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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini peradaban manusia hidup berdampingan dengan kemajuan 

teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Mulai dari berkomunikasi, 

bersosialisasi, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga dalam 

hal berbisnis dan bertransaksi setiap harinya. Mulai dari berniaga dengan cara 

tradisional dari toko ke toko, sampai dengan kemajuan jaman sekarang yang 

memungkinkan orang untuk berniaga secara online dimana antara pembeli 

dan penjual tidak harus bertemu secara langsung. Syah (2014) menyatakan 

kemajuan teknologi itu juga ikut “memudahkan” dalam berbagai kegiatan 

akuntansi, seperti proses identifikasi transaksi, pembuatan jurnal atas 

transaksi tersebut, pengikhtisaran, dan hingga pelaporan. 

Rama  dan Jones (2008) menyatakan bahwa salah satu kemajuan 

teknologi informasi dalam bidang akuntansi disebut dengan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), dimana keakuratan dan kecepatan informasi yang didapat 

sebagai salah satu dari sekian banyak manfaat yang diberikan, sehingga dapat 

membantu kegiatan akuntansi bagi perusahaan yang menerapkannya. Syah 

(2014) menyatakan Informasi yang dihasilkan oleh SIA dapat 

mengidentifikasi berbagai situasi yang membutuhkan tindakan manajemen 

dan dengan mengurangi  ketidakpastian, informasi akuntansi memberikan 

dasar untuk memilih diantara berbagai alternatif tindakan serta informasi 
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tentang hasil-hasil keputusan terdahulu memberikan umpan balik berharga 

yang dapat dipakai untuk memperbaiki keputusan dimasa datang. 

Sebuah perusahaan pada umunya menjalankan berbagai aktivitas 

bisnis. Di antaranya ada aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan lain 

sebagainya. Menurut Karmana (2017) aktivitas utama yang penting dalam 

suatu perusahaan adalah aktivitas penjualan yang merupakan suatu kegiatan 

yang sifatnya dinamis dan disertai kondisi yang berubah-ubah, sehingga 

selalu menjadi masalah baru, berbeda, dan memiliki resiko yang tinggi untuk 

terjadinya penyelewengan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 

sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang bertujuan untuk mengontrol 

dan mengendalikan aktivitas penjualan sehingga perusahaan dapat terhindar 

dari kecurangan dan risiko tersebut (Muflikhah et al., 2018). Karmana (2017) 

menyatakan mengelola perusahaan tentu tidak terlepas dari berbagai aktivitas 

yang saling berkaitan, dimana aktivitas yang satu menunjang aktivitas 

lainnya. Salah satu aktivitas yang penting dalam pengelolaan perusahaan 

adalah pengelolaan aktivitas penjualan. Ada dua hal yang penting dalam 

aktivitas penjualan yang perlu diperhatikan, yaitu :  

a. Penjualan merupakan aktivitas yang mempunyai risiko tinggi untuk 

terjadinya penyelewengan, dan  

b. Penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maxi Ma’roep (2009) tentang 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT Indomobil 

Surabaya. Dengan hasil perusahaan telah melakukan hal-hal yang dapat 
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mendukung aktivitas penjualan yang dilakukan, yaitu dengan fungsi 

penjualan terpisah dari bagian akuntansi dan tidak terdapat transaksi yang 

dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi saja. Dalam 

pelaksanaannya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada perusahaan 

telah menunjukkan kurangnya pembagian tugas dan wewenang yang 

memadai yang mengakibatkan kurang adanya internal check di dalam unit 

organisasi dan menyebabkan data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat 

dipercaya atas kebenarannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Arseno (2014) tentang Evaluasi 

Pengendalian Intern  Sistem Informasi Penjualan Kredit Pada PT. Sanken 

Elektronik Indonesia Semarang. Mendapati hasil bahwa sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit yang ada pada PT. Sanken Elektronik Indonesia  

Semarang ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih harus 

diperbaiki agar sistem informasi akuntansi yang ada menjadi lebih baik, 

seperti: Bagian Akuntansi hanya melakukan pencatatan jurnal penjualan saja, 

dan belum membuat catatan buku piutang perusahaan secara rutin. Sehingga 

terkadang terjadi salah perhitungan antara perusahaan dan pelanggan. 

Hikmawati dan Efendi (2015) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Sistem Informasi Akuntansi  Penjualan dan Penerimaan Kas  pada 

CV. Lestari Motorindo. Data yang peneliti gunakan dalam penlitian ini 

merupakan data primer dari hasil wawancara terbuka dan observasi langsung, 

dengan melihat sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

yang berjalan. Dengan hasil bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan 
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penerimaan kas perushaan sudah mempunyai unsur pengendalian intern yang 

memadai. Meskipun ditemukan beberapa masalah, yaitu masih terdapat 

rangkap fungsi oleh Account Receiveable Control, belum adanya SOP dan 

flow chart penerimaan kas secara tertulis, kas tidak langsung disetor ke bank, 

dan perusahaan belum mempunyai auditor intern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Djanegara dan Danusaputra (2007) 

dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektivitas 

Pelaksanaan Pengendalian Intern Penjualan Studi kasus pada PT. Astra 

Internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sudah cukup baik, karena 

didukung oleh sistem informasi akuntansi yang sudah tekomputerisasi dan 

online berupa program SAP. Disisi lain juga pada sistem penjualan sudah ada 

prosedur-prosedur operasioan penjualan dengan tujuan untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan dan penumpukan tugas. Pengendalian intern 

penjualan dan piutang yang dimiliki perusahaan sudah cukup baik dan 

memadai, yaitu yang mencakup unsur : lingkungan pengendalian, penaksiran 

resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan. 

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, masalah-masalah 

yang umum terjadi pada sistem informasi akuntansi penjualan kredit adalah 

tidak ada penulisan flowchart yang baik dan jelas dan tidak melaksanakan 

SOP yang telah ditetapkan. Sehingga memperbesar kemungkinan ada pihak 

yang dapat melakukan kecurangan. 
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PT. Delta Adib Distribusi merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang distribusi bahan makanan sebagai kegiatan bisnis utama perusahaan. 

Penjualan yang biasa terjadi dengan berbagai konsumennya dilakukan secara 

kredit. Perusahaan ini juga tidak menerapkan SOP penjualan kredit dengan 

baik dan juga pencatatan dan validasi dilakukan secara manual. Karena 

kegiatan transaksinya dengan angka yang relatif besar maka kemungkinan 

terjadinya kecurangan dan piutang tak tertagih. 

Atas latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melkukan penelitian, 

skripsi dengan judul “ Analisis Sistem Informasi Akuntasi atas Penjualan 

Kredit Pada Perusahaan (PT. Delta Adib Distribusi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada 

PT. Delta Adib Distribusi? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan sejauh mana penerapan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit pada perusahaan PT. PT. Delta Adib Distribusi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi:  

1. Manfaat Teoritis 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengetahuan ilmu akuntansi dan khususnya sistem informasi akuntansi atas 

penjualan kredit. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bias memberi pengaruh positif terhadap 

perusahaan terkait pengembangan sistem informasi akuntansi atas 

penjualan kredit. 


