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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada Era Globalisasi ini, kebutuhan akan manusia meningkat terus 

menerus mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dengan kebutuhan 

manusia akan informasi, khususnya pada suatu perusahaan yang memiliki peran 

penting dalam perekonomian indonesia saat ini, namun dalam pengelolaannya 

masih banyak yang belum menggunakan sistem yang dapat mendukung efesiensi 

dan efektifitas usaha itu sendiri. Dengan berkembangnya zaman akan diikuti 

dengan kebutuhan teknologi informasi yang berkembang pula, agar perusahaan 

tersebut bisa bertahan atau teteap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. 

Perkembangan teknologi informasi ini juga mendorong perusahaan agar 

mempunyai sistem informasi yang efektif dan efisien untuk membantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan secara tepat dan akurat sehingga 

perusahaan tersebut mempunyai pengendalian internal yang kuat. 

Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga 

dapat dijadikan acuan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu informasi memegang peran penting dalam berjalannya suatu 

perusahaan. Selain itu juga informasi digunakan untuk memantau bagaimana 

perusahaan berjalan, apakah sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan atau 

tidak. 
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Didalam sistem informasi akuntansi terdapat pos-pos akuntansi yang 

berperan sebagai sebuah informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna untuk 

menjalankan perusahaan dan pengambilan keputusan seperti, bukti pembayaran, 

bukti penjualan, formulir, faktur dan lain-lain, ini disebut sebagai input dari 

Sistem Informasi Akuntansi. Adapun setelah adanya input tersebut perlu adanya 

pemerosesan dari input tersebut sehingga perusahaan mendapatkan output yang 

di inginkan. Contohnya seperti adanya pesanan pelanggan (input) kemudian 

sistem akuntansi mencatat pesanan tersebut (proses) dan melaporkan ke bagian 

gudang, apakah pesanan pelanggan masih ada stoknya atau sudah habis. 

Didalam sebuah perusahaan, sering diambilnya kebijakan-kebijakan 

yang tidak sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal yang ada. 

Sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan informasi dan 

wewenang yang dapat merugikan perusahaan secara financial maupun non-

financial. 

Keakuratan informasi dan pembagian tanggung jawab yang tepat sangat 

dibutuhkan. Untuk menunjang hal tersebut, perusahaan perlu melakukan 

pengawasan yang intensif agar informasi yang akan diterima oleh para pengguna 

dapat dipercaya dan diterima dengan baik, dengan seperti itu perusahaan dapat 

dijalankan secara efektif dan efisien. 

Penelitian tentang analisis Sistem informasi akuntansi penjualan terhadap 

penurunan tingkat piutang tak tertagih yang dilakukan Andreas (2006). Dalam 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan 
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yang dijalankan PT. Rimba semesta Jagad Perkasa telah memenuhi standar 

kelayakan dan memberikan pengaruh terhadap tingkat piutang tak tertagih. 

Penelitian terkait sistem informasi akuntansi penjualan juga dilakukan 

oleh Yunita (2008), yang menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan dan pengendalian internal penjualan yang sudah siterapkan sudah 

memadai. Hal tersebut dilihat dari pemanfaatan seluruh unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi dan terpenuhinya komponen-komponen pengendalian 

internal penjualan. Sedangkan Sukmaningsih  (2007), meneliti tentang Tinjauan 

Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Kendaraan Bermotor Pada 

Auto 2000 Asia Afrika menyimpulkan bahwa  sistem informasi akuntansi yang 

digunakan cukup baik karena AUTO 2000 sudah menerapkan dokumen-

dokumen penting yang diperlukan untuk menunjang sistem informasi akuntansi 

penjualan yang baik, akan tetapi didalam struktur organisasinya terdapat 

perangkapan jabatan fungsi penerimaan piutang oleh bagian Sales Administrtion 

yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam komponen pengendalian 

internal. 

PT Sejahtera Motor Gemilang Singosari merupakan dealer kendaraan 

bermotor roda dua, yang keberhasilannya sangat tergantung pada output yang 

terjual. Didalam melaksanakan penjualannya, ada dua cara penjualan yang bisa 

digunakan yaitu secara tunai dan kredit, tetapi dalam hal ini perusahaan akan 

lebih banayak mendapatkan keuntungan apabila menjual dengan cara tunai. 

Selain itu, dengan melakukan penjualan secara tunai perusahaan juga akan secara 
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langsung menerima kas tersebut dan bisa segera digunakan untuk rotasi atau 

perputaran barang dagangannya. Namun faktanya sebagian besar konsumen 

lebih senang membeli dengan cara kredit, hal ini disebabkan karena pembelian 

secara kredit bisa mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran atau 

bisa dikatakan pembayarannya bisa dicicil. Penjualan dengan cara kredit inilah 

yang biasanya akan menimbulkan piutang tak tertagih dan timbulnya piutang tak 

tertagih ini bisa menyebabkan terhambatnya perputaran barang dagan PT 

Sejahter Motor Gemilang. 

Penjualan Dealer Suzuki Sejahtera Motor Gemilang untuk bulan 

November sampai Desember pada tahun 2015 mencapai 174 unit sepeda motor 

dengan 13 unit sepeda motor terjual secara tunai dan sisanya sebesar 161 unit 

sepeda motor terjual secara kredit. Jika dibandingkan penjualan tunai dengan 

kredit sebagian besar konsumen memilih penjualan kredit dengan perbandingan 

7,5% secara tunai dan 92,5% secara kredit, dengan perbandingan ini pada 

penelitian ini akan dilakukan dengan penjualan kredit saja. Berdasarkan uraian 

yang telah dikemukakan diatas, penulis mengambil judul “ANALISIS SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN UNTUK MENINGKATKAN 

PENGENDALIAN INTERNAL pada DEALER SUZUKI SEJAHTERA 

MOTOR GEMILANG SINGOSARI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjualan yang dilakukan pada 

bulan oktober, november dan desember sebagian besar penjualan dilakukan 
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secara kredit seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan 

masalahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang diterapkan di 

Dealer Suzuki SMG Singosari? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan kredit sudah menunjang 

pengendalian internal pada Dealer Suzuki SMG Singosari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang 

diterapkan di Dealer Suzuki SMG Singosari. 

2. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang 

diterapkan, apakah sudah menunjang untuk peningkatan pengendalian 

internal di Dealer Suzuki SMG Singosari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitiaan ini yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, 

informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang 

berkepentingan. 

2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya khususnya 

yang berkaitan dengan analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai 

sebagai alat pengambilan keputusan.  




