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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi akuntansi merupakan hal penting yang dimiliki sebuah 

perusahaan karena  tujuan  dari  sistem  informasi  akuntansi  adalah  menyediakan  

informasi  bagi  para pengguna  informasi  akuntansi  yakni  pemilik  perusahaan dan  

pengguna  lainnya. Sistem  informasi  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  sehingga  

menyebabkan  perubahan efektivitas dan efisiensi. Sistem informasi akuntansi yang 

efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat 

menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak  yang  membutuhkan,  

harus  bebas  dari  kesalahan-kesalahan,  dan  harus  jelas maksud  dan  tujuannya.  

Untuk  dapat  menghasilkan  informasi  dengan  karateristik  tersebut, data yang 

diproses dalam system informasi akuntansi harus data yang benar dan akurat agar 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. 

Barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan baik besar  maupun kecil, pada 

umumnya  ditetapkan  sebagai  persediaan.  Apabila  persedian  dimiliki  oleh 

perusahaan dagang untuk dijual kembali maka disebut dengan persediaan bahan 

dagang,  dan  apabila  dimiliki  oleh  perusahaan  manufaktur  maka  disebut  dengan 

bahan baku. Bagi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, salah satu aset yang  

penting  adalah  persediaan  dan  akan  berpengaruh  pada  penyajian  laporan 

keuangan.  Persediaan  merupakan  aset  yang  sangat  penting  baik  dalam  jumlah 

maupun peranannya dalam perusahaan. Dengan  mengetahui besarnya persediaan 

yang  tepat,  maka  pihak  perusahaan  akan  dapat  mengambil  keputusan  terkait 

dengan persediaan. 
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Dalam metode ini, barang-barang yang dikeluarkan akan dibebani harga 

pokok pada akhir periode, karena harga pokok rata-rata baru dihitung pada akhir 

periode, dan akibatnya, jurnal untuk mencatat berkurangnya persediaan barang juga 

dibuat pada akhir periode. Apabila harga pokok rata-rata dicatat setiap ada 

pengeluaran barang maka diperlukan untuk menghitung harga pokok rata-rata setiap 

kali terjadi pembelian barang, sehingga dalam satu periode akan terdapat beberapa 

harga pokok rata-rata. Metode ini disebut metode rata-rata bergerak (moving 

average). 

 Mega Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan 

manufaktur. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Perancis dadap komplek 

pergudangan indah dadap blok P No.31, Tangerang. Pada Mega Jaya masalah yang 

sering dihadapi sampai saat ini, pengelolaan akuntansi persediaan menggunakan 

pencatatan secara konvesional sehingga banyak sekali kekurangannya. Sehingga 

sering terjadinya kesalahan penulisan dan mengakibatkan kesulitan dalam pencarian 

data persediaan. Terdapat kendala yang dihadapi pada Mega Jaya yaitu belum 

menggunakan fasilitas komputerisasi untuk menunjang proses kerja, serta dalam hal 

penginputan data semuanya dilakukan secara konvesional oleh para karyawan dan 

masih mengandalkan nota dari para pelanggan.  

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem 

informasi yang dapat membantu dalam pencatatan maupun pengecekan persediaan 

yang ada di Mega Jaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat sebuah sistem 

informasi persediaan yang berbasis web yang dapat memberikan informasi persediaan 

secara cepat dan tepat.  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN  
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BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE  MOVING AVERAGE (STUDY 

KASUS MEGA JAYA)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di Mega Jaya di terapkan? 

2. Bagaimana membangun system informasi akuntansi persediaan menggunakan 

metode  moving average pada percetakaan Mega Jaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Dapat membangun sistem informasi akuntansi persediaan  yang mudah 

digunakan agar bisa mengurangi penumpukan persediaan dan pengolahan data 

menggunakan metode Moving Average berbasis web pada Mega Jaya. 

2. Dapat menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan di perusahaan Mega 

Jaya. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang diajukan lebih terarah dan tidak menimbulkan 

kesalahan pada penafsiran, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang 

lingkup sebagai berikut : 

1. System hanya membahas tentang persediaan di percetakan Mega Jaya 

2. System yang dibangun tidak membahas transaksi keuangan seperti jurnal 

umum, buku besar, laba rugi dan neraca 
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3. Perancangan sistem ini membahas tentang pencatatan persediaan 

menggunakan metode rata rata. 

4. Sistem ini hanya melibatkan pihak Mega Jaya dalam proses pencatatan 

persediaan  

5. Pengujian sistem menggunakan Pengujian Black Box. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Dapat meminimalisir kesalahan pengecekan dan keterlambatan informasi 

persediaan  serta mempermudah karyawan dalam pencatatan persediaan. 

2. Mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan 

persediaan. 

3. Bagi penulis sendiri dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang di 

dapat dalam proses pembelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, dengan demikian ilmu yang diperoleh dari proses tersebut dapat berguna 

dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang disusun menurut 

kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Skripsi ini terdiri 

dari 6 bab dan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan mencapai gelar 

sarjana pada Program Strata 1 Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Universitas 

Teknokrat Indonesia. Adapun sistematika penulisan skripsi antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,  batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan Teori ini menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini menguraikan kerangka penelitian, tahapan penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data dan penjadwalan.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan, perancangan database dan  

perancangan proses sistem yang akan digunakan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menguraikan tentang hasil penelitian, 

pembahasan penelitian dan pengujian blackbox. Peneliti menyusun secara sistemastis 

disertai argumentasi yang rasional tentang informasi yang ilmiah yang diperoleh 

dalam penelitian. 
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BAB VI KESIMPULAN 

Bab Simpulan dan Saran ini menguraikan kesimpulan dan saran yang harus 

dinyatakan terpisah. 

1. Simpulan  merupakan pernyataan singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang memungkinkan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


