
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di setiap perusahaan, kegiatan penjualan merupakan kegiatan terpenting 

untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan perusahaan. Semakin ketatnya 

persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini, akan mendorong setiap 

perusahaan untuk semakin meningkatkan penjualannya supaya lebih unggul dari 

pesaing-pesaing lainnya yang memproduksi produk sejenis. 

Penjualan barang perusahaan dapat dilaksanakan melalui penjualan tunai 

atau penjualan kredit. Penjualan kredit memungkinkan perusahaan menambah 

volume penjualan dengan memberi kesempatan kepada para pembeli 

membelanjakan sekarang penghasilan yang akan diterima mereka di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penjualannya maka perusahaan 

melakukan penjualan secara kredit yang pada umumnya digunakan oleh 

perusahaan manufaktur dalam penjualan produk mereka. 

Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang 

pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat 

atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. Untuk lebih mendukung kegiatan 

penjualan tersebut, perusahaan harus menyusun sistem yang baik atau 

memperbaiki sistem yang telah berjalan dalam perusahaan tersebut, terutama 

dalam hal penjualan kredit dan pengendalian piutang sampai dengan penerimaan 

kas atas piutang tersebut. 



Prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas merupakan kunci penting 

dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan penerimaan 

kas dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan yang tidak atau kurang sesuai dengan 

prosedur akan menjadi masalah bagi perusahaan, yang nantinya akan 

mempengaruhi keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan. Juga, tidak adanya 

suatu prosedur yang seharusnya perlu diterapkan perusahaan merupakan salah 

satu masalah yang mungkin muncul dalam perusahaan. 

Begitu juga halnya dengan penggunaan formulir-formulir perusahaan dan 

penerapan sistem pengendalian internal perusahaan. Formulir-formulir yang 

digunakan harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh bagian-

bagian (fungsi-fungsi) yang ada dalam sistem. Informasi menjadi hal penting yang 

harus dimiliki oleh perusahaan di era globalisasi yang penuh persaingan. 

Informasi menjadi penting karena perusahaan selalu dihadapkan pada 

permasalahan bisnis yang kompleks dan kebutuhan akan berbagai macam 

pengetahuan yang berhubungan dengan aktivitas bisnisnya. Untuk itu perusahaan 

membutuhkan sejumlah informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dan 

dasar operasional perusahaan. 

Untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai diperlukan suatu sistem 

yang mengatur arus dan pengolahan data akuntansi perusahaan. Sistem ini 

direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak intern 

maupun ekstern perusahaan. Selain itu sistem pengendalian internal yang baik 

juga harus diperhatikan oleh perusahaan. 



Hal di atas merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dan 

diterapkan oleh perusahaan untuk dapat mencapai sistem informasi akuntansi 

yang handal, yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Sistem informasi 

akuntansi yang dapat diandalkan yaitu sistem informasi yang memiliki nilai guna 

bagi pihak manajemen perusahaan dan pihak ekstern perusahaan, seperti kreditur, 

investor, dan pemerintah serta mampu untuk mengurangi penyimpangan-

penyimpangan yang ada dalam perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi yang baik, akurat, relevan, tepat waktu, dan 

tanggap akan kebutuhan informasi dapat menjadi dasar bagi sikap dan tindakan 

manajemen perusahaan dalam pengendalian aktivitas usahanya, sehingga akan 

tampak adanya suatu kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan, 

khususnya pencapaian keberhasilan usahanya. Berdasarkan hal-hal yang 

diungkapkan di atas maka dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

memilih judul : “Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

pada PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai  berikut :  

1) Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada               

PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa Barat? 



2) Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal penjualan kredit pada                

PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa Barat? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

pada PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa Barat. 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal penjualan kredit 

pada PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa Barat.  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan dari laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Penulis 

a. Dapat memperluas wawasan penulis mengenai sistem informasi akuntansi 

yang baik dan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya.  

b. Dapat menambah pengalaman penulis mengenai sistem informasi 

akuntansi.  

c. Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dan 

mencoba untuk mengimplementasikannya.  

2) Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam 

pengimplementasian sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas atas piutang.  



3) Bagi Pihak Lain 

a. Dapat menjadi referensi, khususnya yang berminat melakukan penelitian 

lebih lanjut.  

b. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin mengetahui lebih lanjut 

penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan penerimaan kas 

atas piutang pada perusahaan manufaktur.  

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

1) Library Research (Riset Kepustakaan)  

Metode ini dilakukan dengan cara mencari referensi yang memuat teori-teori 

yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan. 

2) Field Research (Riset Lapangan)  

Metode yang dilakukan dengan melakukan peninjauan atas sistem 

perusahaan yang menjadi objek pembahasan. Peninjauan ini meliputi  :  

a. Observation (Pengamatan) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mengadakan pengamatan 

terhadap hal yang berhubungan dengan penjualan dan pembayaran piutang 

pada perusahaan. 

 

 

 



b. Interview (Wawancara)  

Mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak atau fungsi yang 

berhubungan dengan penjualan dan pembayaran piutang pada perusahaan 

yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui proses kerja sistem dan 

masalah yang dihadapi perusahaan. 

c. Documentation (Dokumentasi) 

Penulis mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, 

dan laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Dari dokumentasi ini diharapkan penulis memperoleh informasi-informasi 

mengenai hal-hal mendasar seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, 

kegiatan/aktivitas usaha, deskripsi kerja, tugas maupun wewenang. Dalam 

teknik ini diharapkan pula penulis mendapatkan informasi mengenai 

prosedur pelaksanaan sistem sistem penjualan kredit dan penerimaan kas 

atas piutang serta bagian-bagian perusahaan yang terlibat dalam sistem-

sistem tersebut beserta tugas dari masing-masing bagian; serta berbagai 

sumber data dan dokumen pendukung sistem tersebut.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik adalah PT Pupuk Sriwidjaja (PERSERO) PPD Jawa 

Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.223 By Pass Bandung. Waktu 

kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 

25 Januari 2010. 


