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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini menuntut setiap perusahaan memberikan 

pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan secara cepat, praktis dan 

berkualitas. Untuk itu adanya pengelolaan yang baik dari manajemen berupa 

sistem informasi manajemen untuk mendukung mengembangkan kegiatan 

utama perusahaan. Sistem informasi manajemen mempunyai beberapa sub-

sistem, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi.  

Menurut Mulyadi (2014:3) sistem informasi akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolahan perusahaan. Sistem informasi akuntansi tersebut 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

perusahaan,salah satunya adalah kegiatan penjualan dan penerimaan kas.  

Sistem penjualan dan penerimaan kas merupakan sistem inti yang 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Penjualan 

merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan untuk dapat 

memperoleh keuntungan, sedangkan penerimaan kas adalah kas yang 

diterima perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga 

yang memiliki sifat dapat segera digunakan. Diperoleh dari transaksi 

perusahaan maupun pendapatan jasa, penerimaan bunga investasi, penjualan 

tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya. Kas dalam neraca merupakan 
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kas yang paling liquid, karena hampir setiap transaksi dilakukan oleh fungsi 

berwenang atau terkait di dalam perusahaan maupun dengan pihak luar 

sehingga sebagian besar akan mempengaruhi kas (Krisnawati, dkk, 2013). 

Kas mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab 

dan dapat dipindahtangankan sehingga kas merupakan aktiva bersifat rawan, 

sebab mudah digelapkan dan dimanipulasi. Keadaan ini akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan penataan pada sistem penerimaan kas, meliputi 

beberapa aspek yang saling berkaitan. 

Dalam sebuah usaha, proses penjualan merupakan salah satu proses 

yang penting untuk kelangsungan hidup usaha. Bagi suatu perusahaan penting 

untuk memiliki sistem informasi akuntansi. Karena dengan adanya sistem 

informasi akuntansi yang baik akan memudahkan pimpinan perusahaan 

dalam mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya dan 

mengendalikan perusahaan.Dalam menjalankan perusahaan untuk mampu 

bertahan dan bersaing suatu perusahaan dituntut memiliki manajemen 

berkarakter baik dan mendukung kemampuan dalam berkompetisi. Dalam 

suatu perusahaan harus memiliki manajemen dengan kinerja yang efektif dan 

efisien. Karena dengan manajemen yang efektif dan efisien faktor-faktor 

penghambat dalam proses penerimaan laba perusahaan dapat dihindari. 

PT.Elpiji Usaha Tama merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam 

bidang Retester, Repair and Repaint tabung gas  LPG (Liquid Petrolium Gas), 

khususnya LPG 3kg. Perusahaan ini merupakan partner usaha PT.Pertamina 
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karena sebagian besar pekerjaan dilakukan untuk perbaikan tabug gas yang 

hanya di miliki oleh  PT.Pertamina. 

Perusahaan ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan kliennya yakni 3 

SPBE di daerah kota Malang yang telah ditentukan oleh PT.Pertamina dalam 

memperbaiki tabung gas yang telah rusak dikarenakan bocor ataupun 

pengelupasan cat dan karat. Seperti kasus ledakan tabung gas LPG 3 kg yang 

sering terjadi disebabkan karena adanya kebocoran pada tabung gas dan 

selang regulatornya. oleh karena itu pihak perusahaan berupaya untuk 

meminimalisir agar tidak terjadi kasus serupa yg disebabkan oleh kebocoran 

pada tabung gas .   

Dalam kesehariannya, menurut bagian personalia di perusahaan 

PT.Elpiji Usaha Tama melakukan penjualan secara tunai dan kredit tetapi 

lebih didominasi oleh penjualan kredit yaitu sebesar 90%. Penjualan tunai 

diberikan pada pelanggan yang melakukan pesananan pekerjaan dalam 

jumlah kecil, sedangkan penjualan kredit diberikan kepada pelanggan yang 

telah melakukan pemesanan sebelumnya dengan jumlah yang cukup besar. 

Dari kedua sistem tersebut, penjualan kredit mempunyai intensitas lebih 

tinggi. Penjualan kredit memerlukan perhatian dan penanganan yang serius 

agar resiko yang akan timbul dapat dihindari. Kegiatan penjualan kredit 

tersebut ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit.  

Penjualan secara kredit tentunya memiliki syarat-syarat.Syarat-syarat 

tersebut seperti memberikan potongan tunai jika konsumen dapat melunasi 
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sebelum jangka waktu yang ditentukan jatuh tempo.Tetapi, penjualan kredit 

tidak segera menghasilkan penerimaan kas, namun menimbulkan 

piutang.Sehingga perusahaan harus memperhatikan kebijakan kredit yang 

diterapkan.Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terpenting dalam 

pengendalian sistem penjualan kredit.Perusahaan dapat menggunakan sistem 

informasi akuntansi untuk memperoleh informasi mengenai fungsi-fungsi 

terkait dalam sistem penjualan kredit, dokumen yang digunakan, dan sebagai 

landasan informasi dalam pengambilan keputusan.Oleh karena itu sistem 

informasi akuntansi dapat membantu pengelolaan perusahaan dan melakukan 

pengawasan dalam penjualan kredit (Ike, 2013). 

Untuk penjualan tunai perusahaan tidak menghadapi suatu masalah 

cukup berarti karena begitu pengerjaan selesai maka kas akan langsung 

diperoleh. Namun untuk penjualan kredit, perusahaan akan menghadapi suatu 

masalah yang cukup berarti. Karena kas tidak langsung dapat diperoleh begitu 

pekerjaan selesai di lakukan. Namun perlu menunggu beberapa waktu untuk 

memperoleh kas tersebut. Bahkan perusahaan dapat mengalami kehilangan 

uang kas tersebut karena pembeli atau pelanggan lalai untuk membayarnya. 

Dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit pada PT.Elpiji Usaha Tama 

Malang sering terjadi kesalahan yang dapat menghambat proses pemberkasan 

yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan penagihan ke PT.Pertamina, 

yaitu seperti adanya bagian yang merangkap tugas, adanya dokumen yang 

tidak diotorisasi oleh fungsi terkait, dan kesalahan perhitungan. Untuk 
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menghindari resiko penyimpangan dan kesalahan dalam transaksi penjualan 

kredit tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian 

mengenai: “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. ELPIJI USAHA 

TAMA MALANG “ 

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: 

a. Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada 

perusahaan? 

b. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada 

perusahaan sudah berjalan dengan efektif? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini. 

Karena luasnya objek yang dipilih untuk dikaji, dapat menimbulkan perluasan 

masalah yang diteliti sehingga tidak jelas dalam penyelesaian penelitian ini. 

Maka penulis membatasi hanya  pada sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit dan penerimaan kas yang diterapkan oleh PT.Elpiji Usaha Tama Malang. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas yang berdampak pada tingkat keuntungan 

perusahaan. 

b. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan 

terkait dengan efektifitas sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas sudah efektif atau tidak. 

2. Manfaat 

a. Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan berkaitan dengan 

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

b. Sebagai bahan evaluasi pada perusahaan untuk meningkatkan 

pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas. 

 

 




