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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

Perekomomian negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut menuntut suatu 

perusahaan untuk menunjukkan pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi 

konsumen dengan penguasaan teknologi untuk meningkatan kualitas sumber 

daya manusia, pemasaran yang tepat, dan menghasilkan produk dan jasa, 

(Wardani, 2014). Salah satu cara yang paling penting adalah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan perusahaan dengan mudah. Informasi memudahkan 

perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan, keadaan pesaing, dan 

kebutuhan pasar (Wardani, 2014). Dalam menghadapi persaingan penjualan 

pada perusahaan dagang memerlukan suatu sistem akuntansi yang dapat 

berperan penting atas adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

(Amalia, 2017)  

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan, Sistem ini meliputi orang, 

prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastuktur teknologi informasi, 

serta pengendalian internal dan ukuran keamanan (Romney & Steinbart, 

2016:10). Dengan adanya sistem, pengelola perusahaan dapat mengetahui alur 

yang pasti dalam melaksanakan kegiatan sesuai sasaran dantarget perusahaan. 
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Kegiatan yang kompleks tersebut membutuhkan urutan kegiatan yang 

lebih rinci (Wardani, 2014). Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang (Sutabri, 2004:18). Suatu sistem terdiri dari beberapa 

prosedur, dan prosedur dapat diartikan sebagai urutan kegiatan yang rinci. 

Perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat mengontrol praktek kegiatan 

sehari-hari dalam pelaksanaan sistem dan prosedur (wardani, 2014). 

Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem dan 

prosedur distribusi penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan 

cara pembagian tugas dan wewenang sehingga dapat tercipta internal check 

dalam setiap unit perusahaan dan menghasilkan data akuntansi yang dapat 

dijadikan sebagai bukti transaksi (Ma'roep, 2009:222).  

Penjualan dibedakan dalam bentuk tunai dan kredit. Penjualan adalah 

suatu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, dan 

merupakan suatu jantung dari perusahaan (Himayati, 2008:123). Penjualan 

dapat berupa produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Penjualan 

memberikan pendapatan untuk suatu perusahaan sehingga dibutuhkan 

ketelitian untuk menghindari kecurangan yang akan menimbulkan kerugian. 

Hasil penjualan akan dicatat sebagai penerimaan kas yang dapat berupa uang 

tunai maupun setoran uang kerekening perusahaan (wardani, 2014). 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan 

kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi, 2001:455). 
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Perusahaan manufaktur mendapat sedikit penerimaan kas dari penjualan tunai 

dan mendapat penerimaan kas yang relatif banyak dari penjualan kredit. 

Perusahaan dagang mendapat penerimaan kas terbesar dari penjualan tunai dan 

mendapat penerimaan kas yang relatif sedikit dari penjualan kredit (wardani 

dkk, 2014). 

Hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan motor, masih terdapat masalah yang sama yaitu 

kurangnya sumber daya manusia, sehingga memungkinkan terjadi 

perangkapan tugas fungsi, dan tidak ada penanggung jawab pada bagian 

gudang, dan pada fungsi penjualan yang merangkap sebagai fungsi kasir 

(Lathifah dkk,2015) adanya perangkapan fungsi kasir yang merangkap sebagai 

fungsi akuntansi (Amalia, 2017), perangkapan juga masih terjadi pada prosedur 

penjualan sparpart secara tunai, yaitu fungsi penjualan yang merangkap 

sebagai fungsi akuntansi, dan terjadi juga pada prosedur penjualan sparepart 

secara kredit, yaitu fungsi penjualan yang merangkap sebagai fungsi 

penagihan.( Erlina & AR, 2019) perangkapan juga terjadi pada fungsi 

administrasi yang merangkap sebagai fungsi kasir, perangkapan fungsi 

purchasing impor dan lokal dengan fungsi akuntansi dan keuangan, (Wardani 

dkk, 2014), selain itu perangkapan juga masih terjadi pada fungsi administrasi 

yang merangkap sebagai fungsi penagihan dan fungsi accounting (tokan dkk, 

2017) 
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Berdasarkan permasalahan sistem penjualan dan penerimaan kas pada 

PT. Sumber Purnama Sakti ditemukan pada hasil output dari sistem penjualan 

dan penerimaan kas yang tidak dipisahkan berdasarkan kategori antara 

penjualan tunai dan kredit, sehingga tidak dapat digunakan untuk bahan 

evaluasi perusahaan dan berdasarkan penelitian terdahulu tentang sistem 

penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan yang bergerak bidang 

penjualan motor, sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, maka dari itu peneliti 

memilih perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang penjualan motor 

untuk mengetahui apakah memungkinkan akan terjadi kesalahan yang sama 

mengenai tugas-tugas dari fungsi, kelengkapan dokumen dan prosedur yang 

digunakan pada PT Sumber Purnama Sakti Motor Gresik, yang diharapkan  

dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki oleh 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti 

ingin meneliti tentang “ANALISIS SISTEM INFORMASI PENJUALAN 

DAN PENERIMAAN KAS PADA PT SUMBER PURNAMA SAKTI 

MOTOR GRESIK” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

ditetapkan adalah: 

Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Sumber Purnama 

Sakti Motor Gresik? 
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Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT. Sumber 

Purnama Sakti Motor Gresik? 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang 

dilakukan pada PT. Sumber Purnama Sakti Motor Gresik. 

Manfaat penelitian  

Peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan di PT 

Sumber Purnama Sakti Motor Gresik.  

Dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kekurangan dari permasalahan 


