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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang 

disebut dunia maya. Di dunia maya setiap individu memiliki hak dan 

kemampuan untuk berinteraksi satu sama yang lain. Secara tidak 

sengaja perkembangan globalisasi saat ini berjalan pada dunia maya. 

Dari seluruh kehidupan manusia yang terkena dampak internet, sektor 

bisnis adalah yang paling terkena dampak perkembangan teknologi dan 

informasi saat ini. Melalui e-commerce pengguna internet di dunia 

memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing agar 

berhasil di dunia maya. E-commerce adalah transaksi elektronik atau 

informasi interaksi yang dilakukan tanpa kabel, perangkat mobile, 

jaringan seluler (nirkabel atau beralih jaringan publik) yang mengarah 

pada transfer nilai nyata atau anggapan pertukaran informasi, pelayanan 

dan barang. Dipicu dari sosial media, organisasi mencoba 

mempengaruhi kunjungan jejaring social untuk membangun hubungan, 

produk iklan, atau jika tidak menciptakan nilai 

Pada masa sekarang ini di Indonesia mulai berkembang jual beli 

online seperti Bukalapak, Tokopedia, Olx, Lazada dan Zalora. 

Berkembangnya bisnis online di Indonesia juga disebabkan pengguna 

internet yang dapat dilihat dari hasil survey e-marketer tahun 2014. 
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Indonesia masuk dalam 10 besar peringkat duniapenggunaan internet 

sebesar 83,7 juta. Salah satu tujuan perusahaan adalah dapat 

meningkatkan pendapatan dari aktivitas penjualan. Untuk itu maka 

diperlukan informasi atas sistem akuntansi penjualan yang akan sangat 

membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan-keputusan 

yang memadai terkait aktivitas penjualan dan peningkatan penjualan. 

Agar informasi tersebut lebih akurat, efisiensi dan dapat diandalkan, 

maka manajemen perlu adanya sistem pengendalian interal. Saat ini 

dengan adanya teknologi yang semakin canggih penjualan dengan 

mudah secara online, oleh karena itu diperlukan Sistem Pengendalian 

Internal yang baik. Unsur-unsur SPI meliputi struktur organisasi yang 

memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup, 

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

organisasi dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. 

Basrie, et al. (2011) melakukan penelitian di PT. Senjaya Rezeki 

Mas di Bandar Lampung menunjukkan bahwa cukup baik dalam 

praktek sistem pengendalian internal Perusahaan dimana telah terdapat 

pemisahan fungsi yang mencatat piutang ke kartu piutang dengan 

fungsi yang menyelenggarakan buku besar, sehingga dapat 

memudahkan pengawasan atas terdapatnya perbedaan/kesalahan 

pencatatan yang terjadi. Disamping itu, PT. Senjaya Rezeki Mas juga 

menyelenggarakan kartu piutang untuk masing-masing langganan yang 
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di file menurut abjadnya yang memudahkan pencarian data apabila 

sewaktu-waktu diperlukan. 

 Triaty, et al. (2015) melakukan penelitian di PT. ASTRA 

INTERNATIONAL, TBK – AUTO 2000 MALANG, SUTOYO 

menunjukkan bahwa berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada PT. Astra International, Tbk – AUTO 2000 

Malang Sutoyo dapat disimpulkan beberapa kelemahan yaitu tidak 

adanya bagian piutang pada struktur organisasi perusahaan, tidak 

adanya pemeriksaan mendadak, dan tidak dilakukannya rotasi jabatan 

secara berkala. Agar terciptanya keadaan yang lebih baik dan efesiensi 

serta kinerja perusahaan yang lebih baik maka terait evaluasi sistem 

pengendalian intern pada sistem akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas pada PT. Astra International, Tbk – AUTO 2000 Malang Sutoyo 

dibutuhkan beberapa pembenahan 

 Surupati, D. (2013) melakukan penelitian di PT Laris Manis Utama 

Cabang Manado menunjukkan bahwa belum efektif dalam praktek 

sistem pengendalian internal perusahaan. Karena belum terdapat fungsi 

kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit 

kepada customer tidak dilakukan survey untuk mengetahui tempat 

tinggal dan tempat usaha dari customer serta tidak ada identitas 

pendukung dari customer. Tidak ada otorisasi atas pemberian kredit dan 

faktur penjualan tunai dari pejabat yang berwenang.  
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

pemilihan objek penelitiannya. Penelitian tedahulu menjadikan 

perusahaan yang bergerak di dunia nyata sebagai objeknya sedangkan 

penelitian ini menjadikan perusahaan yang bergerak secara online yaitu 

E-commerce. Peneliti memilih Carousel Store sebagai objek penelitian 

ini dengan rasionalisasi adanya masalah pada sistem pengendalian 

internalnya yang masih memakai sistem manual dan kurang 

ketersediaannya unsur-unsur SPI didalamnya. Penelitian ini penting 

untuk dilakukan karena masih minimnya penelitian mengenai SPI pada 

perusahaan online sehingga akhirnya peneliti tertarik untuk 

mengangkatnya sebagai topik penelitian. Tujuannya untuk 

menganalisis toko tersebut sudah mengimplementasikan SPI penjualan 

pada Carousel Store. Dari latar belakang tersebut, maka dapat judul dari 

penelitian ini adalah “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas 

transaksi Penjualan studi kasus Carousel Store”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian mengenai sistem pengendalian intern yang diperlukan 

dalam sistem penjualan dan penerimaan kas tersebut, maka ditetapkan 

rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana pengendalian 

intern atas transaksi penjualan yang diterapkan di Carousel Store ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis prosedur penjualan yang diterapkan pada 

Carousel Store dengan mendeskripsikan sistem pengendalian internal 

yang diterapkan pada Carousel Store. 

D. Manfaat penelitian 

a. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu ekonomi di bidang sistem 

pengendalian internal yang diperoleh selama perkuliahan 

b. Sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan menganai 

sistem pengendalian internal 

 


