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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

       Saat ini perkembangan dan kemajuaan teknologi informasi dan komunikasi telah 

berkembang dengan sangat pesat.  Diantara teknologi informasi yang hampir disetiap 

tempat kita temukan adalah teknologi mobile. 

 

       Kartu Persediaan adalah Kartu yang digunakan untuk mencatat Persediaan barang 

yang terdapat dalam gudang . Kartu Persediaan bisa digunakan untuk mencatat 

persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, mencatat persediaan bahan 

baku dan bahan pembantu untuk perusahaan manufaktur 

 

Menyusun sebuah laporan kartu persediaan bukanlah hal yang mudah, kurangnya 

ketelitian, kemampuan ataupun pengalaman dibidang akuntansi sehingga keliru dalam 

mengisikan data merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele karena dapat 

menyebabkan hasil laporan yang tidak valid. terlebih lagi jumlah data transaksi yang 

digunakan untuk menyusun laporan kartu persediaan tidaklah sedikit. 

 

Aplikasi kartu persediaan membantu bagi pengguna untuk dapat menyusun 

laporan kartu persediaan, hanya dengan menginputkan data produk dan transaksi, 

secara otomatis aplikasi akan menyusun semua laporan kartu persediaan dengan 3 

metode pencatatan sekaligus yakni metode FIFO ,LIFO dan AVERAGE. sehingga 

pengguna dapat dengan mudah melihat perbandingan dari masing - masing laporan.  

 

Berikut adalah metode pencatatan yang digunakan dalam kartu persediaan :  

1. Metode FIFO (First In First Out) 
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Menganggap bahwa barang yang lebih dahulu dibeli akan dijual terlebih dahulu. 

Dengan demikian harga perolehan barang yang lebih dulu dibeli, dianggap akan 

menjadi harga pokok lebih dulu juga (AI.Haryono Jusup, 2001 : 108). 

2. Metode LIFO (Last In First Out) 

Metode LIFO didasarkan pada anggapan bahwa barang yang dibeli lebih akhir akan 

dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan demikian harga perolehan barang 

yang dibeli akhir akan dialokasikan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan 

(AI.Haryono Jusup , 2001 : 109). 

3. Metode AVERAGE 

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa barang tersedia untuk dijual adalah 

homogin. Pada metode ini pengalokasian harga perolehan barang yang tersedia 

untuk dijual dilaukan atas dasar harga perolehan rata-rata tertimbang (AI.Haryono 

Jusup, 2001 : 111). 

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan aplikasi kartu persediaan ini adalah untuk Membantu 

pengguna dalam menyusun laporan kartu persediaan.yang dapat Memberikan output 

laporan, masing-masing dengan metode pencatatan berbeda  untuk masing-masing 

Produk. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

berikut adalah Batasan masalah dalam aplikasi kartu persediaan : 

1. Tidak tersedia fitur untuk transaksi return. 

2. Format Output Laporan masih berupa file PDF. 

3. metode pencatatan : FIFO, LIFO & AVERAGE. 

4. hanya tersedia 2 bahasa : Inggris dan Indonesia. 

5. Laporan kartu persediaan diproses oleh bagian client. 


