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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi Informasi yang semakin berkembang, tidak hanya 

mempengaruhi dunia IT tetapi juga mempengaruhi dunia usaha. Dengan 

memanfaatkan  teknologi  informasi  di dunia  usaha  akan  membantu dalam 

mengelola persediaan. 

  Menurut Al. Hariono Jusup (2011)  persediaan adalah barang-barang yang 

dimiliki oleh perusahaan pada suatu saat tertentu, dengan maksud untuk dijual 

kembali baik secara langsung maupun proses produksi dalam siklus operasi 

normal perusahaan; dalam hal ini termasuk pula barang-barang yang masih berada 

dalam proses produksi atau yang menunggu untuk digunakan.   Persediaan barang 

dagang dalam akuntansi ada 2 macam yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. 

Persediaan awal perusahaan mencerminkan jumlah barang yang tidak terjual pada 

periode lalu, sedangkan persediaan akhir mencerminkan barang-barang yang tidak 

terjual, oleh karena itu persediaan harus dikelola secara tepat sehingga dapat 

menghasilkan informasi persediaan yang update dan akurat.  

 Toko Butik Love merupakan suatu usaha yang hadir untuk memenuhi 

kebutuhan fashion konsumen khususnya wanita yang terletak di Jl. Gejayan CT X 

No.28. Toko Butik Love dengan letak strategisnya yang berada di pusat pertokoan 

dengan macam-macam produk yang dijual dapat memberikan pencapaian target 

pasar yang cukup baik. Namun, hingga saat ini pengolahan stok pakaian masih 

secara manual dan pencatatan persediaan memakan waktu yang cukup tingkat 
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kesalahan catatannya sehingga data persediaan tidak akurat mengakibatkan  

laporan persediaan  menjadi tidak valid, sehingga dibutuhkan suatu sistem untuk 

mempermudah pengolahan persediaan pakaian.  

 Atas dasar masalah mengenai persediaan barang tersebut, maka penulis 

ingin mengembangkan salah satu metode persediaan yang akan diterapkan 

kedalam sistem yaitu metode AVERAGE atau rata-rata tertimbang metode dengan 

menghitung harga beli barang yang pertama dibeli dan harga beli barang yang 

terakhir masuk ke gudang, untuk kemudian dicari harga rata-rata pembelian 

barang guna menentukan harga jual atau harga pokok barang yang dijual 

digunakan untuk menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang 

dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode. Oleh karena 

itu penulis ingin akan mengimplementasikan metode AVERAGE pada sistem 

informasi persediaan  barang di  toko butik love dan metode AVERAGE ini 

perhitungan rata-rata unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan 

menghitung harga pokok penjualan serta persediaan akhir dan penjualan barang 

merupakan transaksi yang terjadi terus menerus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada, yaitu “Bagaimana membangun sistem informasi persediaan barang 

menggunakan metode AVERAGE yang di implementasikan pada Toko Butik  

Love ?” 
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar penulisan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka 

penulis membatasi  masalah pada pembuatan sistem yang meliputi:  

1. Sistem persediaan pakaian wanita ini menggunakan metode  AVERAGE  

2. Bisa terjadi retur untuk pembelian ke supplier ataupun penjualan ke 

konsumen 

3.  Pengguna sistem ini adalah kasir dan pemilik.  

4. Sistem ini menghasilkan kartu persediaan metode AVERAGE tidak 

menggunakan kartu gudang. 

5.  Grafik total penjualan dan grafik penjualan perjenis. 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi persediaan 

barang menggunakan  metode AVERAGE  yang di implementasikan pada Toko 

Butik Love. 

1.5   Manfaat penelitian 

a. Bagi Toko Butik Love : 

1. Dapat dengan mudah melihat stok pakaian wanita  yang ada dalam   

bentuk kartu persediaan.  

2. Menghasilkan informasi mengenai pakaian wanita  yang diminati  para 

konsumen. 

3. Membantu pencatatan proses retur untuk pembelian ke supplier 

ataupun penjualan ke konsumen.  



4 

 

 

b.  Bagi STMIK AKAKOM : 

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi kampus dalam hal pengembangan sistem 

yang berkaitan dengan sistem informasi persediaan untuk menunjang 

pengambilan keputusan.  

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini membandingkan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan teori 

teori yang berkaitan dengan Sistem Informasi Persediaan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini ber isi tentang metode yang digunakan untuk melakukan 

penelitian berupa bahan, peralatan, prosedur dan pengumpulan data, analisis dan 

rancangan sistem, rancangan input dan rancangan output. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi rancangan yang telah dibuat ke 

dalam suatu kode program sesuai dengan penelitian. Selain itu berisi tentang 

pembahasan sistem yang telah dibuat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari  dari 

implementasi program yang dibuat pada penelitian ini beserta saran yang dapat 

digunakan pada penelitian berikutnya. 


