
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Penjualan merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu, saling 

bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau 

mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

Dengan kata lain, penjualan adalah salah satu aktivitas perusahaan yang bertujuan 

untuk pencapaian laba yang setinggi-tingginya.  

Salah satu klasifikasi dari penjualan yaitu penjualan secara kredit. Agar 

terhindar dari risiko kerugian karena adanya piutang tak tertagih akibat dari 

penjualan secara kredit, setiap perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi 

penjualan kredit yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen yang 

saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menyediakan informasi keuangan. 

Informasi ini merupakan hasil pengolahan data atau transaksi keuangan dalam 

penjualan secara kredit, yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. 

Informasi yang dihasilkan dapat berupa laporan atas penjualan kredit, 

pembukuan piutang maupun penagihan piutang berikut penerimaan uangnya. 

Sehingga dengan adanya informasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui posisi 

saldo piutang, baik kondisi piutang sehat, kurang sehat, maupun tidak sehat, yang 

akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas penjualan 



2 

kredit. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan, 

kecurangan, maupun penyelewengan dapat dicegah dan dihindari, agar tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai.  

Penjualan yang dilakukan PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk atas hasil 

produksinya ke seluruh pelosok di dalam negeri, yaitu melalui penjualan langsung 

dan penjualan tidak langsung. Penjualan langsung dilakukan bagi seluruh 

konsumen yang berada di wilayah Pulau Jawa oleh Kantor Perwakilannya. 

Sedangkan penjualan tidak langsung dilakukan bagi seluruh konsumen yang 

berada di wilayah luar Pulau Jawa oleh Distributor yang ditunjuk perusahaan. 

Di dalam menjalankan aktivitas penjualannya, PT Ultrajaya Milk Industry, 

Tbk memberikan pengakuan yang berbeda atas penjualan untuk Kantor 

Perwakilan dengan Distributor. Untuk Kantor Perwakilan, PT Ultrajaya Milk 

Industry, Tbk mengakui penjualannya hanya sebagai transfer barang dari Kantor 

Pusat ke Kantor Cabang untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan untuk 

Distributor, diakui sebagai penjualan kredit kepada pihak lain yang bukan 

merupakan bagian dari perusahaan. 

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan praktik kerja dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

dengan memilih judul : “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit untuk Distributor Luar Pulau pada PT Ultraja ya Milk Industry, 

Tbk”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang akan diidentifikasikan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit untuk 

distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk. 

2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk. 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan penulis melakukan kerja praktik, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk 

Industry, Tbk. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Kerja praktik yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan 

penulisan ini. Adapun kegunaan tersebut antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran positif bagi 

perusahaan. 
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2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit dalam suatu perusahaan. 

3. Bagi Pihak-pihak lain 

Dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai 

permasalahan yang penulis bahas, serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menyajikannya 

yang disertai oleh analisis atas data yang diperoleh, guna memberikan gambaran 

yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan 

kepustakaan untuk membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan yang 

sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur, diktat perkuliahan dan buku-buku yang relevan dengan 

masalah yang diteliti, terutama mengenai sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit. 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian di tempat terjadinya fenomena yang diteliti, dengan cara: 

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara lisan dengan pihak yang 

berkompeten mengenai masalah yang diteliti, terutama Bagian Humas, 

Penjualan, Logistik dan Gudang, dengan bertatap muka secara langsung 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

c. Melakukan kerja praktik, dengan cara memperhatikan proses kegiatan 

yang sedang berlangsung. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk tujuan memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT Ultrajaya Milk 

Industry, Tbk. yang berlokasi di Jl. Raya Cimareme No.131, Padalarang, 

Kabupaten Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan tanggal 18 Juni 

2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007.  

 

 

 


