
 5  BAB  II Tinjauan  Pustaka  Dan  Dasar  Teori 2.1 Tinjauan  Penelitian          Dalam  pengadaan  barang  dagang  sangatlah  penting  sehingga  harus  dilakukan  secara  efektif  agar  tidak  terjadinya  kerugian  yang  besar,  dalam  hal  ini  ada  beberap  penelitian  yang berhungan  dengan  masalah  persdiaan  seperti   diabawah ini :          Rasyid  Iqbal (2016)  dengan  judul  Sistem  Informasi  Persediaan  Barang  Menggunakan Metode  Rata  Rata   (Average)    Studi Kasus  Prodist  Souvenir  Sistem  Informasi  Persediaan Barang  Dagang  Metode  Rata  –  Rata  adalah  sistem  yang  dibuat  bertujuan  untuk  membantu pihak  toko  dalam  proses  pencatatan  transakasi  penjualan  dan  pembelian.         Masalah  yang  sering   terjadi didalam  usaha  dagang  antara  lain  adalah  pencatatan  transaksi penjualan  dan  pembelian  seringkali  mengalami  kesalahan  dalam  pencatatan.   Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  sitstem  yang  dibuat  dapat  menghasilkan  kartu  persediaan  dan  kartu  gudang.         Yafasco N Ngaba(2016)  dengan  judul  Sistem  Informasi    Persediaan Obat  Dengan Metode  Rata - Rata  Studi  Kasus  Puskemas Kota Ratu Kabupaten Ende. Dalam  melakukan  pengolahan  data  obat,  Puskemas  Kota  Ratu  masih  menggunakan metode  pencataan  manual,  yaitu  semua  data  -  data  dicatat  didalam  sebuah  buku  atau  arsip.  Belum  adanya  suatu  sistem  yang  berbasis  komputer untuk  menangani  pengolahan  Data,  sehingga  menyebabkan informasi  dan pembuatan  laporan  yang  dilakukan  terlambat sehingga  timbul  permasalahan  seperti  lamanya  proses  pencariaan  data,  adanya dokumen  yang hilang  dan pembuatan  laparan  yang  lama. Dalam perancangan system ini menggunakan metode rata–rata dalam  menentukan nilai akhir persediaan barang, yang mana membutuhkan beberapa  software MySQl ,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin. 



6           Diharapkan  sistem ini  mempermudah  pemakaian  dalam  mengontor  stok  barang  dengan  menggunakan  kartu  gudang  serta menetukan  nilai  akhir  persediaan  barang  dengan  menggunakan  kartu  persediaan  sehingga  data – data  akan  tersimpan  dengan  baik.              Rizki  Kurniawati(2018)  dengan  judul  Sistem  Informasi  Persedian  Barang  Menggunakan  Metode  Rata – Rata Tertimbang  Studi  Kasus  Seckerhead  Store  saat ini,  peencatatan  persediaan  barang  masih  dilakukan  secara  manual,  sehingga  dapat  mempengaruhi  kerlambatan  dalam  memberikan  informasi  persediaan  barang  kepada  konsumen  dan  berdamapak  buruk  terdapat  penurunan  dalam  penjualan  barang.           Tentunya  didalam  pengolahan  persediaan  terjadi  suatu  ketidaksesuaian  dengan  spesifikasi  barang  yang  ada,  maka dibutuhkan  retur  pembelian  dan  penjualan.  Penelitian ini  diimplementasikan  kedalam  sebuah  sistem  yang  berbasis  web  dengan  bahasa  pemograman  PHP.          Hasil  dari  sistem  ini  adalah  sistem  pesediaan  keluar  masuk  barang  meggunakan  metode  rata -  rata  dapat  memberikan  informasi  yang  baik  serta  dapat  membantu  dalam  pengawas  keluaran  masuk  barang  di Seckerhed Store            Wanda Sulfa Pratama(2016) dengan judul Sistem Informasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode Economic Order Quantity Studi Kasus Di Arc Komputer. persediaan adalah barang yang akan disimpan didalam gudang dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persedian berpengaruh terhadap besarnya biaya operasi, sehinggah kesalahan pengaturan peersediaan dapat menimbulkan kerugian. Masalah yang sering terjadi didalam usaha dagang antara lain adalah persediaan barang yang berlebih dan persediaan yang kurang.         Dengan adanya masalah tersebut maka diterapkanlah sistem manajemen persedian yang menerapkan metode Economic Order Quantity, sistem ini nanti akan menetukan jumlah dan perencanaan pemesanan ulang barang yang diperoleh dari nilai yang diinputkan pihak toko ARC yaitu biaya pemesanan barang, biaya 



7   penyimpanan barang dinyatakan dalam prenstase, total kebutuhan barang salam sebulan, waktu tunggu barang ditoko dengan satuan harian , stok keamanan dan harga pembelian barang. Sistem ini akan membantu pihak toko dalam pencatatan persedian serta mendukung keputusan dalam manajemen persedian. Mochamad Ali (2016)  dengan  judul  Sistem  Informasi  Barang  Menggunakn   Metode  Rata - Rata  Studi  Kasus  CV.  Eka  Rifqi  Mulia  Sistem  Informasi  persediaan   barang  metode  rata-rata  adalah  sistem  yang  bertujuan  untuk  membantu  dalam  proses  pencantatan  transaksi  pnjualan  dan pembeliaan.          Masalah  yang  sering  dihadapi  didalam  bisnis  perdagangan  antara  lain adalah  Pencatatan  transakasi  penjualan  dan  pembelian  seringkali  mengalami  kesalahan  dalam  pencatatan  transaksi,  untuk  menanggulangi  permasalahaan  tersebut  diperlukan  Sistem  Informasi  Persediaan  dapat  menghasilkan  kartu  Persediaan  dan  kartu  gudang  yang  dapat  membantu  Perusahaan  mengetahui  mutasi  keluar  masuknya  barang.         Sistem  Informasi  Pesediaan  menggunakan  Metode  Rata – rata  dapat  membantu  CV.EKA  RIFQI  MULIA  dalam  melakukan  pencatatan  transaksi  pembeliaan  dan  penjualan.  Serta  dapat  membantu  untuk  pengambilan keputusaan  dalam  manajemen  persediaan.        Perbedaan  –  perbedaan  dari  penelitian  diatas  dapat  dilihat  pada  tabel 2.1 Tabel 2.1  Perbedaan  Penelitian  Sebelumnya No Penulis Relevansi Judul Metode Keterangan 1. Rasyid Iqbal (2016) Persediaan  Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Rata Rata  (Average)  Studi Kasus Prodist Souvenir Average Sistem yang akan dikembangkan dapat mengitung persedian barang mnggunakan metode rata – rata dan dapat menampilkan kartu gudang  2.   Yafasco N Ngaba (2016) Persediaan Sistem Informasi  Persediaan Obat Dengan  Metode Rata – Rata (Average) Studi Kasus Puskesmas Kota Ratu Kabupate Ende. Average Sistem yang diterapkan berupa web, Kartu gudang dan kartu Persediaan 3. Rizki Kurniawati (2016) Persediaan Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Rata – Rata Tertimbang Studi Average Informasi yang disajikan : Laporan persediaan per jenis barang, laporan penjualan, 



8   Kasus Seckerhead Store laporan pembelian, laporan retur jual, laporan retur beli, laporan kartu persediaan, laporan harga pokok penjualan, daftar suplier, daftar barang, daftar pelanggan. 4. Wanda Sulfa Pratama (2016) Persediaan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode Economic Order Quantity Studi Kasus Di Arc Komputer. Economic Order Quantity Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, Pencatatan persediaan (kartu Gudang) dan Menentukan jumlah kuantitas setiap kali pesan dan memonitor pada saat perlu dilakukan pemesanan kembali menggunakan EOQ 5. Mochamad Ali (2016) Persediaan Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Rata –Rata Studi Kasus CV.  Eka  Rifqi  Mulia     Average Sistem dapat melakukan pecatatan transaksi penjualan dan pembelian sistem dapat menghitung barang menggunakan metode rata –rata  sistem dapat menapilkan kartu gudang dan grafik kartu gudang. 6. Penulis Persediaan Aplikasi Persedian Barang Studi Kasus Toko  Agus  Sistem membantu dalam pembuatan laporan – laporan, memabantu petugas gudang dalam proses transakasi pemesanan barang dari pemasok, serta  menyedian informasi persediaan barang dengan menggunakan kartu gudang, untuk mengetahui informasi  pembelian dan penjualan barang dagang        



9   2.2 Landasan  Teori 2.2.1  pengertian  Pesediaan            Menurut  Mulyadi (2016 :463)   Sistem  akuntasi  persediaan  bertujuan  untuk  mencatat mutasi  setiap  jenis  persediaan  yang  disimpan  digudang.  Dalam  perusahaan  dagang,  persediaan hanya  terdiri  dari  satu  jenis,  yaitu  persediaan  barang  dagang  yang  merupakan  barang  yang dibeli  untuk  dijual  kembali. 2.2.2   Perusahaan  Dagang          Menurut   Al.  Haryono  Jusup  (2011 :557)  perusahaan  dagang  adalah  perusahaan yang  aktivitasnya  menjual  kembeli  barang  yang  dibelinya  dari  pemasok.  Perusahaan  menyimpan  pesediaan  barang  yang  akan  dijualnya,  dan  manajer  bertanggungjawab  untuk  pembelian,  penyimpanan,  dan  penjualan  barang.        2.2.3 Pembelian  Barang  Dagang             Menurut  Agus  Purwaji,  Wibowo,  H.Murtanto     (2016 : 252) akun  pembelian  barang dagang  merupakan  akun  nominal  (elemen  beban)  yang  bersaldo  normal  debit,  dimana  akun tersebut  digunakan  untuk  mencatat  transaksi  pembelian  barang  dagang  selama  satu  priode.  Pada  akhir  periode,  saldo  pembelian  barang  dagang  merupakan  total  pembelian  barang  dagang selama  periode  berjalan. 2.2.4 Fungsi  Gudang             Menurut  Mulyadi  (2016 : 478)  dalam  sistem  penghitungan  fisik  persediaan,  fungsi gudang  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  penyesuaian  data  kuantitas  persediaan  yang  dicatat dalam  kartu  gudang  berdasarkan  hasil  perhitungan  fisik  persediaan.    


