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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan awal  yang 

telah direncanakan. Seperti  yang  kita ketahui dalam suatu  keadaan 

perekonomian  yang  kompetitif  tujuan  perusahaan adalah  memperoleh 

keuntungan semaksimal  mungkin. Efektifitas dan efisiensi kinerja selalu 

menjadi hal utama yang berusaha di tingkatkan oleh perusahaan guna 

menunjang  pencapaian tujuan awal tersebut. Perusahaan menyusun strategi 

untuk mengkordinasi dan menunjang kelancaran kegiatan perusahaan. 

Dengan adanya tuntutan beroperasi secara efektif dan efisien maka 

perencanaan dan strategi yang berdaya guna dan berhasil harus dirumuskan 

oleh manajer. Dalam melakukan perencanaan perusahaan membutuhkan 

informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. Dari beberapa informasi yang 

ada di perusahaan salah satu informasi yang penting adalah informasi 

akuntansi. Informasi akuntansi  berguna dalam kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga jika suatu perusahaan kekurangan informasi akuntansi 

maka secara tidak langsung akan berdampak pada pengambilan keputusan 

sehingga akan mengalami kegagalan dalam kegiatan operasional. 

Penjualan adalah suatu kegiatan dimana perusahaan atau penjual 

menyerahkan barang atau jasa pada pembeli, dan pembeli melakukan 

pembayaran secara tunai maupun kredit. Penjualan dengan mengambil barang 

dari supplier dan langsung dikirim ke customer dengan pembayaran secara 
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tunai disebut juga penjualan langsung. Asumsi penjualan langsung adalah 

pembeli akan mengambil barang setelah terjadi pembayaran pada kasir. 

Pembayaran yang dilakukan tidak secara sekaligus atau tidak langsung lunas 

dapat disebut juga penjualan kredit. Pembayaran bisa diterima secara dua 

tahap atau lebih yang dilakukan pembayaran secara angsuran. Aktivitas 

penjualan mengakibatkan terjadinya pertukaran barang atau jasa antara kedua 

belah pihak baik penjual atau pun pembeli. Pembeli memperoleh barang atau 

jasa sedangkan penjual memperoleh pembayaran atas jasa atau barang tersebut 

berupa uang atau Check. 

Oleh karena itu dalam semua aktivitas perusahaan perlu disusun 

sebuah sistem dan prosedur penjualan, karena semakin besar kegiatan usaha 

maka semakin kompleks pula masalah yang dihadapi dalam perusahaan. 

Sistem ini dirancang untuk mencegah kecurangan dan penyelewengan 

terhadap data laporan yang telah dibuat serta dapat pula membantu 

manajemen dalam mengevaluasi pertanggung jawaban atas laporan yang telah 

dibuat sehingga berdampak sangat besar terhadap masa depan perusahaan. 

Penjualan akan diakui perusahaan sebagai pendapatan, pendapatan 

merupakan arus kas masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban akibat 

penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan yang 

menghasilkan laba lainnya yang menunjang pembentukan operasi utama atau 

inti perusahaan yang berkelanjutan dalam satu periode. Tujuan utama dari 

pendapatan dari setiap kegiatan dalam usaha dagang, industri atau jasa. 

Sehingga perusahaan berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Maka 
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perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan laba yang digunakan untuk 

keperluan perusahaan. 

Sistem informasi dalam perusahaan sangatlah penting, maka 

diperlukan adanya sistem informasi akuntansi pada penjualan. Sistem 

informasi akuntansi penjualan merupakan bagian penting dalam 

pengoperasian suatu perusahaan baik manufakur maupun perusahaan dagang. 

Pembuatan atau pengaturan suatu sistem informasi akuntansi penjualan 

berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan didasari hasil penjualan bagi 

perusahaan yang dapat dipakai perusahaan untuk membiayai kegiayan 

perusahaan, oleh karena itu pimpinan harus benar-benar mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan penjualan dengan menerapkan sistem indormasi 

akuntansi penjualan yang memadai. 

Kegunaan sistem informasi penjualan pada perusahaan memiliki arti 

penting. Pengelolaan informasi membutuhkan kecepatan dan ketelitian proses, 

maka perusahaan akan memerlukan sistem informasi penjualan yang sesuai 

dengan kebutuhan bidang usahanya. Komponen- komponen sistem informasi 

penjualan antara lain prosedur penjualan, bagian-bagian yang terkait yang 

terangkai dalam satu prosedur, formulir-formulir yang digunakan 

perusahaan,dan penerapan pengendalian internal perusahaan. 

Perusahaan memiliki pengawasan intern meliputi struktur organisasi 

yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan, memberikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Perusahaan menggunakan 
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prosedur untuk menyusun seluruh hasil kegiatan perusahaan menggunakan 

prosedur untuk menyusun seluruh hasil kegiatan perusahaan. Prosedur juga 

digunakan sebagai bukti pencatatan transaksi dan dasar pencatatan transaksi. 

PT Jaya Graha Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan eceran khusus barang elektronik didalam bangunan. Dalam 

penjualan produknya pihak perusahaan dapat menggunakan sistem penjualan 

tunai maupun kredit yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan. 

Dengan adanya sistem akuntansi yang tepat tersebut dapat memberikan suatu 

keyakinan kepada pimpinan bahwa segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan penjualan secara langsung maupun tidak langsung telah 

dicatat dan dilaporkan oleh karyawan dengan benar dan dapat dipercaya. 

Pada PT Jaya Graha Abadi memiliki kantor pusat yang terletak di Bali 

serta 2 kantor cabang yang terletak di Bali berupa supermarket elektronik dan 

di Lombok yang berupa kantor cabang dan supermarket elektronik. Pada 

kantor cabang yang terdapat di Lombok, setiap akhir penutupan kas harian 

terjadi ketidak sesuaian dalam  pencatatan sehingga pada pencatatan bulanan 

Chief accounting harus memeriksa kembali dan mencocokkan laporan 

penjualan serta catatan penjualan yang terjadi pada cabang Lombok. 

Oleh karena itu, maka peneliti ingin meneliti input, proses, dan output 

dari sistem informasi akuntansi penjualan yang terjadi pada kantor pusat PT 

Jaya Graha Abadi yang terletak di Bali. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: 

 Bagaimana input sistem penjualan pada PT. Jaya Graha Abadi? 

 Bagaimana prosedur penjualan pada PT. Jaya Graha Abadi? 

 Apakah output laporan penjulan sudah disusun secara akurat? 

C.  Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dan tidak terjadi 

pengembangan masalah, serta adanya perbedaan porsi penjualan tunai dan 

kredit, maka yang digunakan adalah penjualan kredit. Karena porsi dari 

penjualan kredit pada objek lebih besar dari pada penjualan tunai. 

D. Tujuan Penelitian 

 Mendeskripsikan input laporan penjualan pada PT. Jaya Graha Abadi 

 Mendeskripsikan prosedur penjualan pada PT. Jaya Graha Abadi. 

 Mendeskripsikan keakuratan laporan penjualan yang disusun pada PT. 

Jaya Graha Abadi 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam memecahkan 

masalah yang ada di perusahaan dalam usaha membuat sistem informasi 

akuntansi pada divisi penjualan 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk kajian yang 

berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, utamanya pada divisi penjualan. 


