
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

CV 2M Digital Printing dibentuk pada awal tahun 2006 yang bergerak 

dalam bidang digital printing. CV 2M Digital Printing menjual beberapa alat-alat 

digital printing seperti, pres mug, pres kaos, cetak foto dan lain-lain. pada tahun 

2008 CV 2M Digital Printing berubah nama menjadi CV 2M Digital Printing & 

Advertising dan mulai menerima pesanan pembuatan Billboard, Papan 

Merk/Nama, Neon Box dan Huruf Timbul.  

Sistem penjualan dan penerimaan kas CV 2M Digital Printing & 

Advertising masih menggunakan sistem semi komputerisasi. Dimulai dari bagian 

kasir memiliki data customer dan data barang yang dibeli oleh customer kemudian 

kasir mencatat pada  buku  penjualan, kemudian bagian kasir membuat data nota 

penjualan yang telah ditanda tangani dan beri cap, kemudian diberikan kepada 

customer.  Setelah itu bagian kasir membuat laporan penerimaan kas berdasarkan 

buku penjualan dan nota penjualan dengan cara meng-input-kan kedalam 

komputer menggunakan ms. Excel setelah selesai kasir mencetak laporan 

penerimaan kas tersebut kemudian diberikan kepada owner beserta uang, jika 

laporan penerimaan kas tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima maka 

akan dikembalikan kepada kasir, dan jika sesuai maka akan diotorisasi dan selesai 

Sistem lama yang digunakan oleh CV 2M Digital Printing & Advertising dinilai 

kurang dapat mendukung kebutuhan perusahaan dan akan sangat menyulitkan untuk 
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dapat menghasilkan laporan yang cukup detail dan akurat setiap harinya. Hal itu 

disebabkan karena data-data yang dimasukkan secara manual masih dapat menyebabkan 

kesalahan perhitungan dan lain sebagainya. Solusi untuk mengatasi masalah di atas yaitu 

dengan dibuatnya sistem baru yang terkomputerisasi yang mampu mengolah data 

penjualan yang lengkap untuk menentukan penerimaan kas pada periode tertentu dan 

dengan penerapan sistem informasi  penjualan dan penerimaan kas, maka informasi yang 

dihasilkan mengenai penjualan dan penerimaan kas akan menjadi handal dengan adanya 

sistem informasi yang dilaksanakan ditunjang dengan elemen sistem informasi yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas “ Sistem 

Informasi Penjualan dan Penerimaan Kas pada CV 2M Digital Printing & 

Advertising Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan  suatu masalah dalam penulisan ini yaitu “Bagaimana merancang 

sistem informasi penjualan dan penerimaan kas yang dapat mempercepat dan 

mempermudah dalam pengolahan data pada CV 2M Digital Printing & 

Advertising?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Sistem ini dibatasi pada sistem informasi penjualan dan penerimaan kas 

pada CV 2M Digital Printing & Advertising  



3 
 

2. Retur barang dan proses produksi tidak akan dibahas dalam tugas akhir 

ini. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

4. Sistem ini akan menggunakan aplikasi Delphi. 

5. Data yang diinputkan aplikasi berupa data customer, data barang, data Tipe 

Barang, data jenis huruf, data penjualan, data detpenjualan, data pesanan, data 

detpesanan. 

6. Output  yang  dihasilkan aplikasi berupa nota penjualan, grafik penjualan,  dan 

laporan penerimaan kas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dan Hasil dari penelitian ini  : 

1. Merancang sistem informasi penjualan dan penerimaan kas yang cepat 

dan mudah pada CV 2M Digital Printing & advertising Bandar 

Lampung. 

 

1.5 Manfaat yang diharapkan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mendapat pengalaman atau pengetahuan dalam melakukan 

penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

sudah diperoleh. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan khusunya 

dalam merancang sistem informasi penjualan dan penerimaan kas pada 

CV 2M Digital Pinting & Advertising. 

3. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan dapat mengembangkan teori keilmuan dibidang akuntansi 

khususnya tentang penjualan dan penerimaan kas serta bagian-

bagiannya. 

4. Manfaat Praktis 

 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat terhadap 

penjuaalan dan penerimaan kas. 

 


