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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjualan dapat dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Menurut Narko 

(2008:71) “Penjualan tunai adalah apabila pembeli sudah memilih barang yang akan 

dibeli, pembeli diharuskan membayar ke bagian kassa.” Sedangkan menurut Yadiati 

dan Wahyu (2006:129), “Penjualan tunai adalah pembeli langsung menyerahkan 

sejumlah uang tunai yang dicatat oleh penjual melalui register kas.” Penjualan kredit 

menurut Mulyadi (2008:206) adalah “Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan 

dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan 

untuk jangka waktu tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli 

tersebut.” Sedangkan menurut Soemarso (2009:160) “Penjualan kredit adalah 

transaksi antara perusahaan dengan pembeli unutk menyerahkan barang atau jasa 

yang berakibat timbulnya piutang kas aktiva.” 

Pemrosesan penjualan kredit ini menjadi siklus pendapatan yang lebih rumit, 

terdapat perbedaan beberapa hari atau minggu antara saat terjadinya penjualan dengan 

saat penerimaan uang tunai/ pembayaran.Penjualan merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik akan 

merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba, dan pada akhirnya 

dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda dalam 

melakukan usahanya.Secara umum perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam 

semua aspek yang dijalankannya.Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci 

dalam pengendalian. 
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Konsumsi masyarakat yang tinggi mendorong perusahaan untuk selalu 

melakukan perbaikan pada biaya produksi dan penjualan. Kualitas produksi dan 

strategi penjualan yang baik dapat mendorong peningkatan penjualan yang 

berguna untuk menguasai pangsa pasar dan meraih keuntungan yang 

optimal. Keuntungan yang optimal merupakan salah satu tujuan utama perusahaan 

dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan ini akan digunakan sebagai ukuran 

penilaian keberhasilan atau kegagalan yang telah dilaksanakan. Menurut Philip 

Kotler (2003:491) “Suatu perusahaan dapat mengikuti enam langkah pencapaian 

tujuan utama yaitu: Kelangsungan Hidup (Survival), Memaksimalkan Keuntungan 

(Maximum Current Revenue), Memaksimalkan Pertumbuhan Penjualan 

(Maximum Sales Grown), Penetapan Harga untuk meningkatkan pertumbuhan 

volume penjualan. Dimana peningkatan volume penjualan berakibat dari 

penurunan biaya perunit dan peningkatan keuntungan jangka panjang dengan 

mempertimbangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dalam Produk, Harga, 

Promosi dan Distribusi.Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan 

mengandalkan kegiatannya dalam bentuk penjualan. Penjualan dapat dilakukan 

baik secara tunai maupun kredit. Perusahaan yang kurang dapat mengembangkan 

usahanya lambat laun akan tergeser oleh perusahaan pesaing. 

Di dalam dunia usaha, terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh penjual 

untuk meningkatkan volume penjualan maupun kesetiaan pelanggan. Diantara sekian 

banyak strategi, pemberian piutang dagang (penjualan secara kredit) merupakan salah 

satu strategi penjualan yang banyak diminati oleh para pengusaha. Selain karena cukup 

praktis, tingkat pertambahan ekonomi yang kurang merata di negara ini juga menjadi 

salah satu mengapa sistem penjualan secara kredit cepat berkembang dan mendapatkan 
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respon yang baik dari kalangan masyarakat. Penjualan dari suatu produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu faktor penentu dalam kegiatan 

perusahaan. Kondisi ini memotivasi perusahaan dalam pelaksanaan sistem penjualan 

kredit yang baik dalam usaha meningkatkan pendapatan. Penjualan kredit atas suatu 

produk merupakan salah satu sumber penerimaan kas bagi perusahaan, khususnya 

pelunasan piutang. 

Pada saat ini perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba, 

penjualan merupakan salah satu kegiatan utama untuk mencapai tujuan 

tersebut.Penjualan adalah tulang punggung perusahaan dagang dalam 

mengembangkan usaha dalam rangka memperoleh lebih banyak 

keuntungan.Penjualan dianggap sebagai ujung tombak dalam memasarkan produk 

kepada konsumen. Penerapan sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk 

mempercepat proses pengolahan data transaksi, teknologi sistem informasi 

akuntansi pun lebih menjamin keamanan data dan data yang dihasilkan pun dapat 

lebih akurat. Sistem informasi akuntansi dapat menunjang kemajuan usaha bisnis 

apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit ini bertujuan untuk 

mendukung aktivitas bisnis perusahaan dalam mengelola dan memproses data 

transaksi secara efektif dan efisien. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses dangan cara manual atau 

diproses dengan cara terkomputerisasi. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit sangat berperan dalam meningkatkan omset penjualan dan mencari pangsa 

pasar yang lebih luas, karena akan membantu manajemen perusahaan dalam 

menyediakan informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan perusahaan. 
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Kegiatan operasi perusahaan dapat dikatakan efektif bergantung pada 

kebijakan manajemen. Pihak manajemen mengutamakan adanya pengendalian 

intern, maka semua bagian dalam struktur organisasi pun akan mematuhi 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Pemahaman terhadap 

pengendalian intern merupakan unsur yang penting, sebab dengan pemahaman 

tersebut aplikasi kunci-kunci pengendalian dapat diuraikan dalam melaksanakan 

transaksi penjualan.Agar tujuan pengendalian dapat terpenuhi perlu adanya 

pengendalian sistem penjualan.Dalam aktivitas penjualan tidak hanya sekedar 

pekerjaan menjual saja, tapi adalah dari awal bagaimana aktivitas penjualan 

tersebut dapat tercatat baik, bagaimana memperoleh konsumen, kemudian 

mengadakan pemesanan, sampai barang tersebut diterima oleh konsumen dengan 

puas tanpa adanya keluhan dari konsumen. 

Agar kegiatan penjualan dapat berjalan secara efektif, tujuan perusahaan 

dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu adanya 

pengendalian internal. Pengendalian ditetapkan agar kegiatan operasi berjalan 

dengan efektif dan efisien, serta menjamin adanya keandalan mengenai catatan 

laporan keuangan.Pengendalian intern sangat besar pengaruhnya atas laporan 

keuangan. Dengan adanya pengendalian intern akan tercipta suatu sarana untuk 

menyusun, mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan 

transaksi perusahaan, yang secara tidak langsung dapat dijalankan dengan baik. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229): “Pengendalian Internal adalah 

rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, 

memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki 

efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 
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telah ditetapkan.” Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah 

terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan 

memeriksa keakuratan data akuntansi. 

Evaluasi mengenai sistem pengendalian intern penjualan ini akan 

memberikan informasi-informasi yang penting bagi perusahaan dalam 

menjalankan usahanya dengan baik, dan dapat meningkatkan usahanya. Tentu saja 

aktivitas penjualan akan menghasilkan produktivitas yang optimal jika diimbangi 

oleh sistem pengendalian intern penjualan yang baik.Sistem pengendalian intern 

ini dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan dewan personil lain yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan 

yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi 

mengenai sistem pengendalian intern terhadap penjualan untuk tetap 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta tercapainya tujuan 

perusahaan. 

PT. Kartika Motor adalah salah satu perusahaan dagang yang bergerak di 

bidang perdagangan motor, khususnya motor bermerek yamaha dengan berbagai 

type. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2000, tepatnya tanggal 1 januari 2000 

hingga sekarang ini beralamat di Jl. Raya P.Sudirman 64 dan 216A. Perusahaan 

ini berkonsentrasi pada penjualan motor Yamaha dan suku cadang Yamaha 

dengan berbagai type.Penjualan yang terdapat pada PT. Kartika Motor yaitu 

penjualan secara tunai dan kredit. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ AnalisisSistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Kredit Pada PT. Kartika Motor Probolinggo “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Kredit Pada PT. Kartika Motor Probolinggo telah diterapkan secara 

efektif ? “ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan kredit pada PT. Kartika Motor 

Probolinggo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan agar memperoleh 

manfaat dari sistem dan prosedur penjualan dalam memahami penilaian terhadap 

pengendalian intern khususnya siklus penjualan pada perusahaan.Setiap hasil 

penelitian pada prinsipnya harus berguna sebagai penunjukan praktek 

pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas.Agar menambah wawasan 

serta pengetahuan tentang perkembangan ilmu akutansi dalam memahami 

penilaian terhadap pengendalian intern khususnya siklus penjualan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Pembahasan pada penelitian dari rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dibatasi dengan menggunakan data penjualan kredit pada periode 

tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


