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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yang efektif dan efisien 

semakin dibutuhkan, terutama jika volume transaksi yang dilakukan sangat 

banyak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianton, Sutanto dan 

Mulyani (2014), pemanfaatan sistem informasi merupakan salah satu cara untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, hal ini terbukti pada sistem informasi keuangan 

pada UMKM yang mereka buat. Hasil yang serupa juga didapatkan pada 

penelitian Nugraha, dan Juliani (2014), dimana mereka membuat sistem informasi 

akuntansi penjualan dan pembelian pada toko sepatu sandal STARS Subang. 

Penulis melakukan penelitian mengenai pencatatan jual beli pada toko beras 

Dadar yang terdapat di pasar Peterongan, karena toko ini menjualkan barang 

jualannya ke beberapa penjual di pasar peterongan, bahkan selain menjual beras 

toko ini juga menjual beberapa barang lainnya, seperti minyak, gandum, gula, dan 

lain-lain. Saat ini toko tersebut belum memiliki sistem informasi yang membantu 

dalam pencatatan keuangan yang dimilikinya. Poin positif dari toko ini adalah 

pegawainya sudah mampu melakukan pencatatan secara manual yang cukup 

bagus, hal ini dapat dilihat dari rekapan pencatatan toko yang memahami 

perhitungan debit kredit secara umum. Pada toko yang diteliti, proses pencatatan 

sering kali ditemukan beberapa tulisan yang tidak terbaca, sehingga hal ini 

memicu kesalahan pencatatan, bahkan toko ini masih menggunakan map plastik 

sebagai media penyimpanan dokumennya, sehingga ketika karyawan ingin 

memeriksa dokumen lama akan membutuhkan waktu cukup lama, kesulitan 

melacak stock barang yang ada, dan toko ini masih belum menyusun neraca saldo 

dan laba rugi sesuai standar yang berlaku. 

Untuk mengatasi masalah pada toko ini dalam mengolah data keuangan, maka 

penulis ingin merancang suatu sistem informasi pencatatan jual beli menggunakan 

program aplikasi yang berbasis website. Program yang akan digunakan oleh 

penulis adalah Laravel, PHP dan MYSQL, alasan penulis menggunakannya 
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karena aplikasi yang nantinya dihasilkan akan mudah untuk mengoperasikannya 

sehingga pengguna tidak perlu belajar secara mendalam untuk menjalankan 

aplikasi ini, dan diharapkan aplikasi ini dapat mengatasi masalah yang ada pada 

toko beras Dadar 

1.2    Rumusan Masalah 

Bagaimana desain sistem informasi akuntansi jual beli yang dapat diterapkan 

pada toko beras Dadar? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Merancang sistem informasi akuntansi jual beli yang bisa diterapkan toko 

beras Dadar. 

1.4    Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Perancangan sistem ini mencakup pada proses penjualan dan pembelian di 

toko beras Dadar, meliputi: 

a. Pembelian yang dilakukan oleh toko dengan supplier hingga penentuan 

harga jual 

b. Penjualan yang dilakukan pembeli dengan toko 

2. Proses yang dikerjakan oleh sistem meliputi: 

a. Membantu melacak dan menghitung persediaan yang dimiliki toko beras 

Dadar, dengan menggunakan metode FIFO 

b. Mampu membuat jurnal harian 

c. Mampu menampilkan neraca saldo 

d. Mampu menampilkan laporan laba rugi 

1.5    Manfaat Penelitian 

1.5.1    Manfaat Praktis 

Untuk toko beras Dadar, diharapkan sistem yang dibuat ini dapat 

digunakan untuk mempermudah pekerjaan, dan mempermudah dalam 

pencatatan keuangan yang ada di toko ini. 
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1.5.2    Manfaat Akademis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga 

membantu peneliti lain yang membuat penelitian serupa.  


