
INTISARI 

 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan sedang 
melaksanakan pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang 
perekonomian yang salah satunya adalah sektor industri. Sekarang ini banyak 
perusahaan-perusahaan yang didirikan di bidang industri, hal tersebut akan 
meningkat persaingan antar perusahaan dan semakin kompleks pula 
permasalahan yang dihadapi.  

Dalam perusahaan industri, penjualan merupakan salah satu kegiatan utama 
dan merupakan salah satu pendapatan utama. Tujuan umum perusahaan adalah 
menghasilkan laba yang maksimum untuk melanjutkan kelangsungan hidup 
perusahaannya, memajukan perusahaan agar mampu mensejahterakan 
karyawannya, dan memberikan keuntungan bagi perseronya. Ditinjau dari 
kegiatannya penjualan kredit lebih banyak mengalami permasalahan yang 
kompleks bila dibandingkan dengan penjualan tunai. Untuk memperoleh 
penjualan kredit yang efektif maka manajemen memerlukan suatu sistem 
informasi akuntansi yang memadai guna memproses berbagai data dan 
informasi sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas.  

Penjualan koran merupakan salah satu sumber pendapatan dari perusahaan 
yang bergerak di bidang industri informasi atau biasa dikenal dengan media 
massa. Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri informasi ini melakukan 
kegiatan sistem penjualan koran untuk menyediakan informasi yang sebanyak-
banyaknya dan seakurat mungkin untuk konsumen. 

Maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis merasa tertarik untuk 
mengangkat masalah tersebut laporan tugas akhir yang berjudul ”Tinjauan Atas 
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Koran P ikiran Rakyat Pada PT 
Pikiran Rakyat Bandung.” 

Sistem informasi akuntansi penjualan didalamnya mengandung sistem dan 
prosedur yang diperlukan untuk mengelola penjualan tunai dan kredit, sehingga 
dapat menghasilkan informasi yang akurat dan efektif. Subjek yang dipilih penulis 
untuk penyusunan tugas akhir ini adalah PT Pikiran Rakyat Bandung yang 
bergerak di bidang industri informasi yang kegiatan utamanya adalah penjualan 
koran harian umum. Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif yang merupakan suatu metode yang 
mengambarkan suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan sesuatu yang 
terjadi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi 
penjualan kredit pada PT Pikiran Rakyat Bandung diselenggarakan dengan 
komputerisasi tetapi masih ada yang diselenggarakan dengan manual. Dalam 
pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit, sistem pencatatannya 
memadai dan berjalan sesuai transaksi yang telah dilakukan sehingga dapat 
mengurangi adanya kecurangan dalam transaksi pada PT Pikiran Rakyat 
Bandung. Demikian pula sistem pelaporan yang dilaksanakan pun telah sesuai 
dengan apa yang diharapkan perusahaan yaitu tepat waktu sehingga dapat 
mencerminkan laporan yang memberikan informasi tentang menurun atau 
meningkatnya penjualan dalam perusahaan. 

    

 


