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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai berhasil dilihat 

dari kemampuannya dalam memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh, 

perusahaan akan dapat mengembangkan berbagai kegiatan, meningkatkan 

jumlah aktiva dan modal serta dapat mengembangkan dan memperluas bidang 

usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengandalkan 

kegiatannya dalam bentuk penjualan, semakin besar volume penjualan semakin 

besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. 

Penjualan sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan laba. Ada 

dua cara penjualan yang umum dilakukan oleh perusahaan, yaitu penjualan 

tunai, dimana saat barang atau jasa di jual perusahaan langsung menerima 

sejumlah uang sebagai penerimaan kas, dan yang kedua adalah dengan kredit, 

dimana piutang merupakan tanda pembayaran bagi barang atau jasa yang 

terjual. Banyaknya penjualan bukan berarti akan mendapatkan keuntungan 

yang besar tapi masalah yang akan dihadapi dalam penjualan kredit adalah 

pada tahapan pelunasan piutangnya. Pelunasan piutang yang tidak lancar dapat 

mengganggu kelancaran arus kas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

sistem infomasi akuntansi yang baik untuk memperkecil kemungkinan tidak 

tertagihnya piutang, mulai dari proses persetujuan kredit, memeriksa 

ketersediaan persediaan, menjawab permintaan pelanggan, pengiriman, sampai 

proses penagihan dan penerimaan pembayaran. 
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Menurut Putra (2005) menyatakan dalam penelitianya yang berjudul 

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Fungsi Penjualan PT AXA Finansial 

Indonesia Cabang Pemasaran Malang menyatakan bahwa dari penelitian pada 

input Sistem Informasi Akuntansi penjualan yaitu berupa dokumen yang 

digunakan terdapat beberapa permasalahan. Adapun permasalahanya adalah 

dokumen yang digunakan masih kurang lengkap. Pada proses Sistem Informasi 

Penjualan yaitu berupa sistem dan prosedur penjualan terdapat permasalahan 

yaitu terjadi perangkapan fungsi. Pada output sistem informasi akuntansi 

penjualan juga terdapat permasalahan yaitu pengevaluasian terhadap laporan 

penjualan dilakukan setiap empat bulan sekali. 

Menurut Afnida Siskawati (2010) Sistem penjualan kredit yang 

dijalankan PT Inti Gas kabupaten Sragen berjalan baik karena adanya 

pemisahan fungsi sehingga transaksi penjualan kredit tidak dilakukan oleh satu 

fungsi saja. Selain itu, terbukti dengan pemakaian dokumen dan catatan 

akuntansi yang memadai yang diselenggarakan oleh karyawan berwenang dan 

juga jaringan prosedur yang berjalan dengan baik. Sistem penjualan kredit 

tersebut juga didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Hal 

tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab secara tegas sehingga adanya pemisahan fungsi setiap bagian, sistem 

wewenang dan otorisasi oleh bagian terkait, praktik yang sehat dalam 

melaksanakan. 
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Menurut Eka Mayastika (2014) sistem penjualan kredit sepeda motor 

pada PT. WOM Finance Tebing Tinggi berjalan dengan baik, karena adanya 

struktur organisasi perusahaan yang dapat memisahkan pekerjaan karyawan 

yang satu dengan karyawan yang lain, sehingga pekerjaan yang dilakukan 

dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 

 PT. Doho Nauli adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pendistribusian produk obat-obatan. Perusahaan ini telah menerapkan 

penjualan kredit tetapi masih mengalami masalah kredit untuk penjualan kredit, 

sehingga pembayaran piutang sering dilakukan melebihi jatuh tempo yang 

telah ditetapkan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kegiatan 

operasional perusahaan karena banyaknya piutang yang belum tertagih. Untuk 

meminimalkan resiko adanya piutang tak tertagih yang terjadi dalam aktivitas 

penjualan kredit, diperlukan adanya prosedur yang baik dalam menetapkan 

kebijakan kredit yang berkaitan dengan persyaratan kredit, prosedur pemberian 

kredit dan adanya pengawasan dalam pengelolaan piutang usaha. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul“EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA FUNGSI 

PENJUALAN KREDIT PADA PT.DOHO NAULI” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

penulis merumuskan masalah adalah ”Bagaimana Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi pada fungsi penjualan kredit pada PT.Doho Nauli?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada fungsi 

penjualan kredit pada PT. Doho Nauli. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan diterapkanya sistem penjualan kredit yang baik maka 

dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya sehari-hari dan mencegah kelemahan yang ada di masa 

yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

peneliti selanjutnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

penyempurnaan terhadap penelitian ini.  

 


