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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan perkebunan PT. Wongsoredjo memiliki sumber daya yang 

bermacam-macam jenisnya yang dapat digunakan untuk bersaing dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Salah satu sumber daya perusahaan yang dapat 

digunakan adalah Intangible resource merupakan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan yang tidak terlihat dalam laporan keuangan contohnya sistem 

informasi akuntansi atau teknologi yang digunakan dalam perusahaan untuk 

kompetensi inti perusahaan. PT. Wongsoredjo dikatakan mendapatkan laba jika 

pendapatannya lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Porter dan Millar (1985) dalam 

Krismiaji (2010:11), tentang tujuan utama sebuah perusahaan adalah memberikan 

nilai bagi para pelanggan. Sebuah perusahaan dikatakan menguntungkan, jika 

nilai yang diciptakan perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya 

untuk menghasilkannya. Jika dihubungkan dengan konsep rantai nilai sistem 

informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan berada di aktivitas 

pendukung.  

Secara umum, menurut konsep rantai nilai, perusahaan memiliki sembilan 

ativitas nilai (value activities) yang dirangkai dalam sebuah jalinan yang disebut 

rantai nilai (value chain). Sembilan aktivitas nilai tersebut, selanjutnya dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas utama (primary activities) yang membuat, 
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memasarkan, dan mengirimkan produk kepada konsumen, kemudian memberikan 

pelayanan purna jual, dan aktivitas pendukung (support activities) ( Krismiaji 

2010 :11).  

Setiap aktivitas dalam rantai nilai menambah nilai bagi produk atau jasa 

yang dihasilkan. Oleh karena itu untuk dapat bersaing, sebuah perusahaan harus 

mampu melaksanakan aktivitas tersebut pada biaya yang paling rendah atau pada 

kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya (Krismiaji 

2010:12). Setiap perusahaan dalam mendesain sistem informasinya memiliki 

tujuan yang berbeda-beda. 

Hall (2007:21), menyatakan tiap perusahaan menyesuaikan sistem 

informasi dengan kebutuhan para penggunanya. Oleh karenanya, tujuan sistem 

informasi tertentu dapat saja berbeda antara perusahaan. Akan tetapi, terdapat tiga 

tujuan dasar yang umum didapati semua sistem. Tujuan-tujuan tersebut adalah : 

(1) Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. (2) 

mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. (3) mendukung 

operasional harian perusahaan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang 

merupakan subsistem dari sistem informasi berperan penting dalam perusahaan. 

Sistem Informasi Akuntansi memiliki arti yang penting bagi semua 

perusahaan jasa, dagang dan manufaktur untuk menghasilkan informasi yang 

akurat. Informasi yang akurat membantu manajer untuk mengambil keputusan 

aktivitas bisnisnya secara cepat dan tepat. Sistem informasi akuntansi membopong 

fungsi administrasi dalam semua bagian manajemen serta berkontribusi dalam hal 

operasional perusahaan sehari-hari.  
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Salah satu siklus yang ada dalam perusahaan adalah siklus pendapatan. 

Perusahaan menjual produk barang atau jasanya secara kredit maupun tunai 

melalui siklus pendapatan dan memperoleh kas sebagai hasilnya. Perkebunan 

merupakan salah satu jenis perusahaan manufaktur yang memperoleh 

pendapatannya melalui penjualan buah dari hasil panen pohon yang di tanam di 

area perkebunan . 

Semua jenis perusahaan memiliki risiko baik yang mencari laba maupun 

nirlaba, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu 

aktivitasnya. Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di evaluasi sehingga 

dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya dengan 

merancang sistem pengendalian intern yang baik. 

Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan, asalkan informasi tersebut tidak terlalu mahal. 

Dengan demikian, pertimbangan utama dalam merancang sistem akuntansi adalah 

keseimbangan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

informasi tersebut (Wikipedia 2015). Laporan atau informasi merupakan output 

dari sistem informasi akuntansi. 

PT. Wongsoredjo memiliki banyak sumber pendapatan, antara lain : pohon 

kapuk randu, batu gunung, pasir, sirtu (pasir batu) dan siruk (pasir uruk). Setiap 

perkebunan berbeda-beda dalam memberikan produk kepada konsumennya. Oleh 

karena itu, diperlukan sistem penjualan dan penerimaan kas yang baik. Sehingga 

memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. 
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PT. Wongsoredjo dalam pelaksanaan penjualannya tidak memiliki sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang baik atau belum 

memenuhi karakteristik kualitas sistem yang baik. Sehingga informasi yang 

dihasilkan tidak memenuhi kualitas informasi yang baik. Mengakibatkan direktur 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk memahami informasi yang 

dihasilkan untuk sebuah keputusan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem informasi 

akuntansi pada sistem penjualan dan penerimaan kas di PT. Wongsoredjo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi pada sistem penjualan 

dan peneriman kas di PT. Wongsoredjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat secara teoritis : 

 Penelitian ini memberikan tambahan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sistem informasi akuntansi tentang penjualan dan penerimaan 

kas. 

Manfaat secara praktis : 

 Penelitian ini memberikan manfaat kepada perusahaan sebagai altenatif 

pemecahan masalah penjualan dan penerimaan kas yang terjadi, sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk memaksimalkan laba yang 

akan diperoleh dan perbaikan sistem informasi akuntansi perusahaan. 

 


