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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh seluruh 

perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang. Apalagi dengan 

adanya globalisasi yang mendorong persaingan ketat diantara perusahaan, 

sehingga para pengusaha harus mengolah perusahaannya dengan baik agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Perkembangan dunia usaha yang semakin luas saat ini, 

menuntut adanya kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi baru 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih baik. Kebutuhan sistem 

akuntansi ini ditandai dengan penggunaan komputer dalam perkembangan 

teknologi informasi (Krisnawati et al, 2013) 

Setiap bentuk perusahaan mengalami permasalahan yang berbeda-beda 

tergantung dari mana perusahaan itu berusaha, tergantung perusahaan tersebut 

menghadapi masalah yang sama. Pada suatu perusahaan yang relatif kecil dengan 

struktur organisasi yang sederhana perusahaan dapat secara efektif 

mengendalikan perusahaan tersebut, namun seiring semakin berkembangnya 

dunia usaha, maka pimpinan perusahaan akan menghadapi persoalan-persoalan 

yang semakin kompleks dan luas mengingat keterbatasan kemampuan 

kepemimpinan perusahaan untuk menyelenggarakan pendelegasian sebagian 

tugas dan wewenang pimpinan perusahaan pada bawahannya.  

Proses pendelegasian pada dasarnya bertujuan agar pimpinan perusahaan 

dapat mengendalikan secara efektif, maka diperlukan suatu sistem informasi-
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informasi yang dibutuhkan guna mengatur pelaksanaan kegiatan dari tiap-tiap 

bagian dalam perusahaan. Selanjutnya untuk menjamin kebenaran informasi 

tersebut maka haruslah diterapkan suatu pengendalian intern yang memadai.  

Sistem penjualan dan penerimaan kas merupakan sistem inti yang 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. 

Penjualan merupakan kegiatan suatu bisnis yang dilakukan perusahaan untuk 

dapat memperoleh keuntungan sedangkan penerimaan kas merupakan ukuran 

awal laba yang diterima perusahaan sesuai dengan karakteristik dan fungsinya. 

Kas mempunyai sifat mudah untuk dipindah tangankan sehingga kas merupakan 

aktiva yang rawan, karena mudah untuk dimanipulasi. Dari kegiatan tersebut 

perusahaan mendorong untuk melakukan penataan ulang pada sistem penerimaan 

kas yang meliputi beberapa aspek yang saling barkaitan.  

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, 

prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, 

serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. 

Sistem pengendalian internal menurut Hall (2009), terdiri atas berbagai 

kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk 

mencapai empat tujuan umumnya yaitu menjaga aktiva perusahaan, memastikan 

akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi 

dalam operasional perusahaan, serta prosedur yang diterapkan oleh pihak 

manajemen. 
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Yos (2014), mengungkapkan pengendalian internal yang memadai 

diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat 

menimbulkan 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.  

Menurut penelitian Krisnawati, et al. (2013), mengemukakan bahwa 

pelaksaaan sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tersebut masih 

terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern. Pada penjualan sistem 

pengendalian masih belum efektif sedangkan pada penerimaan kas masih belum 

praktis dan tidak efisien.  

Penelitian yang dilakukan oleh Voets, et al. (2016), mengungkapkan bahwa 

dalam penelitiannya tersebut terkait dengan Siklus Penjualan dan Penerimaan 

Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern, sudah cukup baik karena sudah 

menggunakan unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern sesuai 

dengan Peraturan Menteri BUMN yang berbasis framework COSO.  

Daud & Windana (2014) dalam penelitiannya terkait dengan penjualan dan 

penerimaan kas masih belum berjalan dengan efektif dan efisien karena dalam 

pelaksanaannya masih menyebabkan perangkapan tugas dan sistem yang 

digunakan masih manual sehingga peluang untuk malakukan kecurangan 

semakin terbuka lebar.  
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Menurut Djanegara (2007) dalam penelitian yang dilakukan sistem 

informasi akuntansi penjualan pada PT. Astra International Daihatsu Sales 

Operation memiliki pengaruh terhadap terciptanya efektivitas pelaksanaan 

pengendalian intern (khususnya unsur monitoring, komunikasi dan informasi), 

dan membantu dalam meningkatkan volume penjualan.  

Beberapa penelitian terkait dengan Penjualan dan Penerimaan Kas telah 

banyak diteliti oleh perusahaan manufaktur. Berbeda dengan penelitian terdahulu, 

penelitian ini akan menguji tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Efektivitas Operasional 

yang akan dilakukan pada Primer Koperasi Kartika Lestari Malang, karena 

perusahaan tersebut merupakan Koperasi Pusat milik Militer Angkatan Darat 

yang ada di Malang  yang seharusnya mempunyai sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian intern yang baik dalam mengoperasikan setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan penjualan untuk mencapai tingkat efektivitas operasional 

perusahaan. Atas dasar itulah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas untuk Meningkatkan 

Efektivitas Operasional pada Primer Koperasi Kartika Lestari Malang. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas untuk meningkatkan efektivitas operasional pada Primer Koperasi Kartika 

Lestari Malang? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang 

diterapkan oleh perusahaan sudah efektif?  

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas operasional pada Primer 

Koperasi Kartika Lestari Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan apakah sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas yang diterapkan oleh perusahaan sudah efektif.  
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti lain yang memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh 

tambahan pengetahuan dan referensi mengenai penerapan sistem informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas 

operasional bagi suatu perusahaan.  

b. Manfaat Praktis  

Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini 

bisa lebih meningkatkan pengendalian intern pada perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dan profitabilitas suatu perusahaan.  

 


