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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang semakin ketat diera globalisasi ini mentutut pemilik 

perusahaan untuk mampu mengelola usaha dengan sebaik mungkin agar dapat 

bersaing dan bertahan. Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan usaha 

merupakan suatu upaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam 

menghadapi persaingan. Berbagai persoalan yang dihadapi sudah tentu 

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan, sehingga informasi diperlukan 

oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi ketidak pastian yang dihadapi.  

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi  yang sangat pesat pada 

masa sekarang menuntut kemampuan kepemimpinan perusahaan dalam 

mengalokasikan sumber daya perusahaannya secara efektif dan efesien. Dengan 

melihat tujuan suatu perusahaan pada umumnya memperoleh keuntungan 

sebanyak-banyaknya, dan Salah satu cara memperoleh keuntungan adalah dengan 

cara melakukan penjualan, baik penjualan secara tunai maupun secara kredit. Oleh 

sebab itu perusahaan membutuhkan sistem informasi yang baik atas penjualan 

untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, penggelapan dan lain-lain yang 

dapat merugikan perusahaan. 

Untuk dapat mencapai hal tersebut membutuhkan sistem informasi yang 

tepat dan akurat dalam memegang peranan yang sangat penting. Dari seluruh 

informasi yang dibutuhkan oleh pihak manageman perusahaan, informasi 

akuntansi merupakan salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan 
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alokasi sumberdaya perusahaan. Untuk mendapat informasi yang tepat dan akurat, 

maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang dibuat menurut pola yang 

terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan. Informasi akuntansi merupakan bagian penting dari seluruh 

informasi yang dibutuhkan oleh managemen, karena informasi akuntansi 

berhubungan langsung dengan keuangan dari transaksi keuangan suatu 

perusahaan. 

Transaksi keuangan adalah sebuah peristiwa yang mempengaruhi aktiva dan 

ekuitas suatu organisasi dalam suatu perusahaan, dan direfleksikan dalam akun-

akunnya kemudian diukur dalam satuan moneter. Informasi akuntansi yang 

berhubungan dengan data keuangan suatu perusahaan, dimana merupakan bagian 

paling penting dari seluruh informasi yang dibutuhkan manajemen. Adanya 

informasi yang tepat dan akurat akan membantu managemen perusahaan dan 

pihak-pihak diluar perusahaan untuk mengambil keputusan sesuai dengan 

kepentingan masing- masing. 

Krismiaji (2010:28) mengatakan bahwa informasi yang disediakan oleh 

Sistem Akuntansi Penjualan berkaitan dengan informasi kas, informasi pembelian, 

informasi penjualan, dan informasi yang lainnya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan, serta manajer penjualan yang berperan sebagai perencana, 

pengkoordinasi, dan pengendali kegiatan, sangat memerlukan informasi kegiatan 

penjualan dan keadaan keuangan perusahaan, seperti informasi piutang dan 

informasi utang  
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Menurut pendapat Puspitawati (2012:42) bahwa 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. Pengendalian 

internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya 

aktivitas perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal 

yang dapat menimbulkan berbagai kerugian perusahaan seperti penyelewengan, 

kecurangan, pemborosan, dan pencurian dari pihak dalam maupun luar 

perusahaan dalam menilai perusahaan serta untuk mengevaluasi dan mengambil 

tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas merupakan salah 

satu sub sistem akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur 

dalam melakukan kegiatan penjualan dan penerimaan kas, dari hasil penjualan 

sehingga tindakan manipulasi terhadap administrasi yang biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam  suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya 

perlakuan yang seragam terhadapa transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. 

Dalam sistem penjualan dan penerimaan kas ini akan memberitahukan 

kepada pengguna informasi tentang bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, 

dokumen apa saja yang diperlukan, serta pihak mana saja yang berwenang 

mengotorisasi kegiatan penjualan dan penerimaan kas. Hal ini dilakukan karena 

uang kas adalah harta perusahaan yang paling mudah di salah gunakan, serta 
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penjualan fiktif merupakan salah satu cara untuk dapat memanupulasi dan 

mencuri persediaan yang dimiliki perusahaan. 

Seperti telah diketahui, tujuan suatu perusahaan pada umumnya 

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu cara memperoleh 

keuntungan adalah dengan cara melakukan penjualan, baik penjualan secara tunai 

maupun secara kredit. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan sistem informasi 

yang baik atas penjualan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, 

penggelapan dan lain-lain yang dapat merugikan perusahaan. 

Selain itu dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

yang sangat sulit adalah ketika terjadi penjualan kredit dan menimbulkan piutang 

karena terdapat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya penjualan dan 

penerimaan kas. Untuk itu di perlukan suatu sistem informasi yang efektif sesuai 

dengan kondisi perusahaan untuk dapat melindungi penjualan kredit dari tindakan 

manipulasi yang munkin terjadi. 

Begitu juga halnya dengan sistem pengendalian internalnya juga 

memerlukan seperangkat sistem pengendalian yang mampu menjaga sistem 

tersebut dari kegiatan manipulasi, baik berupa manipulasi data, maupun 

manipulasi persediaan.Sistem pengendalian internal ini akan menjadi rumit 

apabila perusahaan tersebut telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi 

karena banyak hal maya yang lebih rentan terhadap tindakan manipulasi. 

Pada perusahaan yang penghasilan utamanya berasal dari penjualan produk, 

maka sistem akuntansi akuntansi harus tercipta hubugan yang saling mendukung 

untuk memperoleh informasi akuntansi yang dibutuhkan perusahaan dengan 
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melalaui catatan-catatan akuntansi. Dari hasil inilah akan diketahui penerimaan 

kas sebagai sumber utama pendapatan modal kerja perusahaan.  

CV Jaya Sakti Trussindo adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan Galvalum dan Jasa pemasangan. pada perusahaan ini, uang kas 

merupakan suatu komponen aktiva lancar yang memegang peranan penting dalam 

upaya tercapainya tujuan perusahaan. Sumber pendapatan utamanya adalah 

berasal dari penjualan Jasa pemasangan dan produk Galvalum yang 

pembayarannya dapat dilakukan dengan cash maupun kredit. 

CV Jaya Sakti Trussindo sangat memerlukan suatu sistem informasi yang 

dapat mengamankan asetnya serta mampu melakukan kegiatan pengawasan 

terhadap aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Maka dengan banyaknya 

transaksi yang berhubungan dengan kas, persediaan dan piutang dagang, maka 

perusahaan harus mampu membuat suatu sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaaan kas yang efektif dan efesien yang memadai sehingga kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat meminimalisis adanya 

ancaman manipulasi.  

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pentingnya suatu sistem 

informasi akuntansi yang handa, maka penulis membuat tulisan ilmiah dalam 

bentuk skiripsi dengan judul “ Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Internal Pada 

CV Jaya Sakti Trussindo Malang” 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas pada CV Jaya Sakti Trussindo ? 

2. Apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

mampu meningkatkan pengendalian intern pada CV Jaya Sakti Trussindo ? 

3. Apakah masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas mampu meningkatkan pengendalian intern pada 

CV Jaya Sakti Trussindo ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis sebutkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas pada CV Jaya Sakti Trussindo  

2. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas mampu meningkatkan pengendalian intern pada CV Jaya 

Sakti Trussindo  

3. Untuk menganalisis masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas mampu meningkatkan 

pengendalian intern pada CV Jaya Sakti Trussindo 
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E. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat teoritis 

Peneletian ini merupakan suatu upaya terhadap pemahanan dan pendalaman 

ilmu pengetahuan akuntansi khususnya untuk sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas serta pengendalian intern. 

Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan, 

sumbangan pemikiran dan perbendaharaan kepustakaan secara teoritis bidang 

ilmu pengetahuan akuntansi. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, 

sumbangan pemikiran dan bahan informasi terutama bagi perusahaan guna 

mencapai tujuan yaitu meningkatkan pengendalian intern dari aspek sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas.  

Hasil peneltian ini juga digunakan oleh pihak lain atau peneliti selanjutnya 

sebagai bahan kajian dan referensi sebagai gambaran dan masukan dalam 

melakukan penelitian serupa secara mendalam. 

 




