
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam menyambut dan menghadapi pasar bebas yang membawa pengaruh 

kemajuan teknologi yang semakin canggih dan maju dengan pesat, majunya 

perkembangan teknologi perusahaan-perusahaan harus secepat mungkin berbenah 

diri untuk memperkuat daya saing masing-masing agar dapat menjadi pemenang 

dalam kompetisi persaingan tersebut. 

Dengan adanya persaingan global maka selain memperhatikan teknologi, 

perusahaan juga harus memberikan perhatian yang khusus kepada konsumen 

karena konsumen mempunyai peranan penting serta merupakan dasar bagi 

orientasi, penciptaan dan pengembangan pasar sehingga perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang cukup besar. Sebagaimana telah diketahui 

perusahaan mencari keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan 

memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki (sumber daya) yang ada untuk 

memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. 

Salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan ialah aktivitas penjualan, 

ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan karena berperan 

sebagai sumber pendapatan perusahaan yang dapat membiayai kegiatan 

perusahaan atau dengan kata lain penjualan merupakan titik sentral bagi 

perusahaan. 



 
 

Dengan adanya penjualan perusahaan juga dapat menutupi biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan untuk biaya-biaya produksi, penjualan juga merupakan 

salah satu indikator keberhasilan manajemen perusahaan. Pada umumnya 

penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menggunakan dua cara, yaitu 

penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit.  

Dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas serta berdaya guna agar 

dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, maka perusahaan dalam hal ini PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek 

yang bergerak di bidang industri kimia melakukan penjualannya menggunakan 

dua cara yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. 

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah yang akan dituangkan oleh 

penulis di dalam bentuk Laporan Tugas Akhir untuk lebih memahami tentang 

sistem informasi akuntansi dalam proses penjualan di lingkungan PT. Pupuk 

Kujang (Persero) Cikampek maka penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN KREDIT 

YANG DITERAPKAN OLEH PT. PUPUK KUJANG (PERSERO) 

CIKAMPEK”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang 

masalah dari Laporan Praktik Kerja ini penulis mencoba memberikan batasan 

permasalahan yang berkisar pada tinjauan atas sistem informasi akuntansi 

penjualan tunai dan kredit yang diterapkan oleh PT. Pupuk Kujang (Persero) 



 
 

Cikampek. Adapun batasan masalah tersebut penulis identifikasikan yaitu 

bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan kredit yang diterapkan 

oleh PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 

1.3.1 Maksud  Praktik Kerja  

Maksud  dari Praktik Kerja ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan pengalaman bagaimana suasana kerja di dalam suatu 

perusahaan, sekaligus melatih mental untuk terbiasa dalam menghadapi dunia 

bisnis. 

2. Mengembangkan dan mengaplikasikan mata kuliah yang telah disampaikan 

khususnya mengenai sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Pupuk 

Kujang (Persero) Cikampek. 

 

1.3.2 Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari praktik kerja ini adalah untuk mengetahui sistem informasi 

akuntansi penjualan tunai dan kredit yang diterapkan oleh PT. Pupuk Kujang 

(Persero) Cikampek. 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 Kegunaan Praktik Kerja  

Kegunaan praktik kerja baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Bagi Penulis 

       Dengan adanya Laporan Praktik Kerja ini, penulis dapat memahami teori 

yang telah dipelajari, terutama tentang sistem informasi akuntansi penjualan 

tunai dan kredit yang diterapkan oleh PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek 

2. Kegunaan Bagi Perusahaan 

       Hasil Laporan Praktik Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

serta evaluasi terhadap perusahaan dalam sistem informasi akuntansi 

penjualan tunai dan kredit yang diterapkan oleh PT Pupuk Kujang (Persero) 

Cikampek 

3. Kegunaan Bagi Akademik  

       Hasil Laporan Praktik Kerja ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan 

serta pengetahuan masyarakat pada umumnya dan khususnya diharapkan 

dapat dijadikan dasar bahan referensi bagi yang tertarik mengambil bahasan 

yang sama. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

1.5.1 Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode 

pengamatan, pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yang 



 
 

memusatkan kepada pemusatan masalah dengan cara mengumpulkan dan 

mengklasifikasi data yang diperlukan sesuai dengan gambaran dan kenyataan 

yang sebenarnya. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut penulis 

mengumpulkan data, bahan, dan informasi yang ada di Bagian Divisi Akuntansi. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengambil data atau sampel yang 

dibutuhkan untuk keperluan penyelesaian penulisan praktik kerja adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data yang dapat diperoleh dengan cara : 

a. Survey  

Dengan cara mengambil informasi data-data teknis yang tersedia di 

lapangan baik berupa hand out maupun keterangan-keterangan yang 

didapat dari pihak PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek, mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan proses-proses penjualan. 

b. Observasi 

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan 

secara matematis dengan jelas mengenai kondisi objek pengamatan di 

Bagian Divisi Akuntansi. 

 

 

 



 
 

2. Data Sekunder 

Data-data sekunder dapat diperoleh dengan metode pustaka yaitu memperoleh 

data dengan penelusuran literatur-literatur, baik yang terdapat di dalam 

perusahaan (perpustakaan perusahaan) maupun yang terdapat di luar 

perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja  

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penulisan laporan ini, penulis memilih PT. Pupuk Kujang (Persero) 

Cikampek pada Bagian Divisi Akuntansi yang berlokasi di Jl. Jend A. Yani               

No. 39 Cikampek 41373 – Jawa Barat. Adapun lamanya waktu pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan selama dari tanggal 27 Agustus 

2007 sampai dengan 27 September 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


