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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat sehingga pada saat ini di

perlukan perubahan yang besar besaran serta pendalaman akan teknologi

informasi. Dalam melaksanakan suatu sistem informasi saat sekarang ini, dimana

aktivitas perusahaan yang semakin kompleks tidaklah efisien bila masih

menggunakan metode manual maupun metode yang sederhana. Agar dapat

menghasilkan informasi yang diharapkan, maka diperlukan suatu sistem yang

mengatur arus dan pengelolaan data akuntansi dalam membangun kelancaran

kegiatan operasi perusahaan.

Di sebuah perusahaan, persediaan barang dagang juga sangat berperan dalam

menunjang jalannya perdagangan. Oleh karena itu suatu perusahaan harus dapat

mengelola persediaan barang dengan baik. Barang dagang adalah persediaan yang

langsung dijual kepada konsumen tanpa proses lebih lanjut. Penggunaan sistem

informasi akuntansi pada perusahaan ini akan lebih memudahkan dalam

penghitungan stok dibandingkan dengan cara yang manual. Sistem informasi

akuntansi sangat dibutuhkan di dalam aktivitas bisnis, dan semua aktivitas bisnis

tersebut berada dalam tanggung jawab manajemen sepenuhnya. Alasan utama

melakukan analisa sistem informasi akuntansi persediaan barang menggunakan

metode fifo  adalah untuk memberikan jaminan bahwa stok barang yang

benar – benar terinput secara benar dan mengurangi market return karena adanya

metode fifo pada sistem tersebut. (Aprisanti, 2014)



2

Persediaan adalah suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam periode usaha. Persediaan barang

dagang (Marchadise inventory) adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan

untuk dijual kembali. Persediaan merupakan faktor penting dalam sebuah

perusahaan dagang, karena persediaan menentukan akivitas operasi perusahaan.

Persediaan juga merupakan bentuk investasi keuntungan (laba) diperoleh dari

penjualan. (Ramdhany dan Kurnia, 2016).

Toko Turnip adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

Perusahaan ini berdiri pada Tahun 1994, terletak di Jalan Soekarno Hatta Desa

Sidoerjo sidomulyo Lampung Selatan. Perusahaan ini adalah milik perseorangan.

Toko Turnip menyediakan segala kebutuhan pokok makanan ataupun kebutuhan

lainnya. Banyaknya barang yang dijual tidak menutup kemungkinan terjadinya

human error dalam pencatatan data barang masuk dan data barang keluar.

Terdapat kendala yang dihadapi pada Toko Turnip yaitu  belum menggunakan

fasilitas komputerisasi untuk menunjang proses kerja, serta dalam hal penginputan

data semuanya dilakukan secara manual oleh para karyawan dan masih

menggunakan faktur dari para supplier sehingga dalam perhitungan persediaan

barang sering terjadi ketidaksamaan jumlah barang antara di gudang dengan

catatan persediaan barang. Dengan demikian maka diperlukan suatu sistem

informasi akuntansi yang dapat bekerja dengan kecepatan dan ketepatan tinggi

yang  dikenal dengan Sistem Akuntansi Berbasis Computer. Pengguna sistem

informasi akuntansi perusahaan ini akan lebih memudahkan dalam pencatatan

data penjualan dan persediaan barang dibandingakan dengan cara manual dengan

dibuatnya sistem baru yang  terkomputerisasi. Sistem yang dibuat diharapkan
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mampu mengatasi kendala-kendala yang ada pada Toko Turnip, maka dalam hal

ini penulis merancang sebuah penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem

Informasi Akuntansi Penjualan Dan Persediaan Barang Pada Toko Turnip

Berbasis Web”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang permasalah yang telah di susun diatas, dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah merancang sistem informasi akuntansai penjualan dan

persediaan barang dagang berbasis web pada Toko Turnip Sidomulyo

Lampung Selatan.

2. Bagaimana menentukan harga pokok penjualan pada sistem informasi

akuntansai persediaan barang dagang.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penulis membatasi penelitian ini

hanya ruang lingkup sebagai berikut:

1. Masukan atau input berupa data barang, data supplier, data barang masuk

dan data barang keluar yang dilakukan oleh admin di Toko Turnip.

2. Perancangan sistem ini membahas tentang pencatatan persediaan barang

dan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menggunakan metode

FIFO.

3. Keluaran atau output dari sistem ini berupa kartu persediaan barang,

laporan Harga Pokok Penjualan dan laporan penjualan.
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4. Sistem ini tidak membahas tentang laporan keuangan seperti jurnal umum,

buku besar, laba rugi, dan neraca.

5. Sistem ini hanya melibatkan pihak Toko Turnip dalam proses pencatatan

persediaan barang dagangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Toko Turnip adalah sebagai berikut:

1. Adanya rancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang

menggunakan metode FIFO (First In First Out)

2. Adanya rancangan penentuan harga pokok penjualan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berguna bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis sendiri dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

bagi peneliti. Dan hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk

mengembangkan dan mempraktikan teori secara nyata khususnya untuk

sistem yang baik untuk  diterapkan pada perusahaan dagang.

2. Dapat meminimalisir kesalahan pengecekan dan keterlambatan informasi

persediaan barang serta mempermudah karyawan dalam pencatatan

persediaan barang masuk maupun keluar.

3. Mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan

penjualan barang.


