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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan global yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan saat ini 

merupakan tanda bahwa semakin pesatnya pertumbuhan usaha yang mendorong 

masing-masing perusahaan tersebut untuk memberikan yang terbaik sebagaimana 

juga  halnya dengan manusia, perusahaan juga menghadapi situasi ketidakpuasan 

dalam melangsungkan kehidupannya. Sudah tentu hal ini menimbulkan berbagai 

masalah dan hambatan. Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen perusahaan, informasi akuntansi merupakan salah satu dasar penting 

dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan. Untuk mendapat 

informasi yang tepat dan akurat, maka diperlukan satu sistem informasi akuntansi 

yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan.  

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti 

manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data 

lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para 

pembuat keputusan (Bodnar dan Hopwood, 2006:3) sedangkan menurut (Mulyadi, 

2008:3) sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.  
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Penerimaan kas adalah kas yang telah diterima oleh perusahaan baik yang 

berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat yang dapat 

segara digunakan, dan yang berasal dari berbagai macam transaksi perusahaan 

maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat 

menambah kas perusahaan.  (Mulyadi,2008:455). 

Faktor umum yang paling penting menetukan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan adalah penjualan. Penjualan terdiri  dari transaksi penjualan barang atau 

jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. (Mulyadi, 2008:455). Penjulan tunai 

adalah barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli  jika 

perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Kegiatan penjualan secara tunai ini 

ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan tunai sedangkan Penjualan 

kredit adalah jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang 

atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang 

kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh 

perusahaan melalui sistem penjualan kredit. 

Dengan adanya sistem  pengendalian  internal  yang meliputi  struktur  

organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  

kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). 

Dengan adanya prosedur sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

yang efektif akan mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi seperti manipulasi data, 

penyelewengan, penggelapan dan lain-lain yang dapat merugikan perusahaan.
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Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hilmawan (2012) meneliti tentang 

Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan Penerimaan 

Kas Pada Perusahaan Manufaktur PT. Gracia Kreasi Rotan. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  hasil evaluasi sistem dan prosedur akuntansi penjualan tunai 

dan penerimaan kas yang dijalankan perusahaan sudah memadai. Hal ini 

dikarenakan Adanya pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara 

fungsi operasional, fungsi pemegang dan penyimpanan barang jadi, fungsi 

pengawasan, dan fungsi pencatatan dalam kegiatan penjualan. 

Adapun alasan penulis menguraikan sistem informasi akuntansi tentang 

penerimaan kas yang efektif, karena penerimaan kas yang efektif itu sangat penting 

bagi perusahaan. Dimana kas adalah golongan aktiva lancar yang paling liquid 

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya karena setiap transaksi baik di dalam 

maupun luar perusahaan selalu melibatkan dan mempengaruhi kas. Karena 

keliquiditasan sifat kas tersebut mengakibatkan kas mudah digelapkan dan 

dimanipulasikan. Oleh karena itu maka diperlukan adanya sistem informasi 

akuntansi yang baik terhadap kas salah satunya yaitu untuk penerimaan kas. 

Dengan demikian apabila pengelolaan kas tidak baik maka hal itu akan dapat 

menganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Perbaikan sistem 

informasi akuntansi terhadap kas dapat dilakukan dengan jalan memisahkan fungsi-

fungsi yang terkait terhadap kas. Dalam hal ini adalah fungsi penyimpanan, 

pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, 

setiap terjadi transaksi penerimaan kas baik penerimaan langsung maupun 

pelunasan melalui bank harus segera diadakan pencatatan dan penyetoran bank. Hal 
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ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penggelapan maupun penyimpangan 

terhadap kas.  

Selain itu, kas merupakan elemen yang penting dan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap pelaksanaan operasi maupun aktivitas perusahaan, dengan kata 

lain kelancaran operasi dan aktivitas perusahaan tergantung pada besar kecilnya kas 

yang tersedia dalam perusahaan. Dengan kas yang besar suatu perusahaan dapat 

beroperasi dan mengadakan investasi baru. Jumlah kas yang besar berarti 

menunjukkan semakin tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan. Penerimaan 

terhadap kas dapat diperoleh dari aktivitas perusahaan seperti penjualan produk 

baik secara tunai maupun kredit. 

 Pada perusahaan manufaktur penerimaan kas berasal dari pelunasan piutang 

oleh para debitur perusahaan, dalam hal ini prosedur dan strategi perusahaan 

sangatlah diperlukan agar dapat mencapai laba yang optimal. Setiap perusahaan 

pasti menginginkan keuntungan yang besar, dimana keuntungan tersebut 

diharapkan dapat menutup biaya-biaya operasi dan kewajiban-kewajiban 

perusahaan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan penerimaan kas maka 

diperlukan adanya sistem penerimaan kas yang handal dan memadai secara 

konsisten dalam suatu perusahaan. Tidak terlepas dari sistem pengelolaan 

penjualannya Perusahaan Tenun Pelangi di Lawang ini mempunyai masalah dalam 

pengendalian piutangnya, periode pengumpulan rata-rata piutang tidak sesuai lagi 

dengan term of credit yang diterapkan perusahaan. Semakin lambatnya 

pengumpulan menjadikan alasan menumpuknya piutang.  



5 
 

 
 

Berdasarkan uraian diatas serta mengingat pentingnya suatu sistem informasi 

akuntansi yang handal, maka penulis membuat tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul “ Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan 

Kas dari Penjualan Kredit (Studi Kasus Pada Perusahaan Tenun Pelangi 

Lawang) ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penjualan 

kredit pada perusahaan Tenun Pelangi Lawang ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit sudah 

efektif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan kredit pada Perusahaan Tenun Pelangi Lawang. 

2. Untuk menilai apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan kredit pada Perusahaan Tenun Pelangi Lawang sudah efektif. 
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi sistem

informasi akuntansi pada penerimaan kas dari penjualan kredit yang sudah

diterapkan di perusahaan.

2. Bagi pembaca atau pihak yang ingin melakukan penelitian sebagai referensi

tentang sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit di

perusahaan.


