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1.1 Latar Belakang

Berkembangnya usaha-usaha perdagangan kredit yang sangat pesat pada saat

ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam

menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh

perusahaan. Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media

informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses

oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Salah satu teknologi komputer yang

digunakan adalah aplikasi penjualan (Aria, 2017).

Aplikasi penjualan secara terkomputerisasi juga digunakan untuk menangani

proses transaksi penjualan. Perusahaan tersebut melakukan proses transaksi

penjualan dengan menggunakan sistem pembayaran secara tunai dan kredit.

ransaksi penjualan dengan sistem pembayaran secara tunai pada suatu perusahaan

sama halnya dengan sistem pembayaran tunai pada umumnya yaitu dilakukan

pembayaran secara langsung dan lunas. Sedangkan untuk informasi kebijakan

pemberian kredit. Sistem memberikan informasi kepada pemilik perusahaan

dalam memberikan kebijakan kepada pelanggan yang akan melakukan transaksi

pembayaran secara kredit. Bagi pelanggan yang masih mempunyai tanggungan

pembayaran tidak bisa melakukan transaksi lagi sebelum melunasi pembayaran

sebelumnya (Arliq dan Henry, 2014). Sistem penjualan secara tunai dan kredit

salah satunya diterapkan pada CV Asri Mandiri.

CV Asri Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor

penjualan buku pelajaran sekolah, CV Asri Mandiri sebuah perusahaan yang
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melakukan kegiatan penjualan buku pada sekolah maupun toko secara kontan dan

kredit. Menurut hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, CV Asri

Mandiri memiliki fasilitas laptop tetapi CV Asri Mandiri tidak menggunakan

fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak ada proses yang dilakukan

dengan komputerisasi, maka dalam melakukan pengolahan data penjualan kredit

masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam buku penjualan sehingga

kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengolahan data penjualan, dan dalam

penyimpanan data yang kurang baik maka sering terjadinya lupa penyimpanan

data. Lama dalam pencarian data penjualan dan pembuatan laporan penjualan

dikarenakan masih melihat data didalam buku penjualan. Serta belum adanya

pengendalian intern di perusahaan dikarenakan owner yang mengelola semua

transaksi perusahaan.

Solusi dari masalah pada CV Asri Mandiri, maka akan dibangun sistem

informasi akuntansi penjualan kredit berbasis web yang menerapkan pengendalian

intern untuk mengurangi tingkat resiko kerugian yang akan dialami oleh

perusahaan. Diharapkan dapat membantu dalam mengelola laporan secara baik

pada CV Asri Mandiri. Sistem ini juga dapat mempermudah pelanggan dalam

melakukan transaksi pembayaran kredit yang nantinya akan mendapatkan bukti

pembayaran dan laporan hasil pembayaran pelanggan memberikan informasi

dengan cepat dan tepat dalam prosedur kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana membuat laporan kredit buku cetak pada CV Asri Mandiri dengan

cepat dan tepat?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem kredit buku cetak pada CV Asri

Mandiri berbasis web ?

3. Bagaimana menguji sistem kredit pada CV Asri Mandiri ?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada proses pembayaran kredit, retur dan

data pelanggan.

2. Aplikasi dibangun berbasis online dengan menggunakan Dreamweaver

dan database MySQL.

3. Menampilkan grafik penjualan dan grafik pelanggan.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengelola data penjualan secara kredit pada CV Asri Mandiri sehingga

dapat mempermudah dalam pengelolaan data kredit dan menghasilkan

laporan secara periode.

2. Mengimplementasikan sistem kredit buku cetak pada CV Asri Mandiri

berbasis web.

3. Menguji sistem kredit pada CV Asri Mandiri menggunakan ISO 25010.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sistem penjualan secara kredit pada CV Asri Mandiri yang dibangun dapat

mempermudah dalam pengelolaan data kredit dan menghasilkan laporan

secara periode.

2. Sistem diimplementasikan berbasis web dengan aplikasi Dreamweaver.

3. Dapat mengetahui pengujian sistem kredit pada CV Asri Mandiri

menggunakan ISO 25010.


