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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

          Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah berkembang sangat 

pesat, hampir semua bidang usaha bisnis telah menggunakan teknologi informasi 

untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan bisnis dengan baik. 

Penggunaan teknologi informasi dalam bidang usaha bertujuan untuk 

mengotomatisasi pencatatan kegiatan jual beli yang kemudian menghasilkan 

informasi yang berguna untuk kemajuan perusahaan.  

          Salah satu informasi yang banyak diperlukan oleh perusahaan adalah 

sistem informasi akuntansi, dan salah satu komponen dari sistem informasi 

akuntansi adalah sistem informasi penjualan. Sistem penjualan merupakan salah 

satu sistem yang sangat penting, karena penjualan merupakan kunci utama yang 

menentukan kelangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya penjualan, maka 

perusahaan tidak akan mendapat dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas 

perusahaan. 

          Toko Sahabat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran, yaitu 

penjualan barang-barang elektronik misalnya televisi, lemari es, lampu pijar, dan 

lain-lain. Transaksi yang dilakukan diantaranya transaksi penjualan dan 

pembelian secara grosir dan retail serta transaksi penjualan yang bersifat 

konsinyasi.  Saat ini pencatatan semua transaksi masih dilakukan secara manual, 
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termasuk pencatatan stok barang dan barang yang diperbaiki. Untuk itu perlu 

adanya tatanan sistem informasi penjualan yang baru, yaitu dengan 

merencanakan sistem informasi terkomputerisasi. 

          Perancangan sistem informasi terkomputerisasi diharapkan dapat 

mengotomatisasi semua kegiatan pencatatan transaksi jual beli yang dapat 

menghasilkan informasi yang berguna baik untuk penjualan dan pembelian 

barang, data penjualan per periode, data stok barang, penanganan perbaikan 

barang, serta pencatatan keuangan baik itu piutang, utang dan pendapatan. 

Teknologi tanggap cepat adalah salah satu perancangan sistem informasi 

komputerisasi, dimana didalam sistem ini teknologi komputer diperlukan sebagai 

alat masukan yang dapat dengan cepat memproses data yang diperlukan. 

          Sistem Informasi Akuntansi yang mempergunakan teknologi komputer 

memberikan beberapa keuntungan, antara lain pemrosesan terhadap transaksi dan 

data lain dapat menjadi lebih cepat serta perhitungan dan perbandingan data 

menjadi lebih akurat. Dengan menggunakan teknologi komputer, pemrosesan 

terhadap transaksi menjadi lebih murah dan penyiapan laporan dan output 

lainnya menjadi lebih tepat waktu sehingga lebih efisien bagi perusahaan. Selain 

itu, dengan memakai teknologi komputer, sistem penyimpanan data menjadi 

lebih ringkas dan lebih mudah diakses ketika dibutuhkan, sehingga karyawan 

dapat menjadi lebih profuktif. 

          Sistem  Point Of Sale adalah salah satu sistem tanggap cepat dimana 

sistem ini mempermudah melakukan transaksi dan untuk mempermudah 
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memonitor stock barang penjualan / pembelian barang, selain itu sistem tersebut 

juga dilengkapi program yang berhubungan dengan hutang piutang suatu 

perusahaan, sehingga data transaksi dapat dikontrol dengan mudah dan cepat.  

          Atas dasar pertimbangan diatas, penyusun tertarik untuk mengevaluasi dari 

adanya Sistem Point Of Sale dan membantu perusahaan menyusun desain 

perancangan Sistem Point Of Sale. Selanjutnya permasalahan diatas, penyusun 

jadikan bahan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Evaluasi dan 

Perancangan Sistem Point Of Sale Terhadap Kelancaran Aktivitas 

Penjualan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah mempelajari latar belakang masalah yang dialami, maka masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Apakah perusahaan sudah menerapkan Sistem Point Of Sale secara 

memadai 

2. Bagaimana rancangan sistem informasi penjualan khususnya Sistem Point 

Of Sale yang baik 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah perusahaan sudah menerapkan Sistem Point Of 

Sale secara memadai 
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2. Untuk merancang sistem informasi akuntansi penjualan, khususnya Sistem 

Point Of Sale yang diharapkan dapat mempelancar kegiatan operasional 

perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi. 

2. Secara Praktis : 

a) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan 

dalam usaha penerapan Sistem Akuntansi Penjualan agar menjadi lebih 

baik. 

b) Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti akan mampu mengembangkan 

dan menerapkan ilmu yang didapatkan dan dipelajari di bangku kuliah ke 

dalam dunia perusahaan. 

c) Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan 

pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 


