
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perekonomian Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan merupakan 

suatu penghambat bagi perkembangan dan aktivitas perusahaan-perusahaan di 

Indonesia khususnya dalam bidang industri. Perkembangan dunia usaha dalam 

era globalisasi mengalami pertumbuhan yang semakin pesat selaras dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menimbulkan permasalahan 

yang dihadapi semakin kompleks. Setiap perusahaan berusaha untuk beroperasi 

lebih maksimal untuk menghasilkan target laba yang diinginkan dan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Tidak tepatnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan maka akan mengakibatkan terhambatnya kelangsungkan kehidupan 

perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu alat bantu bagi manajemen yaitu 

sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang memadai dalam 

perusahaan akan membantu manajemen dalam menjaga harta milik perusahaan 

serta dapat melancarkan kegiatan perusahaan dibidangnya. Di tinjau dari hal 

tersebut, maka sistem  informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem 

informasi manajemen. Suatu subsistem yang menghasilkan informasi keuangan 

baik untuk kepentingan manajerial maupun eksternal berbasis data akuntansi 

biasanya di sebut sistem informasi akuntansi. Manfaat dari sistem informasi 

akuntansi itu sendiri yaitu untuk mengelola transaksi dan mengelola informasi 

agar dapat berjalan dengan ketetapan yang berlaku di perusahaan yang 

bersangkutan. 



Sistem informasi akuntansi penjualan termasuk sistem informasi akuntansi 

penting yang harus di desain di dalam perusahaan, hal ini disebabkan oleh 

penjualan, baik penjualan secara kredit maupun penjualan secara tunai 

merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kegagalan dalam aktivitas 

penjualan secara kredit lebih banyak kemungkinan terjadi dibandingkan 

penjualan secara tunai. 

Penjualan koran merupakan salah satu sumber pendapatan dari perusahaan 

yang bergerak di bidang industri informasi atau biasa di kenal 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. 

PT Pikiran Rakyat Bandung merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri informasi yang kegiatan utamanya adalah penjualan koran 

dimana penjualan koran ini merupakan salah satu pendapatan yang akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Situasi dan perkembangan 

pasar surat kabar/koran saat ini mengalami persaingan yang ketat di tengah 

daya beli masyarakat yang terbatas serta minat baca yang relatif rendah 

merupakan masalah yang dapat mempengaruhi penjualan koran pikiran rakyat 

sehingga diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai dan struktur 

pengendalian intern yang juga memadai agar pelaksanaan penjualan koran 

sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Sedangkan sistem informasi 

akuntansi dikatakan memuaskan apabila didalamnya terdapat efektivitas 

pengendalian intern penjualan koran yang memadai. 



Atas dasar uraian yang telah dikemukakan diatas, dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

laporan tugas akhir yang berjudul : 

“ Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi Penjuala n Kredit  

Koran Pikiran Rakyat Pada PT Pikiran Rakyat Bandung . “ 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

agar tidak terjadinya kesalahan maka penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit koran 

pikiran rakyat yang diterapkan pada PT Pikiran Rakyat Bandung. 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

koran pikiran rakyat yang dilaksanakan oleh PT Pikiran Rakyat Bandung. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dari kerja praktik ini dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data guna 

penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

ujian akhir program diploma III jurusan akuntansi fakultas ekonomi pada 

Universitas Widyatama. 

Ada tujuan diadakannya Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan kredit koran yang diterapkan didalam PT Pikiran Rakyat 

Bandung. 



2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

penjualan kredit yang dilaksanakan didalam PT Pikiran Rakyat Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kerja praktik ini dilakukan dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir 

yang diharapkan berguna bagi : 

1. Penulis, sebagai alat pembanding antara teori yang di peroleh di dalam 

perkuliahan dengan praktek yang terdapat di dalam suatu perusahaan 

dan juga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

mendalam mengenai pengenalan Sistem Informasi akuntansi Penjualan 

Kredit dengan melihat prakteknya secara langsung, serta dapat dijadikan 

pengalaman yang sangat berguna di kemudian hari. 

2. Perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan 

pemikiran berupa saran-saran positif bagi perusahaan serta 

pertimbangan bagi pemecahan masalah mengenai Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan Kredit sehingga terjadi pertimbangan dalam 

pertimbangannya. 

3. Pihak lain, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan 

referensi yang bermanfaat mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Kredit bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber data dalam 

melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

 

1.5  Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Metodologi Tugas Akhir merupakan suatu usaha yang sangat penting, yang 

dilakukan untuk mendapatkan data yang sangat diperlukan dalam penyusunan 



Laporan Tugas Akhir ini. Kegiatannya meliputi pengamatan, pengumpulan data, 

kemudian membandingkan data yang ada dengan teori yang relevan. 

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. 

Metodologi pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Study), yaitu dengan mengadakan penelitian 

secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, melalui : 

a. Partisipasi, penulis dalam melakukan kerja praktik di dalam 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

b. Obervasi Pengamatan Secara Langsung, yaitu mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap aktifitas yang terjadi di 

dalam perusahaan tersebut. 

c. Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada pihak yang 

bersangkutan maupun staf dan karyawan divisi yang 

bersangkutan yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk 

memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai hal-hal yang di 

teliti oleh penulis. 

d. Studi Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengamatan atas 

dokumen-dokumen yang ada/dokumen yang tersedia di dalam 

perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (Literature Study), yaitu dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang sifatnya teoritis, dengan cara membaca, 



mempelajari, dan menelaah melalui literatur yang ada kaitannya dengan 

objek yang sedang diteliti. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Lokasi yang digunakan oleh penulis di dalam melakukan penelitian untuk 

kepentingan Laporan Tugas Akhir ini yaitu PT Pikiran Rakyat Bandung yang 

beralamat di Jalan Asia Afrika 77 Bandung 40111 Telp.022-4201634.   

 Dan Kerja Praktik ini dilaksanakan dari tanggal 1 April 2007 sampai dengan 

1 Juni 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


