

perusahaan yang baik, peyampaian informasi yang dikemas lebih jelas dan mudah 

dipahami akan memberikan keuntungan pada perusahaan, terutama pada 

informasi akuntansi, informasi yang disampaikan harus sesuai konsep akuntansi 

yang dikembangkan sebagai penyampaian kepada pimpinan mengenai catatan 

akuntansi yang baik seperti pada penerimaan kas dan pengeluaran kas dari hasil 

transaksi seperti penjualan. Pemanfaatan teknologi dapat mempermudah proses 

pencatatan data akuntansi perusahaan lebih mudah, cepat dan efisien seperti 

informasi yang dikemas berupa file yang dapat di buka kapan saja, informasi lebih 

jelas dan perhitungan lebih tepat. Sistem informasi haruslah memperoleh dan 

menukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola dan 

mengendalikan operasi perusahaan(Romney and Steinbart, 2015). 

Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  sistem  yang  berfungsi  untuk  

mengumpulkan  dan  menyimpan data  tentang  aktivitas-aktivitas  yang  

dilaksanakan  organisasi,  mengubah  data  tersebut  menjadi  informasi  yang 

berguna  bagi  pihak  manajemen  dan  membuat  perencanaan  serta  

menyediakan  pengendalian  yang  memadai untuk  menjaga  aset-aset  organisasi.  

Tanpa  adanya  sistem  informasi  akuntansi  dapat  mengawasi  aktivitas-aktivitas  

yang  berlangsung,  perusahaan  atau  organisasi  akan  mengalami  kesulitan  

untuk  menentukan  seberapa baik  kinerjanya  dan  juga  akan  mengalami  

kesulitan  dalam  menelusuri  bagaimana  pengaruh-pengaruh  dari berbagai  
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aktivitas  atas  sumberdaya-sumberdaya  yang  ada  dibawah  pengawasannya 

(Kabuhung, 2013). 

Batik Bule merupakan suatu usaha dagang yang bergerak pada usaha 

penyediaan dan menjual berbagai macam batik Indonesia yang menarik karena 

model yang ditampilkan cukup banyak dan telah mengikuti perkembangan saat 

ini, seperti model batik slim fit maupun standar, dengan bahan lokal maupun 

import. Proses penjualan yang dilakukan pada Batik Bule seperti pelanggan 

membeli batik maka pegawai akan mencatat transaksi tersebut ke buku catatan 

transaksi seperti nomor, tanggal, nama barang, jumlah dan harga. Proses 

pencatatan tersebut tidak secara rinci dan jelas di catat sesuai dengan pencatatan 

akuntansi. Proses rekap data hanya membuat total item yang terjual dan sering 

terjadi ketidak sesuaian dengan total yang dihitung serta proses yang rekap hingga 

tiga hari, adanya manipulasi data penjualan seperti mudahnya merubah jumlah 

batik yang dijual. Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan belum memiliki 

laporan seperti penerimaan kas yang dapat menginformasikan laporan rekap 

penjualan  secara rinci dan jelas kepada pimpinan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuatkan sistem informasi 

penjualan dan penerimaan kas untuk mempermudah proses transaksi penjualan 

dan proses pencatatan akuntansi secara tersistem. Sehingga  penulis dalam 

penelitian ini mengambil judul :“Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas Berbasis Web (Study Kasus Batik Bule)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas  pada Batik Bule ? 

2. Bagaimana memfasilitasi admin dalampengolahan data penjualan dan 

penerimaan kas  pada Batik Bule? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

yang  dirancang yaitu : 

1. Merancang sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas  pada 

Batik Bule. 

2. Memfasilitasi admin dalampengolahan data penjualan dan penerimaan kas  

pada Batik Bule. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada aplikasi yang dikembangkan menggunakan web 

sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi yangdibangun menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

2. Proses transaksi penjualan dilakukan menggunkan website. 

3. Catatan akuntansi yang dihasilkan berupa penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. 

4. Laporan berupa rekap data penjualan. 
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5. Metode penelitian menggunakan prototype 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian terbagi menjadi 2 bagian diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan pemikiran atau 

memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap sistem penjualan dan 

penerimaan kas. 

 

2.  Manfaat Secara Praktis 

Dengan sistem informasi akuntansi penjualan penerimaan kas dapat 

memberikan kemudahan pada proses pengelolaan data dan mempermudah 

kinjer pegawai saat perekapan data. 
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