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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LatarBelakang 

Padazamanglobalisasisepertisekaranginisemuanyaserba modern dan 

perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pun membawa 

pengaruh pada seluruh lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam 

berbagai bidang sudah merupakan tuntutan yang mendasar saat ini. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan 

sebagai pertimbangan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam hal 

ini, usaha dagang yang merupakan salah satu instansi penting dalam instansi 

lain juga membutuhkan pengolahan informasi yang optimal supaya 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi instansi lain maupun konsumen. 

Setiapperusahaanpastimemerlukandukungandariteknologi yang modern 

jugaSalahsatunyaketersediaan komputer padasetiapperusahaan, 

yaitubertujuanuntukmenggantikansegalaaktivitas yang 

sebelumnyadikerjakansecara manual 

olehparapegawaimenjadidikerjakanmenggunakan sistem 

komputerisasi.Untukmenunjangkemajuansuatuperusahaan, LetcoFotocopy 

Digital yang belummenerapkan sistem terkomputerisasi.Sebuah komputer 

memerlukansuatuperangkatlunakuntukmendukunghasilakhir 

yangkitainginkan. 

Denganadanyasistem yang terkomputerisai, 

makainformasidapatlebihmudahdancepatuntukdidapatkan, 

karenainformasiusaha yang 

pentingdantidakdapatdipisahkandariusahauntukpeningkatanmanajemenusaha

kearah yang lebihmaju.Informasi yang 

tepatdanakuratdapatmembantudalampengembangansuatuperusahaan. 
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2. Masalah 

SistemPenjualandan pembelianyang dilakukanolehbagianPenjualandan 

pembelian padaLetcoFotocopy Digitalseringterjadiberbagaimasalah, 

dikarenakan sistempenjualan danpembelian yang 

digunakanbelumterkomputerisasisecarakeseluruhanBerbagaimasalah yang 

terjadipada sistem penjualandan pembelian di LetcoFotocopy Digitalyaitu : 

a. Seringterjadikesalahandalam proses pencatatan, 

pengecekandanperhitunganmaupunpengontrolanjumlahbarangkarenadala

mpengolahan yang data masihdilakukansecara manual. 

b. Dokumentransaksiterkadangtercecer 

c. Laporanpenjualantidakpernahdibuatkan, 

sehinggasulituntukmengetahuijumlahpenjualandan pembelian 

dalamkurunwaktutertentu. 

d. Pengolahan data memerlukanwaktu yang lama karenapenjualandan data 

barangdisimpansecaratidakteraturdidalamarsip / dokumen.  

e. Lamanyawaktu yang diperlukandalammelakukanpencariandanpencatatan 

data-data penjualandan pembelian 

sehinggadalampembuatanlaporanseringmengalamiketerlambatan. 

f. Kemungkinanterjadinyakesalahanpencatatandanperhitunganatastransaksi 

yang terjadi. 

 

3. TujuanPenulisan 

Denganadanyapermasalahandiataspenulisinginmencarisolusidalammenge

mbangkan sistem penjualandan pembelian 

denganmemanfaatkansaranadanprasarana yang ada, yang manapenulislihat 

selamakegiatanTugasAkhir(TA) belumdimanfaatkanolehLetcoFotocopy 

DigitalDiharapkandenganpenerapansistem yang diusulkan, 

bebankerjaterutamabagipenjualandan pembelian 

dapatdikurangidanmemudahkandalammengontrol data masukandankeluaran 

agar proses pembuatanlaporandapatdisampaikansecara  tepatdanakurat. 
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4. BatasanMasalah 

SehubungandenganjudulTugas Akhir (TA)ini, makaruanglingkup yang 

akan kami terapkankedalamsistem yang terkomputerisasiyaitupenjualandan 

pembeliantunai yang hanyamencakuppada sistem penjualandan pembelian 

yang ada pada Letco fotocopy yang manamulaidari prosespendataan 

sampaidenganpembuatanlaporantransaksikepadapimpinan. Adapunbatasan – 

batasannyasebagaiberikut : 

a. Pendataan barang 

b. Pesanandarikonsumen 

c. Pembuatan Nota 

d. Laporanpenjualan 

 

5. MetodePenelitian 

Cara untuk mengumpulkan data atau informasi yang akurat,metode 

penelitianyang dilakukan difotocopyLetco Fotocopy Digital adalah 

sebagaiberikut: 

a. Pengumpulan Data 

1) Wawancara(Interview) 

  Melakukanwawancarapadapihak yang 

berkenandenganalurpermasalahan.Wawancarainidilakukanuntukmen

dapatkanbahanpenulisanmungkinlepasdaripengamatan, 

terutamamengangkuthal-hal yang 

tidakrutinlebihbanyakmenyangkutpertimbangandankebijaksanaan. 

Hal iniuntukbahanpertimbangankearah proses yang ada. 

2) Pengamatan(Observasi) 

 

 Melakukanobservasilapanganyaitumelihatlangsungterhadapkerja

rutinsehari-hari yang dilakukanpadabagianadministrasi, 

sertamempelajaribentukdokumen-dokumen yang 

digunakansehinggamenghasilkaninformasi yang dibutuhkan. 

3) Studi Kepustakaan 
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  Selain melakukan metodewawancara dan observasi penulisjuga 

membaca-baca buku yang berkaitan dengan penjualan dan 

pembelian sebagai petunjuk dalam penyelesaian Tugas 

Akhir(TA)ini. 

 

 

b. AnalisaTerapanAkuntansi 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa objek oriented. Pendekatan objek oriented dilengkapi dengan alat-

alat tenik pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem 

yang objek oriented yang dapat didefiniskan dengan baik dan jelas, 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem akuntansi yang ada yaitu mempelajari dan 

mengetahui apa yang dikerjakan pada sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, proses dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. Adapun 

tahapan-tahapanpada analisa proses bisnis menggunakan Activity 

diagram,dan analisa dokumen masukan dan keluaran yaitu dengan 

menganalisa dokumenyang ada. 

c. ImplementasiAkuntansiMenggunakan Myob 

Berupa rancangan-rancangan hasil dari analisa dokumen data 

sehingga dibuat menjadi rancangan layar masukan,keluaran,penjualan 

dan pembelian pada Letco Foto Copy Digital. 

 

6. SistematikaPenulisan 

SesuaidenganruanglingkuppenulisanTugasAkhir (TA)ini agar 

mendapatgambaran yang 

jelasdansingkatmengenaiSistemInformasiPenjualandan pembelian ini, 

penulismenyusunlaporanTugasAkhir (TA)inidalam lima 

babdengansistematikasebagaiberikut : 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab inimenjelaskansecaraumumtentanglatarbelakang, 

perumusanmasalah, tujuan-tujuanpenulisan, 

batasanmasalahpenelitian, metodepenelitian, 

sistematikapenulisan. 

 

  BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalambabinipenulisanmenjelaskantentangteoriakuntansi, 

danteori-

teoripendukunglainnyasebagailandasandaripenyusunanTugasA

khir(TA) ini. 

  BAB III :ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan organisasi, 

analisa proses, analisa terapan akuntans,analisa proses,analisa 

keluaran,analisa masukan. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASIAKUNTANSI 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai use case 

diagram,Deskripsi use case, Rancangan Antar Muka, Tampilan 

Layar,jurnal umum,Rancangan Struktur Bagan 

Rekening/Perkiraan. 

 

BAB V  : PENUTUP 

Dalambabiniberisikesimpulandaripembahasanpadabab-

babsebelumnyadan saran daripenulis yang kiranyabermanfaat. 

Disampingituuntukmelengkapitugasakhirinipenulisjugamelam

pirkanbeberapadokumen yang 

adakaitannyadenganmateripenulisan. 

 

 

 


