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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perekomomian negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Salah satunya adalah 

perkembangan dibidang otomotif. Terbukti dari data statistik yang dikeluarkan 

oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) berdasarkan penjualan 

sepeda motor di seluruh Indonesia tahun lalu yaitu tercatat pada tahun 2014 

penjualan sepeda motor dari semua merek sebanyak 7.867.195 untit, sedangkan 

di tahun 2013 tercatat 7.743.879 unit. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat 

6.480.155 unit yang terjual  (aisi.or.id). Hal tersebut menuntut suatu perusahaan 

untuk menunjukkan pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Cara 

yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas yang lebih baik 

adalah dengan penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk dan jasa, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemasaran yang tepat. Salah satu 

cara yang paling penting adalah mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

perusahaan dengan mudah. Informasi memudahkan perusahaan untuk 

mengetahui keadaan perusahaan, keadaan pesaing, dan kebutuhan pasar. 

Informasi dirangkum dalam sistem informasi (Wardani, 2014). 

Informasi adalah salah satu sumber daya bisnis (Hall, 2001). Informasi 

dapat meningkatkan daya saing perusahaan baik dari segi manajerial atau 

persaingan pasar dan keberhasilan pimpinan perusahaan dalam menjalankan 

kewajibannya tergantung dari kemampuan menggunakan informasi yang ada. 
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sebagai alat untuk mengambil keputusan. Informasi digunakan untuk 

pengambilan keputusan penjualan, yang diharapkan akan membawa perusahaan 

ke arah laba optimal, serta merupakan alat bantu bagi manajer untuk 

merumuskan kebijakan yang akan ditempuh, khususnya di bidang penjualan 

(Ma’roep, 2009). 

Pada umumnya Perusahaan melakukan kegiatan penjualan untuk 

memperoleh penghasilan atas barang yang telah dijual. Sejak dulu sampai 

sekarang, fungsi penjualan masih tetap berperan paling penting diantara aktivitas 

lainnya, oleh karena itu penjualan merupakan sumber hidup perusahaan dan dari 

penjualan tersebut dapat diperoleh laba (Samsul & Mustofa, 1992). Penjualan 

dari suatu produk barang yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu 

faktor penentu dalam kegiatan opersional perusahaan. Kondisi tersebut akan 

memberikan hal yang baik terhadap perusahaan maupun konsumen. Sistem 

akuntansi yang baik dalam usaha peningkatan pendapatan yang berasal dari 

penjualan sehingga pengawasan harus dilakukan secara teliti karena posisi 

pendapatan sangat mendukung dalam hal kinerja suatu perusahaan (Sinaga, 

2014). 

Berdasarkan data yang dirilis AISI dan kebutuhan perushan akan sistem 

informasi, peneliti tertarik melakukan penelitian pada dealer Yamaha. Dalam hal 

ini Dealer Yamaha. Amin Motor Banyuwangi beroperasi dalam bidang 

perusahaan dagang dan jasa kategori otomotif yang menjual produknya berupa 

kendaraan roda dua baik itu secara secara tunai maupun kredit melalui pihak 

leasing. 



3 
 

Pada umumnya dealer menggunakan volume unit yang terjual dalam target 

penjulannya, namun berbeda dengan Dealer Yamaha Amin Motor yang 

menerapkan profit dalam menemenuhi target peusahaan. Hal ini disebabkan 

karena dealer Amin Motor merupakan salah satu unit bisnis pada PT. Trijaya 

Group yang menargetkan profit sebagai acuan perusahaan bukan volume 

penjualan unit. Kesalahan yang sering dilakukan perusahaan dalam penjualan 

adalah prospek terhadap pelanggan yang tidak dikonfirmasi sampai pelanggan 

memutuskan untuk membeli atau tidak dan pada bagian pemasaran seringkali 

tidak mencatat data pelanggan pada database yang telah disediakan oleh 

perusahaan, jika hal ini dibiarkan maka akan mempengaruhi penjualan di Dealer 

Yamaha Amin Motor yang akan berdampak pada profit peusahaan. Sehingga 

dengan adanya permasalahan seperti ini, sistem informasi  akuntansi dan 

prosedur penjualan sebagai pengendalian internal perusahaan sangat berperan 

penting dalam operasional perusahaan khususnya bagian penjualan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dan prosedur penjualan pada Dealer 

Yamaha Amin Motor Banyuwangi ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi dan prosedur penjualan pada Dealer 

Yamaha Amin Motor Banyuwangi sudah berjalan secara efektif ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi dan prosedur penjualan 

pada Dealer Yamaha Amin Motor Banyuwangi. 

b. Untuk mengevaluasi keefektifan sistem informasi akuntansi dan prosedur 

penjualan pada Dealer Yamaha Amin Motor Banyuwangi. 

2. Manfaat penelitian : 

a. Bagi pihak intern, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 

memberikan masukan kepada pihak manjemen tentang sistem informasi 

akuntansi, khususnya dalam menangani masalah transaksi penjualan. 

b. Bagi pihak lain; hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai 

bahan informasi peneliti yang melakukan penelitian yang sama di masa 

yang mendatang. 


