
 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia tengah memasuki era globalisasi yang 

berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, ditambah dengan krisis 

keuangan yang tengah melanda berbagai negara termasuk Indonesia, seperti dikutip 

dari online Republika, 26 November 2008,  pukul 08:51 bahwa dampak krisis 

keuangan dunia adalah akan langsung menjatuhkan rupiah dalam hitungan minggu 

sehingga kurs dolar akan mengakibatkan rupiah melemah dan dalam hitungan 

semesteran akan memukul ekspor-impor kita, hal itu dapat mengakibatkan semakin 

besarnya masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha.  

Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang merupakan 

salah satu bagian dari unsur yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya 

perusahaan, dari penjualan akan diperoleh keuntungan yang merupakan modal utama 

dalam perkembangan perusahaan. Agar kegiatan penjualan dapat berjalan dengan 

baik, diperlukan sistem akuntansi yang mendukung setiap aktivitas penjualan yang 

dilakukan perusahaan, sistem akuntansi penjualan yang baik diharapkan mampu 

menghasilkan laporan dan informasi yang akurat bagi kelancaran operasional 

perusahaan.  

Seperti yang diungkapkan Bodnar, George H dan William S. Hopwood Sistem 

Informasi Akuntansi, Diadaptasi oleh Amir Abadi Yusuf dari Accounting Information 

System, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001 : 266. Proses penjualan merupakan 

salah satu fungsi utama dalam sebuah perusahaan, selain fungsi lainnya yaitu 

perencanaan dan produksi. Dalam pelaksanaannya penjualan harus memperhatikan 

sistem yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan guna kelancaraan proses 

penyaluran produk ke konsumen. Kegiatan penjualan yang baik harus didukung 

dengan sebuah sistem penjualan yang baik. Sistem penjualan digunakan untuk 

transaksi penjualan barang dan jasa baik secara kredit maupun tunai.      

Selain itu sistem akuntansi penjualan juga dapat meningkatkan efektivitas 

penjualan karena dengan sistem akuntansi penjualan yang baik akan meningkatkan 



 

 

tingkat penjualan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam setiap 

pelaksanaannya sistem akuntansi penjualan tidak menutup kemungkinan terjadi 

kesalahan dan kecurangan didalamnya karena sistem akuntansi penjualan memerlukan 

sumber daya manusia sebagai penggeraknya. 

Kondisi demikian membuat perusahaan-perusahaan tersebut harus mulai 

membenahi kinerja manajemen perusahaan agar lebih baik dan profesional. Salah satu 

perbaikan manajemen adalah mengefektifkan sistem pengendalian internal 

perusahaan sebagai alat bantu pengendalian pimpinan terhadap kegiatan perusahaan 

agar bisa berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.   

 Proses penjualan dari suatu perusahaan merupakan suatu elemen yang penting, 

begitu juga halnya dengan PPD Jawa Barat PT. Pupuk Sriwijaya yang bergerak di 

bidang penjualan perlu menganalisis apakah sistem yang berjalan dapat memenuhi 

kebutuhan akan informasi yang diperlukan oleh manajemen.  

Berdasarkan masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas 

masalah sistem akuntansi penjualan  dengan judul : 

“TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN 

DENGAN MENGGUNAKAN PIPE LINE DISTRIBUTION SYSTEM PADA 

PPD JAWA BARAT PT. PUPUK SRIWIJAYA (PUSRI)”  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan  sistem informasi akuntansi penjualan pada dengan 

menggunakan pipe line distribution system PPD Jawa Barat  

PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri). 

2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dengan 

menggunakan pipe line distribution system pada PPD Jawa Barat PT. Pupuk 

Sriwijaya (Pusri). 

3.  Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada proses penjualan dengan 

menggunakan pipe line distribution system pada PPD Jawa Barat  

PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri). 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

  Tujuan yang diharapkan dari tugas akhir  oleh penulis adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dengan 

menggunakan pipe line distribution system pada PPD Jawa Barat PT. Pupuk 

Sriwijaya (Pusri). 

2. Mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan 

dengan menggunakan pipe line distribution system pada PPD Jawa Barat PT. 

Pupuk Sriwijaya (Pusri). 

3. Mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penjualan 

dengan menggunakan pipe line distribution system pada PPD Jawa Barat PT. 

Pupuk Sriwijaya (Pusri). 

 

1.4.    Kegunaan Tugas Akhir  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Penulis, agar menambah pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi 

yang sebenarnya pada perusahaan. 

2. Perusahaan, untuk dijadikan referensi atau tambahan informasi dan masukan 

bagi perusahaan. 

3. Pihak lain, untuk dijadikan sumber  informasi dan referensi untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Metode Penelitian Tugas Akhir 

 Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir adalah 

Metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

1. Studi lapangan 

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara 

sehingga diperoleh informasi atau data yang pasti dan dapat dipercaya. 

a. Observasi 

Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. 

b. Wawancara 

Tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan megenai masalah 

yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. 



 

 

2. Studi Kepustakaan 

A. Buku-buku 

Dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang terdapat dalam 

buku-buku, makalah serta catatan-catatan yang didapat pada saat 

kuliah. 

B. Internet 

Dilakukan dengan cara mencari artikel-artilel yang berhubungan  

dengan tugas akhir secara online sebagai tambahan bagi penulis dalam 

proses pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PPD Jawa Barat PT. 

Pupuk Sriwijaya (PUSRI) yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 223 Bandung, 

waktu pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada bulan Juni 2009 sampai dengan 

Juli 2009.  

 

 

 

 

 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


