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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENDAHULUAN

        Dewasa ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Banyak 

diantara perusahaan mengubah strategi bisnis mereka guna meningkatkan 

laba dan juga dengan memperbaiki kualitas pelayanan maupun produknya. 

Dan salah satu strategi meningkatkan laba yaitu dengan menerapkan Sistem 

Informasi Akuntansi. 

       Terlebih untuk perusahaan jasa yang juga terdapat siklus keluar 

masuknya kas perusahaan di dalamnya tentu akan banyak sekali transaksi-

transaksi yang tentunya akan lebih mudah dilakukan dengan cara 

komputerisasi daripada dengan cara manual. Hal ini dapat meminimalisir 

kesalahan yang tentunya akan berdampak pula dengan laba yang dihasilkan. 

Selain itu, pencatatatan dengan komputerisasi juga akan lebih aman untuk 

menyimpan arsip maupun data-data yang nantinya akan di perlukan di 

kemudian hari. 

       Sistem merupakan kelompok unsur yang erat berhubungan satu sama 

lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(Mulyadi, 2001:1). Oleh karena itu, sistem yang baik akan mampu 

menangani transaksi yang sekalipun dalam jumlah yang banyak dan dapat 

memperkecil resiko kesalahan. Perusahaan menggantungkan diri pada 

sistem informasi untuk menyediakan informasi guna mempertahankan 

kemampuannya dalam berkompetisi. Definisi informasi menurut Wilkinson 

et al (2000:5) adalah : 
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       “Information is intelegence that is meaningful and useful to persons for 

whom it is intended” 

 

      Menurut Gordon B. Davis (1985), infomasi adalah data yang telah 

diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau 

berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun 

masa depan. Sedangkan menurut Barry E. Cushing (1985), informasi 

menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna 

kepada orang yang menerimanya. 

      Informasi adalah hasil suatu proses atau hasil pengolahan data, meliputi 

hasil gabungan, analisis, penyimpulan, dan pengolahan sistem informasi 

komputerisasi. 

      Menurut Romney (2005), ada enam karakteristik yang membuat suatu 

informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan, yaitu 

sebagai berikut : 1. Relevan; 2. Andal; 3. Lengkap; 4. Tepat Waktu; 5. Dapat 

dipahami; 6. Dapat diverifikasi. 

      Menurut Wilkinson et al. (2000:5), definisi akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

       “Accounting has several facets. First, it is information system in 

its own right. Second, accounting is the “language of business”: it 

provide the meansby which the key affairs of a business finance 

axpressed and summarized. Finally, accounting may be viewed as 

financial information needed for the overall functioning of an entity”. 
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       Akuntansi mempunyai beberapa fase. Yang pertama, akuntansi adalah 

suatu sistem informasi yang menggunakan suatu cara tertentu. Kedua, 

akuntansi adalah “bahasa bisnis” yang menyediakan suatu arti dimana 

kejadian kunci perusahaan akan diekspresikan dan diiktisiarkan. Terakhir, 

akuntansi dipandang sebagai informasi keuangan yang diperlukan untuk 

mengfungsikan keseluruhan kegiatan atas suatu entitas. 

        

       Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti orang 

dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuagan dan data 

lainnya menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2001:1). Sedangkan 

sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson dan Cerullo (2000:7) adalah: 

       “a unifed structure within in entinity , such as a business firm, that 

employs physical resources and other components to transform economic 

data into accounting information, with the purpose of satisfying the 

information needs of a variety of users” 

       Dari uraian tersebut, maka sistem informasi akuntansi yang efektif dan 

efisien diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat 

menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak biasa, dan harus 

jelas maksud dan tujuannya. Untuk dapat menghasilkan informasi dengan 

karakteristik tersebut, data yang diproses dalam sistem informasi akuntansi 
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harus data yang benar dan akurat agar menghasilkan informasi yang dapat 

dipercaya. 

       Menurut Rommey dalam bukunnya Accounting Information System 

(2006, h5), sistem informasi akuntansi yang efektif penting bagi 

keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Tanpa perangkat untuk 

mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk 

memutuskan seberapa baik, akurat dan berdaya guna merupakan sarana bagi 

pihak manajemen dalam mengelola perusahaan dan sebagai pelaporan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Agar informasi tersebut dapat 

bermanfaat, maka perlu dilakukan pencatatan dengan sistematis atas data-

data transaksi yang ada serta penerapannya dalam perusahaan sesuai dengan 

standar yang berlaku yang digunakan untuk menghasilkan laporan 

keuangan. 

       Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas merupakan 

salah satu sub sistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana 

seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan dan penerimaan 

kas dari hasil penjualan, sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan 

dan penerimaan kas dapat dihindari. 

       Pada Mie Time Jakarta, ditemukan bahwa dalam praktiknya perusahaan 

ini memiliki beberapa kekurangan dalam penerapan sistem Informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas, yaitu:  

       Pada sistem dan prosedur penjualan pesan antar tidak adanya 

pemisahan fungsi antara bagian costumer service dengan kasir yang 
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bertugas keduanya dilaksanakan oleh bagian kasir langsung. Jika ada 

pemisahan fungsi yang jelas, maka fungsi yang saling terkait bisa saling 

mengawasi sehingga pekerjaan menjadi lebih baik. 

       Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan itu penulis tertarik untuk 

menganalisis siklus pengeluaran dan penerimaan kas sebagai bahan skripsi 

dengan judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA RESTORAN MIE 

TIME JAKARTA.
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B. RUMUSAN MASALAH

Sistem Informasi Akuntansi memiliki peranan penting dalam operasional dan 

pengembangan suatu bentuk usaha. Melihat peranan penting tersebut, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian yaitu: 

       Apakah sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan pada 

Mie Time sudah efektif? 

C. BATASAN PENELITIAN

       Batasan penelitian disini mencakup pada analisis penjualan dengab Sistem Informasi 

Akuntansi yang dilakukan pada Restaurant Mie Time dimana nantinya penelitian yang 

dilakukan tidak lepas dari penelitian yang diinginkan. 

D. TUJUAN PENELITIAN

       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

pada Mie Time. 

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini meliputi :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi

perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal bagi

perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

       Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya juga sebagai bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan oleh 

peneliti.  




