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CV Sharon Jaya Abadi  merupakan salah satu perusahaan consumer goods yang  yang 

beralamat di  Jalan Sukartam No 10 Kecamatan Gunung Alif Tanggamus yang bergerak 

dibidang penjualan Ice Cream AICE. CV Sharon Jaya Abadi adalah salah satu distributor AICE  

di wilayah Tanggamus, CV Sharon Jaya Abadi sendiri untuk produk AICE disupply oleh PT. 

AICE MULTI RASA INDONESIA yang ada di Jakarta. Dalam kegiatannya, CV Sharon Jaya 

Abadi  masih menggunakan buku sebagai alat bantu proses bisnisnya. Akan tetapi, masih 

terdapat masalah pada bagian persediaan dan penjualannya terutama dalam Pencatatan 

transaksi pembelian maupun penjualan tidak sesuai dengan barang yang dikirim hal ini 

menyebabkan data yang dicatat di dalam buku dengan pengiriman barang tidak valid, sehingga 

perusahaan tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah persediaan dan pembelian barang 

secara akurat dan perusahaan mengalami kerugian dikarenakan tidak validnya laporan 

penjualan. Laporan persediaan tidak dilaporkan tepat waktu, sehingga akibatnya akan 

mengurangi tingkat penjualan. Hal tersebut membuat pimpinan lama dalam memperoleh 

informasi persediaan dan penjualan. Selain itu, dilihat dari sisi akuntansinya CV Sharon Jaya 

Abadi belum adanya buku besar penjualan dan kartu persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk  

menghasilkan Sistem  Informasi Pengendalian Internal Atas Persediaan. Perancangan sistem 

ini menggunakan UML (Unifield Modelling Language), Usecase Diagram, Activity Diagram, 

Squence Diagram, dan Class Diagram, MySQL sebagai databasenya serta menggunakan 

windows sebagai sistem operasinya. 

Penelitian ini menghasilkan suatu sistem informasi pengendalian internal Atas 

Persediaan.   Penerapan  sistem desktop pada sistem informasi pengendalian internal  dapat  

membantu  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi, dimana  sistem  dapat  membantu  staf  

dalam  membuat  laporan  persediaan,  serta dapat memberikan informasi  dengan cepat, tepat 

dan akurat kepada pimpinan  dalam  bentuk  Laporan  penjualan dan persediaan. 
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