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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar  Belakang  Masalah 

Pada  era  informasi, teknologi  komputer  dan  system  

informasi  memiliki  pengaruh  yang  sangat  penting  dalam  

kehidupan  dan  dunia  bisnis.  Seiring  dengan  perkembangan  

dalam dunia  bisnis,  persaingan  perusahaan  semakin ketat.  

Setiap  perusahaan  berlomba-lomba  untuk  memajukan  

perusahaan  baik  dalam  manajemen  keuangan  hingga  

pelayaan  kepada  konsumen. 

Teknologi  komputer  dan  sistem  informasi  berperan  

penting  dalam  memajukan  sebuah  perusahaan.  Teknologi  

komputer  dan  sistem  informasi  sangat  diperlukan  perusahaan  

untuk  melakukan  pengolahan  data  sehingga  menghasilkan  

informasi  yang  akurat.  Sistem  informasi  yang  didukung  

dengan  teknologi  komputer  yang  memadai  akan  meningkatkan  

kinerja  perusahaan,  terutama  dalam  pengelolaan  data. 

Wates  Optik  Baru  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  

bergerak  di  bidang  jual  beli  kacamata.  Wates  Optik  Baru  

dituntut  untuk  memberikan  penanganan  dan  pelayanan  yang  

baik  terhadap  setiap  konsumen  yang  datang. 
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Saat  ini  Wates  Optik  Baru  belum  mengandalkan  

teknologi  komputer  sebagai  sarana  penunjang  perusahaan  

sehingga  Wates  Optik  Baru  mengalami  kendala  dalam  

penyusunan  laporan-laporan  keuangan.  Selain  itu,  pelayanan  

konsumen  tidak  maksimal  karena  belum  adanya  suatu  sistem  

penjualan  yang  memadai. 

Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  serta  untuk  

memberikan  kemudahan  dalam  penanganan  dan  pelayanan  

terhadap  konsumen,  maka  Wates   Optik  Baru  memerlukan  

suatu  sistem  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  

untuk  memberikan  pelayanan  konsumen  serta  untuk  

meningkatkan  kinerja  perusahaan. 

  

1.2 Tujuan 

Tujuan  penulisan  tugas  akhir  mengenai  Sistem  Informasi  

Akuntansi  Penjualan  dan  Pembelian  Kacamata  di  Wates  Optik  

Baru  adalah  sebagai  berikut  : 

1. Membuat  sistem  informasi  penjualan  dan  pembelian  

kacamata  pada  Wates  Optik  Baru,  untuk  

mengotomatisasikan  penginputan  data  penjualan  dan  

pembelian  sehingga  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  dan  

memperoleh  data  yang  akurat. 
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2. Mempermudah  perhitungan  dengan  mendayagunakan  

komputer  dalam  pengolahan  data. 

3.  Membantu  dalam  penyusunan  laporan-laporan  keuangan. 

 

1.3 Batasan  Masalah 

Materi  yang  dibahas  dalam  tugas  akhir  ini  meliputi  

transaksi  penjualan  dan  pembelian,  secara  spesifik  sistem  

akan  memproses  data  : 

1. Transaksi  penjualan  barang  secara  tunai  kepada  

konsumen. 

2. Transaksi  pembelian  barang  secara  kredit  dari  supplier. 

3. Dari  data  yang  telah  diproses  akan  diperoleh  output  

atau  keluaran  yang  berupa  laporan-laporan  sebagai  

berikut  : 

 Laporan  penjualan  produk  terlaris. 

 Laporan  penjualan  per  periode. 

 Laporan  pembelian  berdasarkan  produk. 

 Laporan  pembelian  per  periode. 

 Laporan  pembelian  berdasarkan  supplier. 

 


