
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Indonesia adalah salah satu negara yang sedang melaksanakan 

pembangunan dibidang ekonomi yaitu sektor perdagangan, sektor industri, sektor 

keuangan dan sektor jasa. Berkembangnya laju pertumbuhan ekonomi yang 

semakin pesat, tidak terlepas dari banyaknya kendala yang dihadapi oleh 

perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Kendala yang 

dihadapi bisa datang dari luar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. 

 Kendala dari luar perusahaan dapat berupa banyaknya produk luar dalam 

era pasar bebas, maka tingkat persaingan antar produsen semakin tinggi sehingga 

mengakibatkan semakin komplek masalah yang dihadapi. 

 Kendala dari dalam perusahaan itu sendiri dapat berupa kurangnya 

kualitas dalam menghasilkan suatu produk  jika dibandingkan dengan produk luar 

negeri baik dari segi mutu maupun harga, maka dari itu perusahaan perlu 

meningkatkan faktor sumber daya manusia (SDM) agar hasil produksi lebih 

berkualitas dan menjadi pangsa pasar didalam dan luar negeri. Pengelolaan secara 

profesional akan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga 

sanggup bersaing dengan dunia luar. 

 Faktor utama yang harus dimiliki perusahaan untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan selain meningkatkan faktor SDM adalah dengan menentukan 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka pimpinan perusahaan ataupun pihak manajemen harus dapat 

mengkoordinir sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan tersebut. 

 Untuk mengatur pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan perlu dibuat 

sistem akuntansi, sistem ini mengatur cara kerja atau prosedur setiap bagian dalam 

perusahaan, sehingga setiap bagian tersebut dapat bekerja sama dan saling 

mendukung dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, oleh 



 

karena itu sistem akuntansi tersebut harus dirancang dan direncanakan sedemikian 

rupa sehingga tercipta suatu sistem akuntansi yang sesuai. 

 Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dapat dipercaya dan 

harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu, oleh karena itu 

sistem informasi harus direncanakan dengan baik yaitu dengan memperhatikan 

tujuan perusahaan, transaksi atau aktifitas yang akan terjadi dalam perusahaan, 

serta sifat perusahaan yang akan menjadi dasar untuk mandapatkan informasi 

yang dapat dipercaya kebenarannya, dengan kata lain sistem akuntansi harus 

ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri sebagai 

pihak intern dalam melaksanakan pengendalian. 

 Salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan dagang adalah penjualan. 

Sistem akuntansi penjualan termasuk sistem akuntansi penting bagi perusahaan 

disebabkan penjualan secara kredit maupun tunai merupakan sumber pendapatan 

perusahaan yang dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dimana 

semua perusahaan akan melakukan berbagai macam cara agar penjualan yang 

mereka capai semaksimal mungkin sehingga menghasilkan laba yang besar. 

 Namun kenyataannya tidak semua perusahaan dagang berorientasi untuk 

mendapatkan laba seperti PERUM BULOG (Badan Urusan Logistik) yaitu 

Perusahaan Umum yang bergerak dalam bidang dagang khususnya pada 

komoditas beras yang mempunyai sifat dasar selain untuk memperoleh laba juga 

bertujuan untuk melakukan pelayanan publik dengan membentuk program 

RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dimulai sejak Tahun 1998. 

Munculnya Program RASKIN karena krisis moneter yang mengakibtkan 

penurunan daya beli masyarakat akibat naiknya harga-harga pokok dan hilangnya 

sumber pendapatan akibat PHK (Pemutusan Hak Kerja) kondisi diatas 

mengakibatkan masyarakat mengalami masalah kerawanan khususnya pangan 

yang harus ditanggulani oleh Pemerintah dan masyarakat, salah satu cara 

menanggulangi masalah tersebut Pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk 

melaksankan program RASKIN yang kinerjanya menjual beras murah subsidi dari 

Pemerintah dengan harga Rp 1.600,00/kg. Beras RASKIN hanya dapat dibeli oleh 

orang-orang yang tergolong tidak mampu yang berasal dari pendataan BPS 



 

(Badan Pusat Statistik) disetiap Kabupaten/Kota/Kelurahan/Desa disebut dengan 

RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat). 

 Pada penjualan beras RASKIN melalui Perum Bulog kepada RTS-PM 

ternyata terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi didalamnya seperti harga 

yang seharusnya untuk 1 Kg beras RASKIN Rp. 1.600,00 tetapi harga yang 

sampai pada masyarakat menjadi lebih besar kemudian keterlambatan waktu 

pengiriman beras RASKIN dari Perum Bulog pada RTS-PM tidak sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan sebelumnya. Dimana permasalahan tersebut dapat terjadi 

karena sistem penjualan yang diterapakn oleh Perum Bulog belum berjalan 

dengan baik oleh karena itu sistem penjualan harus dirancang sebaik mungkin 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan Perum 

Bulog dan RTS-PM itu sendiri. 

 Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi maka didalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini penulis merasa tertarik untuk mengambil judul "Tinjauan 

Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan RASKIN Melalui Perum Bulog 

Divisi Regional Jawa Barat”. 

 

1.2 Identifikasi masalah  

 Dari sekian banyaknya ruang lingkup kegiatan usaha Perum Bulog, maka 

sangat penting bagi penulis untuk membatasi masalah yang akan diteliti untuk 

penyusunan laporan ini 

 Untuk mambatasi permasalah tersebut maka penulis mengemukakan 

identifikasi masalah mengenai prosedur penjualan RASKIN dibagian penjualan 

pada Perum Bulog sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan RASKIN 

melalui Perum Bulog. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog dalam penerapan sistem 

penjualan RASKIN.  
 

 

 



 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam 

identifikasi masalah yaitu : 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan 

RASKIN melaluiPerum Bulog. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog  

dalam penerapan sistem penjualan RASKIN. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi : 

1. Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pelaksanaan sistem penjualan beras bersubsidi dari Pemerintah yang 

dilakukan oleh Perum Bulog dan bila perlu dijadikan sumber pemikiran 

untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. 

2. Mahasiswa dan pihak lain 

 Khususnya dilingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan dapat juga menjadi referensi serta 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Penulis  

           Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat dalam 

 mengembangkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah selama ini. 

 

1.5  Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah metode deskriftif yaitu metode yang menggambarkan suatu 

keadaan yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui : 

 

 



 

a. Penelitian Kepustakaan  (Library Research)  

Perolehan data yang sifatnya teoritis dengan cara membaca, mempelajari 

dan menelaah literature yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti 

oleh penulis. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Perolehan data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu 

melakukan kerja praktik pada Perum  Bulog yang menjadi objek penulisan 

laporan. 

Dalam penelitian lapangan penulis melakukan : 

1. Observasi 

Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang 

diteliti dengan melakukan peninjauan pada Perum Bulog. 

 2. Wawancara 

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan mengenai data yang berhubungan dengan judul 

laporan yang  penulis pilih. 
 

1.6  Lokasi Penelitian 

Dalam laporan ini penulis mengadakan peninjauan pada Perum Bulog 

Devisi Regional Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta no.711 

Bandung. Pada tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 29 September 2009. 

 

 


