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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan 

akuntansi sebagai sistem informasi. Hal ini mendorong pemrosesan data 

akuntansi yang semula menggunakan cara-cara manual menjadi pemrosesan 

secara komputerisasi. Sistem tersebut sekarang dikenal dengan Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan aktivitas untuk mengumpulkan 

dan memroses data dan transaksi secara terkomputerisasi menjadi informasi. 

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem informasi akuntansi 

dan memastikan apakah sistem tersebut dijalankan dengan baik. Sistem 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan penggunaan informasi dan membantu 

pihak manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian dalam 

menjalankan bisnis. Dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi  yang 

baik dapat memberikan beberapa keuntungan yaitu memperoleh informasi 

dengan lebih akurat dan cepat dalam pengambilan suatu keputusan.  

Dengan sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa 

komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem 

informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi 

sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu 

yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta 

visualisasi dan analisis. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun 

tertulis yang sesuai dengan kebutuhan sistem pada Toserba ABM oleh suatu 

pengolah informasi. Dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri atas 

beberapa unsur yang disebut subsistem, yang saling berhubungan dengan yang 

lain agar suatu sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 
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Adanya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai dapat 

menyediakan informasi keuangan bagi managemen yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh 

managemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi pada Toserba 

ABM. Sistem yang dapat digunakan oleh managemen adalah sistem akuntansi 

pembelian dan penjualan. Untuk mengatasi adanya kesalahan dan 

penyimpangan dalam perhitungan maka perlu dibuat suatu sistem akuntansi 

pembelian dan penjualan. 

Agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka 

perusahaan tersebut harus mendapatkan laba perusahaan yang baik. Maka 

diperlukan suatu sistem yang baik dengan menggunakan sistem pengendalian 

yang akan menghindarkan perusahaan dari kecurangan, penyimpangan dan 

resiko kerugian serta untuk menghasilkan kinerja yang baik. Fungsi dari 

sistem pengendalian tersebut dijalankan untuk melihat apakah tindakan- 

tindakan yang dijalankan telah sesuia dengan rencana yang ditetapkan serta 

bagaimana pemecahan apabila terdapat penyimpangan dari rencana tersebut, 

oleh karena itu perlu difungsikan pengendalian interen. Sistem akuntansi dan 

prosedur pengendalian dalam hal ini akan diungkapkan dalam sistem 

akuntansi pembelian dan penjualan serta prosedur pengendalian pembelian 

dan penjualan. Keduanya perlu diterapkan sebaik mungkin untuk menciptakan 

informasi yang akurat serta dapat mendukung struktur pengendalian interen 

pembelian dan penjualan yang diterapkan pada Toserba ABM. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

yang ada adalah : 

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis IT pada sistem 

dan prosedur pada pembelian dan penjualan di Toserba ABM? 

2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan sistem  berbasis IT pada Toserba 

ABM? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi berbasis IT pada 

sistem dan prosedur pembelian dan penjualan di Toserba ABM 

2. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi berbasis IT pada Toserba 

ABM 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan mutu Sistem Informasi 

Akuntansi dalam hal penerapan sistem pembelian dan sistem penjualan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta 

pengalaman dalam menghadapi kasus yang sama yang mungkin dihadapi 

di dunia kerja. 

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan pada Toserba ABM sehingga melalui penerapan 

sistem tersebut dapat mengetahui juga kelemahan dan kelebihan pada 

sistem. 

 

 

 

 

 

  


