
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan dunia bisnis di segala bidang pada tahun 2015 yang

semakin cepat dan besar, dunia usaha dihadapkan pada situasi atau kondisi yang

semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan

lebih efektif. Oleh karena itu perusahaan harus dapat meningkatkan efisiensi dan

efektivitas operasional perusahaan untuk memenangkan persaingan yang ada.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan adalah

dengan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang baik, mengingat sistem

informasi akuntansi akan mempengaruhi pola kerja suatu perusahaan. Sistem

disusun untuk mengefisienkan waktu yang akan dibutuhkan oleh para pekerja

untuk melaksanakan aktivitasnya. Dengan sistem informasi akuntansi yang baik

yaitu yang memenuhi unsur-unsur pengendalian akan menjamin keakuratan

informasi yang dihasilkan sehingga menunjang manajemen perusahaan dalam

pengambilan keputusan strategi.

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan sangat memerlukan adanya

sebuah sistem informasi yang jelas dan relevan untuk pengambilan keputusan. Hal

ini dapat memberi pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Salah

satu informasi yang dibutuhkan yaitu mengenai sistem informasi akuntansi

perusahaan yang menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Krismiaji (2010:4)

menyatakan sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses
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data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk

merencanakan, mengendalikan dan mengoprasikan bisnis.

Dari berbagai kegiatan terdapat sistem yang terlibat. Sistem tersebut

melibatkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem penjualan seperti, fungsi

penjualan, dan fungsi penerimaan kas, dengan adanya formulir-formulir yang

dibuat untuk setiap fungsi, seperti faktur penerimaan kas pada fungsi kas, faktur

penjualan pada fungsi penjualan, sebagai patokannya yaitu semakin tinggi tingkat

penjualan semakin sehat dan semakin menguntungkan suatu perusahaan yang

berarti peluang untuk memperoleh laba juga semakin besar. Pada sistem akuntansi

penjualan perlu diciptakan suatu hubungan sehingga seluruh penjualan dan segala

pemasukan dari penjualan dapat dicatat secara wajar supaya tidak ada kecurangan

antara sipenerima barang dan sipenjual barang.

Suatu perusahaan baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri tidak

terlepas dari kegiatan penjualan, penjualan tersebut terbagi menjadi dua sistem,

yaitu sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit. Pada penjualan kredit

biasanya akan menjumpai kendala dimana ditemukan pihak konsumen yang tidak

memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya, sedangkan piutang

adalah salah satu sumber penerimaan kas pada perusahaan selain dengan cara

tunai. Oleh karena itu piutang harus dikelola dengan baik karena merupakan

jaminan kelangsungan hidup bagi perusahaan.

Dalam setiap perusahaan pasti akan membutuhkan kas dalam menjalankan

usahanya. Kas yang terlibat langsung dalam transaksi ataupun kegiatan operasi

perusahaan menyangkut penerimaan kas. Untuk itu diperlukan sistem informasi
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yang mengatur mengenai siklus akuntansi penerimaan kas yang dirancang

sedemikian rupa sehingga setiap perubahan transaksi yang berhubungan dengan

kas dapat dicatat dan terawasi dengan baik. Kas merupakan objek yang sering

diselewengkan karena merupakan Aset yang sangat liquid dari Aset lain, tidak

diketahui pemiliknya, dapat berpindah tangan dengan cepat.

Selain penyelewengan uang kas, sering pula timbul kerugian yang disebabkan

penggunaan uang kas yang tidak efektif, dan dapat membuat penggunaan uang

kas diperusahaan tidak berjalan dengan efektif. Dalam hal ini diperlukan adanya

suatu administrasi dan pengawasan yang baik, untuk menghindari pengeluaran

uang yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Oleh karena itu hampir semua jenis

perusahaan baik dagang maupun jasa sepakat untuk memusatkan perhatiannya

pada penataan internal perusahaan itu sendiri. Penataan internal perusahaan dapat

meliputi pemberlakuan sistem informasi akuntansi yang baik, menciptakan

prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan,

penipuan, penggelapan, pemborosan, terhadap harta kekayaan perusahaan, atau

praktek-praktek lain yang dapat merugikan perusahaan.

PT. Armada Pagora Jaya Kediri merupakan suatu perusahaan swasta yang

bergerak dalam hal penjualan kendaraan bermotor yang beralokasi di Kediri,

khususnya motor Yamaha dengan berbagai macam type. Sejak awal berdirinya

yaitu tahun 1996 hingga sekarang, perusahaan ini berkonsentrasi pada penjualan

motor Yamaha dan suku cadang Yamaha dengan berbagai type. Adapun data

penjualan PT. Armada Pagora Jaya Kediri untuk bulan Desember 2014 adalah

sebagai berikut :
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Data Penjualan
Per Desember 2015

No Type Jumlah Penjualan/Unit
1 Mio GT 48
2 Jupiter MX 39
3 V-ixion 37

Total Penjualan Kredit 124
Sumber : PT. Armada Pagora Jaya Kediri

Dari tabel 1.1 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah penjualan PT

Armada Pagora Jaya Kediri Dinamika per 31 Desember 2014 berjumlah 124 unit

yang terdiri dari penjualan Matic Type Mio GT terjual 48, lalu di kategori motor

bebek Type Jupiter MX terjual 39 unit dan di kelas sport Type V-ixion terjual 37

unit. Penjualan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan ini.

Oleh karena itu, penting pada perusahaan untuk memliki sistem informasi

akuntansi, karena dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan

memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan, untuk

mengontrol kinerja karyawan dan mengendalikan perusahaan. Dengan tujuan

untuk menjalankan perusahaan agar mampu bersaing. Pengendalian internal

sangatlah dibutuhkan dalam sistem akuntansi penjualan kredit dan penerimaan kas

karena untuk mengurangi tingkat resiko kerugian yang akan dialami oleh

perusahaan.

Pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri dengan fokus pada bidang penjualan

pihak manajemen dituntut mampu mengatur antara persediaan dan kebutuhan
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pasar. Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh pihak

manajemen perusahaan. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas tersebut,

manajemen harus dapat melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Adapun akibat

dari tidak efektifnya suatu sistem penjualan dalam perusahaan perdagangan PT.

Armada Pagora Jaya Kediri maka proses penjualan akan terhambat dan persediaan

barang akan menumpuk di gudang, jika dalam jangka waktu lama akan

mengurangi kualitas perusahaan PT Armada Pagora Jaya Kediri tersebut dapat

memperburuk citra perusahaan.

Di dalam mempertahankan usahanya, perusahaan melakukan aktivitas dengan

meningkatkan kegiatan penjualan yang terdiri dari transaksi penjualan kendaraan

bermotor, baik penjualan secara tunai maupun kredit. Untuk penjualan tunai

perusahaan tidak menghadapi suatu masalah, karena begitu barang dijual maka

kas akan langsung diperoleh. Namun untuk penjualan kredit, perusahaan akan

menghadapi suatu masalah yang cukup. Karena kas tidak langsung dapat

diperoleh begitu barang dijual. Namun perlu menunggu beberapa waktu untuk

memperoleh kas tersebut dan hal tersebut dapat berdampak buruk pada

perusahaan. Oleh karena itu, efektifitas sistem penjualan yang mengatur

persediaan, pengeluaran barang, serta pembayaran sangat berperan untuk

mengatasinya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian

mengenai: “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Fungsi Penjualan

Kredit Dan Penerimaan Kas Untuk Menjamin Efektifitas Pengendalian

Internal Pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri”
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B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan

penerimaan kas ?

b. Bagaimana efektifitas sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan

penerimaan kas yang telah di terapkan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk memberikan solusi atas permasalahan sistem informasi

akuntansi penjualan kredit dan penerimaan kas.

b. Untuk menilai keefektifan sistem informasi akuntansi penjualan

kredit dan penerimaan kas yang di terapkan.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak internal

perusahaan dalam membuat sistem informasi akuntansi penjualan

kredit dan penerimaan kas yang baik guna meningkatkan

pengendalian internal atas kegiatan penjualan dan dapat di jadikan

alat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga di

harapkan dapat di gunakan sebagai referensi dan sebagai informasi

bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini

sesuai dengan apa yang akan di teliti.


