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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penjualan merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah 

perusahaan, hal ini dikarenakan penjualan adalah sumber hidup bagi sebuah 

perusahaan dan dari penjualan tersebut dapat diperoleh suatu laba perusahaan. 

Perusahaan melakukan transaksi penjualan untuk memperoleh penghasilan 

atas barang yang di jual. Peranan sistem akuntansi dalam aktivitas bisnis 

sangatlah penting untuk menangani kegiatan operasional perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan manajemen dan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan.  

Setiap sistem akuntansi dirancang untuk memeberikan penguasaan yang 

memadai guna menjamin semua transakasi yang telah dicatat dan mengurangi 

permasalahan permasalahan yang terjadi di dalam proses penjualan, adapun 

permasalahan yang terjadi diantaranya adalah tidak tepat waktu dalam 

pengiriman barang, barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan 

kemungkinan terakhir ialah tidak tertagihnya piutang penjualan kredit yang 

telah terjadi. Sedangkan dalam penjualan tunai permasalahan yang sering 

terjadi yaitu berhubungan langsung dengan bukti bukti transaksi penjualan. 

Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkanlah sistem informasi 

akuntansi yang dapat  menyelesaikan masalah di dalam proses penjualan agar 

kegiatan penjualan perusahaan dapat berjalan efektif 



2 
 

 
 

dan efisien. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, 

baik secara tunai ataupun kredit. 

Selain penjualan, kas adalah hal yang paling penting di dalam perusahaan 

juga, agar dalam perputaran kas perusahaan tidak terjadi kecurangan dan 

kesalahan yang tidak di inginkan oleh perusahaan, dengan adanya sistem 

informasi akuntasi yang tepat ini dapat membantu meyakinkan para pimpinan 

bahwa aktifitas perusahaan yang behubungan dengan keuangan baik baik saja 

dan tidak ada yang perlu di khawatirkan.  

Persaingan  bisnis antar  perusahaan  adalah  suatu hal  yang sudah sering 

terjadi di dalam  dunia  bisnis, telah banyak perusahaan yang  berlomba  untuk 

memberikan  produk  yang  lebih  murah  dan  lebih  baik  kualitasnya  

dibandingkan dengan  produk  para pesaingnya,  untuk  memberikan  produk  

yang  lebih  murah  dan  lebih baik  tersebut,  perusahaan  berusaha  untuk  

menekan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk operasional  bisnisnya,  salah  satu  

hal  yang  dapat  dipertimbangkan  oleh  perusahaan  dalam  menekan  biaya  

operasi  tersebut  adalah  dengan  menerapkan  sistem  informasi akuntansi.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem informasi akuntansi merupakan 

sebuah alat yang  dibuat dan digunakan untuk mengatur membantu dan 

mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan bagian keuangan  di dalam 

perusahaan. Pengendalian dan pengaturan ini akan  mengurangi  kemungkinan  

terjadinya  kesalahan  dan  kecurangan serta  mempercepat  proses  bisnis  

perusahaan,  pada  akhirnya hal ini dapat mengurangi biaya-biaya tak terduga 

yang nantinya akan  dikeluarkan  oleh suatu perusahaan di dalam proses 
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bisnisnya. Pada perushaan PT. Meditrans Global sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas yang terdapat pada PT. Meditrans Global di 

Surabaya. Kegiatan akuntansi sebenarnya bukanlah kegiatan yang sangat 

rumit, meskipun juga tidak sederhana, namun seiring dengan perkembangan 

perusahaan, seringkali yang menjadi masalah adalah ketika banyaknya data 

transaksi yang harus diolah, sehingga kondisi akan membuat proses akuntansi 

yang semula sederhana menjadi rumit jika mengandalkan kemampuan 

manusia. 

Namun yang menjadi pertanyaaan adalah bagaimana pengendalian yang 

ada dalam sistem informasi akuntansi tersebut, sehingga sistem informasi 

akuntansi yang ada pada organisasi dapat diandalkan. Sistem informasi 

akuntansi yang dapat diandalkan adalah sistem yang mempunyai pengendalian 

memadai sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat 

diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Analisis terhadap sistem informasi akuntansi bagian penerimaan kas dan 

penjualan sangat diperlukan oleh perusahaan sebagai acuan untuk membuat 

suatu sistem yang baik dan benar di dalam suatu badan usaha agar visi dan misi 

dari perushaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Adanya sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam menyediakan 

informasi yang akurat, detail, relevan dan tepat waktu dan juga dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan dan memberikan 

solusi terkait permaslahan yang ada. Kemudian memperbaiki kualitas 

perusahaan sehingga tidak akan menyebabkan suatu kejadian yang dapat 



4 
 

 
 

merugikan perusahaan dan  tidak akan ada yang namanya peristiwa dimana 

perusahaan  mengalami kerugian. 

Kas merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi 

perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi akuntansi kas yang 

mengatur mengenai penjualan dan penerimaan kas yang dirancang sedemikian 

rupa sehingga setiap arus transaksi yang berhubungan dengan kas dapat dicatat 

dengan baik. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan salah satu 

bagian dari sistem akuntansi yang membahas tentang prosedur yang harus 

dijalankan perusahaan dalam melakukan penjualan dan  penerimaan kas. Kas 

adalah yang sering digunkan dalam operasi perusahaan. Kas merupakan 

pembayaran yang siap dan bebas digunakan perusahaan sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. Setiap perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan industri 

harus dapat megelola kasnya dengan baik agar tidak terjadi gangguan terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh PT Meditrans Global di Surabaya. 

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada saat ini, masih 

banyak perusahaan baru yang memiliki kendala-kendala dalam pengendalian 

sistem informasi akuntansi dengan baik. Bahkan banyak pula perusahaan kecil 

yang baru berdiri dan masih dalam masa berkembang yang belum menerapkan 

sistem informasi akuntansi secara optimal, khususnya berkaitan dengan siklus 

pendapatan khususnya penjualan dan penerimaan kas termasuk pengelolaan 

kasnya dari penjualan kredit ataupun tunai yang  rawan terjadinya kesalahan 

jika tidak dikendalikan dengan baik. 
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Bodnar & Hopwood (2006:3) menyatakan sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainya ke dalam informasi, serta 

sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data 

akuntansi menjadi informasi. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi 

mempunyai peran penting bagi suatu organisasi atau lebih tepatnya manajemen 

perusahaan yang berguna untuk memeberikan informasi tentang pengendalian 

operasi dan keuangan yang telah dioperasikan. Dalam sistem dalam perusahaan 

dalm melkaukan pelaksanaan peninjauan siklus penjualan dan penerimaan kas 

pada PT. Meditrans Global di Surabaya pihak manajemen tidak lepas dari 

fungsi manajemen sebenarnya, yaitu perencanaan, pengarahan, dan 

pengendalian 

PT. Meditrans Global adalah satu dari perusahaan yang bergerak di 

bidang penerima alat alat untuk keperluan rumah sakit. yang berkaitan dengan 

peralatan kesahatan yang ada di rumah sakit PT. Meditrans Global adalah 

perusahaan swasta ini berdiri pada tahun 2012, yang bertempat Surabaya dan 

beralamat di Jl. Sentra Point Blok AD – 33, Gunung Anyar kota Surabaya.  

Aktivitas PT. Meditrans Global di dalam penjualan alat-alat rumah sakit 

melibatkan aktivitas penjualan antar perusahaan yakni antara PT. Meditrans 

Global dan Rumah sakit. PT. Meditrans Global ini mempunyai tujuan yaitu 

terwujudnya menjadi penyedia alat alat medis dan kesehatan dengan kualitas 

pelayanan berstandar internasional, serta terwujudnya pelayanan perusahaan 

yang bermutu sesuai dengan standart pelayanan kesehatan dan tercapainya 
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kepuasaan terhadap rumah sakit yang menggunakan jasa dari PT. Meditrans 

Global yang optimal. Oleh sebab itu perusahaan ini memiliki tanggung jawab 

atas penjualan dan penerimaan kas yang diperoleh, dan bagaimana cara PT. 

Meditrans Global  menjalankan tanggung jawabnya atas kas yang ada pada 

perusahaan yang masih dibilang baru tersebut seperti terjadinya perangkapan 

tugas dan masalah yang ada di dalam proses penjualan perusahaan semisal 

barang yang tidak datang tepat waktu kemudian bagian penagihan piutang 

sehingga penerimaan kas yang ada di dalam perusahaan menjadi terhambat, 

berdasarkan permasalahan diatas maka judul yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah analisis sistem informasi akuntansi fungsi penjualan dan penerimaan 

kas pada PT. Meditrans Global di Surabaya. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana sistem informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaa kas  pada PT. Meditrans Global di 

Surabaya?” 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem 

informasi akuntansi fungsi penjualan kredit dan penerimaan kas saja, meliputi 

prosedur dan fungsi penjualan kredit diantaranya dari mulai pemesanan hingga 

kas itu diterima  oleh PT. Meditrans Global di Surabaya. 

D. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian yang dilalukan terhadap Sistem Informasi  

penjualan  dan penerimaan kas  pada PT. Meditrans Global di Surabaya adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis sistem informasi akuntansi, penjualan dan 

penerimaan kas pada PT. Meditrans Global di Surabaya.  

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

penerapan sistem infomasi akuntansi penjualan dan  penerimaan kas pada PT. 

Meditrans Global di Surabaya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

pedoman untuk menerapakan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas dapat berjalan dengan baik dan dapat menginformasikan 

kepada manajemen perusahaan untuk menemukan masalah yang ada di dalam 

perusahaaan informasi tentang penjualan dan penerimaan kas yang ada di 

dalam PT. Meditrans Global guna mendukung pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan yang tepat. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini juga dapat mengembangkan wawasan peneliti lain 

sekaligus menambah referensi bagi penelitian lain yang terkait dengan 

permasalahan sistem informasi akuntansi. Serta dapat menyempurnakan 

teori yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang sudah 

diterapkan khususnya tentang penjualan dan penerimaan kas. 

 

 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini ditujukan bagi manajemen perusahaan PT. Meditrans 

Global dan sangat diharapkan bisa menjadi penunjang positif bagi pihak 

perusahaan dengan memberikan  rekomendasi yang jelas untuk 

permasalahan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan  

penjualan dan penerimaan kas dalam suatu perusahaan apakah kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penjualan dan penerimaan 

kas sudah efektif dan berjalan dengan baik. 


