
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Saat ini merupakan era globalisasi,yang dimana pengguna teknologi 

informasi dan sistem informasi sangatlah di butuhkan.pada masa saat ini,setiap 

organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan sistem infromasi yang baik 

untuk dapat menghasilkan sumber daya informasiyang akurat,relevan dan tepat 

waktu .Untuk kepada pihak di dalam maupun pihak yang di luar perusahaan. 

  Sistem infromasi akuntansi persediaan barang yaitu merupakan hal yang 

sangat penting bagi perusahaan,pada perusahaan dagang hanya ada satu 

persediaan barang yang siap untuk dijual.Untuk melaksanakan transaksi yang 

berhubungan dengan stock control,maka dari itu di butuhkannya penerapan 

sistem informasi akuntansi persediaan barang yang efetktif dan efisien.Sementara 

itu sistem informasi akuntasi biaya sendiri memiliki peran penting dalam kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan pengolahan,persediaan,dan penyimpanan 

data,sehingga sampai pembuatan laporan yang mengenai akuntansi biaya. 

 UMKM Serba Usaha Taman Rejo adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan keripik dan sembako,Untuk setiap barang yang ada bisa 

tediri dari  beberapa jenis keripik dan sembako,maka dari itu hal ini untuk 

mempermudah konsumen memilih produk keripik dan sembako berbagai 

jenisnya. UMKM Serba Usaha Taman Rejo di dalam suatu sistem pencatatan 

menggunakan sistem peridokal yaitu sistem pencatatan dimana persediaan barang 

di hitung dengan cara fisik secara periodik dengan melakukan stock 

opname.Untuk bagian Persediaan masih ada catatan-catatan yang masih dengan 
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cara manual,misalkan masih menggunakan kartu stock persediaan dalam 

mencatat jumlah barang yang ada pada di toko.tetapi sedangkan untuk pembuatan 

data penjualan,data persediaan barang dan laporan minggu dalam perhitungan 

menggunakan buku catatan penjualan dan persdiaan.Sementara itu untuk 

melakukan pencatatan penulis menggunakan metode fifo. 

 Maka sebab itu ketersediaan informasi yang cukup dan berkualitas akan 

memudahkan dan mempercepat pihak manajemen,perlu informasi yang telah 

didistribusi secara komputerisasi agar informasi yang di berikan lebih akurat dan 

efisien dan guna dalam mewujudkan tujuan perusahaan bila di bandingkan 

dengan pengolahan data secara manual. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dalam permasalahan yang ada,keterbatasan waktu 

dan pengetahuan agar pengkajian masalah lebih fokus dan spesifik,masalahnya 

hanya pada : 

1. Bagaimana cara membangun sistem informasi akuntansi persediaan 

berbasisi web yang dapat di gunakan di UMKM Serba Usaha Taman 

Rejo? 

2. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan yang dibangun  dapat 

mencatat persediaan barang yang tersedia di UMKM Serba Usaha Taman 

Rejo menjadi lebihmaksimal? 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian membahas tentang penginputan data barang meliputi 

 informasi data barang, data anggota, data pembelian barang dan 

 data persediaan barang. 

2. Penelitian ini membahas  pencatatan dan perhitungan persediaan 

 dengan menggunakan metode fifo dan pencatatan menggunakan 

 metode perpetual. 

3. Penelitian membahas tentang output data barang meliputi 

 informasi data barang,data anggota, data pembelian barang dan 

 data persediaan barang. 

4. Sistem dibangun menggunakan web, dengan bahasa 

 pemograman java dan Database MySQL. 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun   sistem berbasisi WEBuntuk membantu pengelola  

 UMKM dalam pengelolaan persediaan barang dengan 

 menggunakan metode FIFO yang benar sehingga dapat 

 meminimalisirkan adanya kesalahan dan kehilangan data. 

2.  Membangun sisitem yang berbasis WEB yang dapat menghasilkan 

laporan persediaan dengan tepat dan akurat. 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat membantu pengelola UMKM Butarjo untuk mengelola data  

  – data persediaan secara optimal. 
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2. Dapat memudahkan pengelola UMKM untuk menghasilkan  

  laporan persediaan menjadi lebih optimal, dan cepat.  

1.6 Metodologi  Penelitian 

 a.   Teknik Pengumpulan Data  

Berikut ini teknik – teknik yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan 

data yang diperlukan: 

 1. Observasi : melakukan observasi dan analisis data yang diperlukan 

 untuk membangun sistem informasi akuntansi persediaan barang pada 

 UMKM Serba Usaha Taman Sari  

 2. Wawancara : melakukan wawancara kepada pihak Karyawan pada 

 UMKM Serba Usaha Taman Sari. 

 3. Tinjauan Pustaka : mengumpulkan data – data secara teoritis dari  buku- 

 buku atau juranal sebagai landasan teori penyusunan tugas akhir. 

 b. Metode Pengembangan Perangkat Lunak  

  Metode ini merupakan metode yang akan digunakan peneliti dalam 

proses pengembangan perangkat lunak dari penelitian ini. Metode yang akan 

digunakan adalah metode Prototype. 

1.7 Sistematika Penulisan  

  Sistematis penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab. Setiap  bab 

mempunyai tujuan masing – masing. Berikut merupakan penjelasan tentang 

peran masing – masing bab : 
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 BAB I PENDAHULUAN   

 Bab ini menjelelaskan tentang  latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah , tujuan masalah, manfaat masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan.  

 BAB II LANDASAN TEORI                                                                 

 Bab ini mengumpulkan teori – teori yang mendasari penelitian secara detail, 

dapat berupa definisi – definisi dan contoh yang dapat memperkuat penelitian 

ini. 

 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

 Pada bab ini menguraikan tentang profile perusahaan, alur dokumen perusahaan, 

dan menganalisis kebutuhan – kebutuhan sistem yang akan dibuat. Seperti 

analisis PIECES, perancangan sistem menggunakan UML, Perancangan 

database, serta rancangan tampilan sisitem. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini  dipaparkan dan dijelaskan  hasil – hasil penelitian, hasil analisis, 

hasil desain, hasil testing serta hasil implementasinya dalam bentuk  teoritik baik 

secara kuantitatif, kualitatif atau secara statistik. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada bab ini, kesimpulan berisikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang 

hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penulis..Sedangkan saran 

berisikan saran penulis untuk memperbaiki sistem yang sudah dibuat oleh 

pengembang selanjutnya. 

 

 

 



 
 

 
 

 


