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BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dewasa ini perkembangan dunia teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Maka besar pengaruhnya baik di bidang ilmu informatika dan teknologi komputer maupun di berbagai bidang pekerjaan. Pengolahan data akuntansi dalam suatu perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar sudah mulai menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam pemrosesan data. Di dalam perusahaan terdapat beberapa bidang yang menangani kegiatan perusahaan termasuk bidang akuntansi. Bidang akuntansi menangani transaksi-transaksi yang terjadi serta pembuatan laporan keuangan guna mengetahui perkembangan kemajuan perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat tentang kemajuan perusahan tersebut.
Dalam pencatatan persediaan setiap perusahaan memiliki metode yang berbeda, karena masing-masing perusahaan memiliki alasan tersendiri. Adapun mengenai pelaksanaan teknis pencatatan kebanyakan perusahaan yang masih kecil menggunakan pencataan secara manual. Hal ini juga terjadi pada pencatatan persediaan di Koperasi Binatara yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan metode Rata-rata.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibuatlah suatu perancangan Sistem Akuntansi Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan di Koperasi Karyawan Binatara Berbasis Multiuser.
Rumusan Masalah
Terkait dengan permasalahan yang ada dalam latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah bagaimana informasi penjualan dan pembelian barang dagangan yang mempengaruhi nilai persediaan di Koperasi Binatara dapat dilaporkan? Sehingga dalam pengolahan data transaksinya dapat dilakukan secara terkomputerisasi yang dapat memperkecil kesalahan–kesalahan dalam pengarsipan dan mempercepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tepat.
Ruang Lingkup
Mengingat banyaknya permasalahan yang ada pada Koperasi Binatara, maka penulis membatasi permasalahannya pada masalah penyajian informasi yang berkenaan dengan nilai persediaan barang dagangan di Koperasi Binatara. Pada koperasi tersebut, data yang dibutuhkan yaitu Data Barang, Data Supplier, Data Pembelian, Data Penjualan, Data Pelanggan. Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah :
	Pengolahan data Persediaan barang

Pengolahan data Penjualan barang
Pengolahan data Pembelian barang
	Serta pembuatan laporan–laporan berdasarkan transaksi dan data yang telah diolah dan disimpan.
Tujuan Penelitian
Tujuan karya tulis tentang Sistem Akuntansi Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan Di Koperasi Binatara adalah untuk membuat sistem akuntansi penjualan dan pembelian barang dagangan di Koperasi Binatara. Sehingga dapat memperkecil kesalahan–kesalahan dalam pengarsipan dan mempercepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tepat. 

