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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem Akuntansi memberikan kemudahan terhadap aktivitas yang ada 

diperusahaan. Adanya sistem membuat pengelolahan data menjadi informasi 

menjadi lebih efektif. Akuntansi sangat dibutuhkan oleh entitas manapun baik yang 

sudah go public maupun yang peroprangan. Dalam Mulyadi (2016) menyatakan 

bahwa untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat seseorang perlu belajar 

sistem akuntansi.  

Meskipun sistem akuntansi mempunyai banyak subsistem. Ada salah satu satu 

sistem yang sangat penting bagi kelangsungan usaha.Sistem tersebut adalah sistem 

akuntansi infromasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan 

merupakan sistem yang perlu diterapkan oleh perusahaan terutama di perusahaan 

yang bersifat profitable. Penjualan sendiri merupakan kegiatan oprasional yang 

menjadi sumber dana perusahaan. Adanya sistem penjualan yang baik dapat 

memperkecil resiko kegagalan usaha pada perusahaan. 

Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM 

sangat memerlukan penerapan Sistem Penjualan yang baik. Sebab UMKM 

memegang poros pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari berita 

cnnindonesia.com (21/11/2016 ) kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat 

dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 

60,34%. Penerapan Sistem Informasi Penjualan pada UMKM akan membantu 

UMKM memperlancar kegiatan usahanya. 

Masalahnya tidak semua UMKM menerapkan sistem penjuaan yang baik. 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015) menyatakan bahwa kendala 
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bisnis yang dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah akuntabilitas. UMKM 

masih belum mempunyai sistem keuangan dan manajemen yang baik. Hasilnya 

banyak UMKM yang pertumbuhanya stagnan dan beberapa melakukan gulung 

tikar.Untuk itu penelitian  sistem informasi akuntansi penjualan sangat diperlukan. 

UMKM menyebar luas diwilayah Indonesia. Beberapa telah menjamur ditempat 

yang dekat dengan konsumen mereka. Salah satu pusat pertumbuhan UMKM 

berada di kota Batu. Kota Batu yang sekarang sudah menjadi kota wisata medorong 

masyarakat memulai bisnis mereka. Berdasarkan data yang diteribitkan oleh Dinas 

Perekonomian dan UMKM  Provinsi Jawa Timur (2016) ada  23.544 UMKM yang 

berada di Kota Batu. Agar UMKM di kota batu tetap berada dijalur pertumbuhanya. 

Mereka perlu menerapakan Sistem informasi akuntansi yang cukub baik kususnya 

pada sistem penjualan. 

Salah satu UMKM di Kota Batu yang menarik untuk diteliti yaitu CV. Cita 

Mandiri. UMKM tersebut tergolong  kedalam usaha kecil karena mempunyai 

pendapatan bruto antara 300 juta sd. 2,5 miliar rupiah. Dalam Sistem penjualan CV. 

CITA MANDIRI Kota Batu menerapkan penjualan tunai dan kosinyasi. Namun 

pendapatan yang besar tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sistem informasi 

yang diterapkan. Dampaknya terjadi resiko seperti hilangnya data tentang penjualan 

karena penjualan yang belum tercatat. 

Seperti kasus yang terjadi pada CV. Cita Mandiri. Pada 3 Tahun terakhir dari 

tahun 2014. Perusahaan tidak dapat mencapai target penjualannya. Bahkan pada 

tahun 2016 bulan Oktober pendapatan jauh dari target yang ditentukan.   
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Tabel 1.1 Realisasi dan target penjualan tahun 2014, 2015, dan 2016 

Tahun Target Realisasi 

2014 Rp       1.208.590.200 Rp      1.015.215.600 

2015 Rp       1.278.770.000 Rp      1.023.016.000 

2016 Rp       1.436.925.000 Rp      1.266.254.000 

Sumber: CV. Cita Mandiri  

Tabel 1.2 Realisasi dan target penjualan tahun 2016 

2016 

BULAN TARGET REALISASI 

 JANUARI   Rp           127.845.500   Rp          117.922.700  

 FEBRUARI   Rp           121.812.500   Rp          115.906.300  

 MARET   Rp           115.393.100   Rp            97.696.500  

 APRIL   Rp           117.800.000   Rp          100.400.500  

 MEI   Rp           100.800.900   Rp            99.050.000  

 JUNI   Rp           115.550.000   Rp            98.900.000  

 JULI   Rp           130.372.500   Rp          125.186.000  

 AGUSTUS   Rp           120.805.500   Rp          110.225.200  

 SEPTEMBER   Rp           125.564.500   Rp          117.600.800  

 OKTOBER   Rp           112.943.000   Rp            69.598.000  

 NOVEMBER   Rp           123.016.000   Rp            98.760.000  

 DESEMBER   Rp           125.021.500   Rp          115.008.000  

TOTAL  Rp       1.436.925.000   Rp      1.266.254.000  

Sumber : CV Cita Mandiri 

Dari ulasan diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul ANALISIS 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PENJUALAN  CV. CITA 

MANDIRI KOTA BATU. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan:  

Apakah sistem informasi penjualan pada CV. Cita Mandiri Kota Batu  sudah 

efektif? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem informasi penjualan  pada 

CV. Cita Mandiri kota Batu. Sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan 

dari sistem informasi penjualan tersebut yang nantinya memberikan solusi 

alternatif bagi permasalahan yang terjadi pada penjualan CV. Cita Mandiri.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan peneliti lain 

yang ingin mengembangkannya, khususnya dalam bidang sistem Informasi 

Penjualan. Baik penjualan tunai, penjualan kredit, maupun retur penjualan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi mengenai sistem informasi Penjualan pada CV. Cita Mandiri 

Kota Batu yang dapat dijadikan solusi alternatif dari permasalahan yang terjadi 

pada penjualan. 

 


