
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Makanan pedas memang selalu mengunggah selera.seperti halnya kehadiran Sego 

Lombok Mbah Buyut di Malang yang mampu menarik puluhan hingga ratusan pengunjung 

tiap harinya.Meski di kota Malang banyak makanan pedas namun yang pedas hasil dari bumbu 

masakan belum ada dan baru di Sego Lombok Mbah Buyut pengunjung bisa menikmati 

sensasi pedas nikmat dengan banyak pilihan lauk seperti ikan asap tongkol,ikan asap tuna,ikan 

asap semar,ikan asap lele,cumi asap dan menu best seller Sego Lombok Mbah Buyut yaitu 

belungan. 

Malang memang terkenal dengan banyaknya rumah makan yang menyediakan menu 

makanan pedas,berikut adalah data statistik jumlah rumah makan dan menu pedas andalannya. 

Tabel 1.1 

Rumah makan pedas dan menu andalannya 

No Nama Warung makan pedas di Malang Menu pedas andalan 

1. Special Sambal Sego Sambel Ikan asin pete 

2. Biji cabai Eatery Mngut lele Pedas 

3. Jangan Pedas Tangkilsari Nasi Cumi Hitam 

4. Sambal Cowek 27 Penyetan Ikan Pe 

5. Sego Sambel Malangan Oseng Tuna Pedas 

6. Sego Lombok Mbah Buyut Balungan Ayam Pedas 

7. Mie Cobek Mie Kuah Cobek 

8. Sambal Bawang Mbah Jayus Ati Ampela Goreng 



9. Warung Nayamul Menthok Pedas 

10. Sego Sambel Cak Uut Lele Sambel Pete 

 

Didalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat sebuah perusahaan harus 

mempunyai dan menggunakan system Informasi dan tekhnologi yang dapat membantu 

perusahaan tersebut Tekhnologi dan system informasi yang diinginkan berupa tekhnologi dan 

system informasi yang dapat membantu perusahaan untuk dapat bertahan di dalam persaingan 

tersebut,yang dapat mendukung perusahaan baik dalam mengambil keputusan dan 

memberikan informasi yang akurat. 

Sego Lombok Mbah Buyut Malang adalah warung makan yang terkenal dengan cirri 

khas masakannya yang serba pedas dan nuansanya seperti makanan jaman dulu yang 

dikembangkan saat ini, Pada rumah makan sego Lombok Mbah Buyut masih belum ada 

system yang dapat memberikan informasi yang akurat khususnyamengenai data persediaan 

stok barang. Hal ini dikarenakan penyimpanan pencatatan laporan stok barang tersebut dibuat 

tanpa menggunakan tekhnologi 

Sistem informasi akuntansi dapat mencatat dan melaporkan tingkat persediaan bahan 

baku yang dimiliki dan kapan persediaan bahan baku ini akan habis jika tingkat penggunaanya 

tetap sama.kemudian Sistem informasi ini juga dapat menunjukkan pemesanan yang optimal. 

Akuntansi yang disusun dalam suatu perusahaan dapat diproses dengan cara manual atau 

diproses dengan menggunakan alat-alat mulai dari alat pembukuan yang sederhana sampai 

dengan penggunaan komputer. 

Selainbermasalahdalam system aplikasi yang kurangcanggih,rumahmakansego 

Lombok mbah buyut juga mengalami masalah pada proses penjualannya. Antara lain karena 

warung Sego Lombok Mbah Buyut belum mempunyai sistem pendataan pesanan pelanggan 

melalui jasaGrab danGo-jek 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam rumah makan Sego Lombok Mbah 

Buyut,maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan menganalisis sistem yang sedang 

berjalan, untuk mengatasi masalah yang ada serta meningkatkan kinerja dari system informasi 



penjualan dan persediaan. Pada penelitian ini penulis memilih judul “Analisis System 

informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada rumah makan Sego Lombok Mbah Buyut 

Malang” 

 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan system informasi akuntansi penjualan pada rumah makan sego 

Lombok Mbah Buyut Malang? 

2. Bagaimana penerapan system informasi akuntansi persediaan pada rumah makan sego 

Lombok Mbah Buyut Malang? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui penerapan system informasi akuntansi penjualan padaRumah makan 

sego Lombok Mbah Buyut Malang  

2. Untuk mengetahui penerapan system informasi akuntansi persediaanpadaRumah makan 

sego Lombok Mbah Buyut Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis yang lakukan ini diharapkan bermanfaat buat 

penulis,pembaca,pemilikdan pihak manajemen rumah makan sego Lombok Mbah Buyut. 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini sangat berhubungan dengan mata kuliah Sistem Informasi 

Akuntansi, sehingga dengan adanya penelitian ini penulis dan semua pihak yang 

membutuhkan mampu memahaminya. 



 

2. Manfaat Non Akademis 

Penelitian ini memfokuskan terhadap sistem persediaan dan penjualan rumah 

makan sego Lombok mbah buyut malang,oleh karena itu dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rumah makan sego Lombok mbah 

buyut agar dapat menyempurnakan sistem informasi pada rumah makan sego 

Lombok mbah buyut malang,supaya kedepannya bisa membuat susunan penjualan 

dan persediaan yang lebih efektif menggunakan system aplikasi yang baik 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian


