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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaaan melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Salah satu aktivitas perusahaan adalah menjual produk 

atau jasa. Penjualan merupakan aktivitas utama dan sumber pendapatan dalam 

perusahaan. Bagi perusahaan, penjualan menjadi faktor yang penting dan 

dijadikan tolak ukur kelangsungan hidupnya. Oleh Karena itu, diperlukan adanya 

sistem akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan 

dan mengadakan pengawasan serta mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh 

perusahaan. 

Pada usaha kecil fungsi penjualan dapat ditangani oleh seorang karyawan 

bagian penjualan, namun apabila perusahaan semakin besar maka bagian 

penjualan merupakan bagian yang harus berdiri sendiri, karena semakin besar 

perusahaan semakin komplek masalah yang dihadapi. Dalam hal ini bagian 

penjualan melibatkan beberapa bagian dengan maksud agar penjualan dapat 

diawasi dengan baik. Adanya sistem dan prosedur akuntansi yang tepat dengan 

disertai struktur organisasi yang dapat menjamin terciptanya pengendalian intern 

tersebut dapat lebih cepat ditemukan kesalahan dan kecurangan yang mungkin 

terjadi. Sebagai manusia biasa orang-orang tersebut tidak terlepas dari adanya 

keterbatasan-keterbatasan. Laporan yang dihasilkan dari administrasi juga 

merupakan suatu informasi tepat yang dapat membantu pimpinan untuk 

pengendalian serta menjalankan perusahaan dengan baik. 
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Untuk memperoleh adanya sistem akuntansi yang baik maka pengelolaan 

perusahaan bersumber dari pimpinan yang dapat mengkoordinasikan antar bagian 

yang ada dalam perusahaan, namun dalam perusahaan yang semakin tumbuh dan 

berkembang maka kemampuan pimpinan perusahaan akan terasa semakin kecil 

dalam pengendalian segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Hal ini disebabkan 

ruang lingkup dan luas perusahaan telah meluas sedemikian rupa sehingga 

struktur organisasi dan aktivitas usaha menjadi lebih komplek serta menimbulkan 

persoalan-persolan yang semakin banyak dan rumit. Untuk itu diperlukan adanya 

pendelegasian wewenang terhadap bawahan, tetapi tanggung jawab tetap berada 

ditangan pimpinan. Sehingga diperlukan pengamanan dan pengendalian intern 

yang baik, pengendalian Intern yang baik dapat ditemukan dalam sistem akuntansi 

yang dirancang sedemikian rupa sejak perusahaan berdiri. 

Bodnar dan William (2000:1) Menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang 

diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan 

kepada beragam pengambil keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini apakah 

secara manual atau terkomputerisasi.  

Kemampuan seorang manajer untuk mengalokasikan sumber daya secara 

efisien dan efektif, kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai  

dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Perusahaan-

perusahaan memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi (Accounting 

Information Provider) . Untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan pengambilan 

keputusan ekonomi yang lain, agar memungkinkan mereka mengalokasikan 
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sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif (Mulyadi,2001). 

Toko Buku Gramedia Basuki Rachmat Malang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang usaha dagang. Usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan ini adalah menyediakan secara lengkap buku-buku yang dibutuhkan 

oleh masyarakat luas, baik buku-buku tentang pengetahuan maupun buku-buku 

non fiksi seperti novel, komik, dan lain-lain. Tidak hanya menyediakan buku saja, 

namun perusahaan juga menyediakan berbagi macam alat sekolah dan kantor, 

alat-alat olahraga, maupun alat-alat music yang tersedia disetiap counter. 

Mengingat usaha yang dilakukan dibidang pemenuhan kebutuhan, maka 

perusahaan harus memiliki  sistem yang baik agar dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal yang nantinya akan mendatangkan kepuasan bagi para customer. 

Dalam penjualan produknya pihak perusahaan dapat menggunakan sistem 

distribusi penjualan tunai maupun penjualan kedit yang pada akhirnya akan 

meningkatkan jumlah penerimaan kas. Dengan adanya sistem akuntansi yang 

tepat tersebut dapat memberikan suatu keyakinan terhadap pimpinan bahwa segala 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan financial secara langsung atau 

tidak langsung telah dicacat dan dilaporkan oleh karyawan dengan benar dan 

dapat dipercaya. 

Agar tujuan diatas dapat tercapai, maka penjualan yang baik perlu 

dibentuk agar dapat diketahui tentang efisiensi dan efektifitas sistem yang ada 

dalam perusahaan berkaitan dengan sistem akuntansi, sehingga dapat tercipta 

pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap penjualan dengan tujuan 

memberikan informasi kepada pimpinan dan pihak-pihak lain yang 
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berkepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas, 

dan mengingat pentingnya keberadaan sistem Informasi Akuntansi dalam suatu 

organisasi maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan Pada Toko Buku Gramedia Basuki Rachmat 

Malang”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Toko Buku 

Gramedia Basuki Rachmat Malang ? 

 
C. Tujuan Penelitian  

 Untuk menilai Sistem Informasi Akuntansi penjualan pada Toko Buku 

Gramedia Basuki Rachmat Malang. 

 
D. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan dan penyusunan penelitian yang dilakukan ini, peneliti 

membatasi penelitian hanya pada sistem informasi penjualan tunai saja. 

 
E. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan memberikan masukan kepada pihak majemen dalam rangka perbaikan 

dan pengembangan dari praktik-praktik yang dianggap sudah memadai. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang 

yang sama. 


