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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam suatu bisnis persaingan ekonomi merupakan hal yang 

dapat mendorong suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya di masa depan. Perusahaan harus mampu meningkatkan 

profitabilitas dan kinerja perusahaan serta diperlukannya suatu 

pengelolaan manajemen yang baik, agar tujuan utama dari perusahaan 

dapat tercapai yaitu laba yang maksimal. Sejalan dengan tingginya 

persaingan, perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, maka 

peranan informasi menjadi sangat penting. Demi kemajuan perusahaan 

dibutuhkan informasi yang cepat, akurat dan berdaya guna. Informasi yang 

berdayaguna sarana bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Dan 

sebagai pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Guna 

mendapatkan informasi ini diperlukan suatu sistem akuntansi yang handal 

untuk mengelola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis. 

Secara umum dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari 

pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada 

pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh 

perusahaan melalui system penjualan kredit (Mulyadi, 2008:202). 

Sedangkan penjualan kredit adalah transaksi antara perusahaan dengan 
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pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya 

piutang, kas aktiva (Soemarso, 2009:160). 

Sistem akuntansi yang efektif memerlukan persetujuan dan 

dukungan dari semua tingkat manajemen. Untuk itu perusahaan yang 

pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan, maka 

antara fungsi penjualan dan fungsi akuntansi harus tercipta suatu 

hubungan yang saling mendukung untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan melalui catatan akuntansi. Penjualan yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan salah satunya  penjualan kredit. Penjualan kredit biasanya 

karena persaingan yang ketat antara perusahaan baik yang sejenis maupun 

tidak sejenis akibat adanya keterbatasan pasar. Perusahaan untuk menjual 

barang dagangannya secara kredit, hal ini berakibat timbulnya resiko 

seperti tidak tertagihnya piutang yang berarti kerugian bagi perusahaan. 

Sistem penjualan kredit yang baik kemungkinan pengendalian terhadap 

pemberian kredit kepada pelanggan dan menghindari terjadinya 

kesimpangsiuran tugas, wewenang, dan tanggungjawab. 

Telah diketahui bersama dengan adanya sistem penjualan kredit 

yang diterapkan oleh perusahaan, maka itu berpengaruh pada penerimaan 

kas yang diperoleh dari piutang perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan 

kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 

penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan 

bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Penerimaan kas 
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berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai 

dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi, 2008:439). 

Menurut Mulyadi (2008:493) Sistem penerimaan kas dari piutang 

menjelaskan bahwa untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, 

sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan: 1) Debitur melakukan 

pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahbukuan melalui 

rekening bank (giro bilyet). Jika perusahaan hanya menerima kas dalam 

bentuk cek atas nama perusahaan, maka akan menjamin kas yang diterima 

oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. 

Pemindahbukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk 

ke rekening giro bank perusahaan. 2) Kas yang diterima dalam bentuk cek 

dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Penerimaan 

kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu memalui 

penagihan perusahaan, melalui pos, dan melalui Lock-box collection plan. 

Tujuan dasar dari sistem akuntansi penerimaan kas adalah 

meminimalkan kemungkinan kerugian. Prosedur-prosedur seperti 

penyimpanan segera penerimaan kas, sentralisasi penanganan kas, 

penyelenggaraan saldo minimal, dan pencatatan segera atas transaksi-

trnsaksi kas merupakan teknik-teknik pengendalian yang mendasar. 

Perlindungan fisik seperti register kas, kotak penyimpanan, pencairan 

segera atas cek, dan akses terbatas terhadap area kas, merupakan hal-hal 

yang juga umum diperlukan (Bodnar dan William, 2000:320). 
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Bodnar dan William (2000:320) menyatakan, bahwa tahap paling 

kritis dalam penerimaan kas adalah pembuatan dokumen bukti penerimaan 

kas. Jika catatan telah dibuat, maka kas tergantung pada pengendalian 

akuntansi. Sesuai dengan catatan tadi, jika ada kesalahan maka akan sulit 

ditemukan. Misalkan saja dengan penjualan kredit. Apakah dalam 

melakukan pembelian secara kredit konsumen memiliki jaminan kepada 

seluruh penjualan yang telah tercatat. Karena sangat mungkin adanya 

konsumen yang melakukan pembelian secara kredit memiliki banyak 

tanggungan seperti tanggungan lain dan yang membuat konsumen tidak 

dapat melakukan pembayaran atau melakukan tunggakan. Hal ini sangat 

berpengaruh pada sistem penerimaan kas yang baik bagi perusahaan.  

Sehubungan dengan sistem penjualan yang diterapkan dalam suatu 

perusahaan yang berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi 

kemajuan dan dapat meningkatkan penghasilan maupun kebutuhan 

perusahaan. Sama hal nya dengan CV. Artha Anugrah Abadi yang 

bergerak dibidang properti dan memiliki jumlah karyawan dan pekerja 

serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas, hal ini membuat 

perusahaan harus lebih selektif dalam menentukan kebijakan dan 

khususnya pada sistem penjualan. Secara keseluruhan sistem penjualan 

yang diterapkan oleh CV. Artha Anugrah Abadi belum menunjukan 

perubahan yang signifikan pada peningkatan pendapatan perusahaan 

tersebut. Hal ini dikerenakan bidang propetri ini masih baru didirikan dan 
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membutuhkan sistem analisis yang memadai dalam pengenalan khususnya 

pada sistem penjualan kredit dan penerimaan kas. Sehingga mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem penjualan dan 

penerimaan kas dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas Pada CV. Artha Anugrah 

Abadi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan penerimaan 

kas yang telah diterapkan oleh perusahaan CV. Artha Anugrah Abadi? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan penerimaan 

kas sudah berjalan secara efektif? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada sistem penjualan 

kredit yang ditujukan pada sistem yang sedang diterapkan oleh 

perusahaan. Sedangkan sistem penerimaan kas ditujukan pada penerimaan 

kas yang diperoleh dari piutang perusahaan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

dapat memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, adapun tujuannya adalah: 

1. Menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas yang diterapkan oleh perusahaan apakah adanya 

kelemahan atau kebaikan. 

2. Menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas yang sudah diterapkan apakah sudah berjalan dengan 

efektif atau tidak. 

E. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki 

manfaat penelitian, manfaat penetilian tersebut antara lain: 

1. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui sejauh mana 

mereka telah menerapkan sistem penjualan kredit dan penerimaan kas 

nya. Apakah telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang baik 

dan efisien yang dapat memberikan laba yang besar bagi perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dilakukan agar bisa 

memberikan manfaat bagi peniliti selanjutnya dan bisa dijadikan acuan 

sebagai referensi dan pertimbangan dari pihak lain, khususnya 

dijadikan perkembangan pengetahuan bagi peneliti. 


