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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan perekonomian suatu negara, setiap 

perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar selalu ingin mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaannya masing-masing untuk dapat mencapai 

sasaran dan tujuan melalui proses operasi perusahaan. Dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya tersebut, perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah 

sejalan dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Tingkat persaingan yang 

semakin tinggi, selera konsumen yang selalu berubah dan perekonomian negara 

yang tidak pernah berhenti berfluktuasi, menuntut perusahaan untuk memiliki 

pemimpin yang berkompeten dan profesional dalam bidangnya agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

sistem dan prosedur yang memadai yang dapat membantu manajemen dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar sasaran dan tujuan perusahaan 

dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. 

Dengan kondisi yang semakin kompleks, makin banyak perusahaan yang 

bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk memproses informasi secara 

elektronis. Organisasi menggunakan TI untuk menjalankan bisnisnya, 

produksinya, dan melaksanakan pelayanannya. Komputer yang merupakan 

bagian penting dari TI sangat membantu kualitas dari sistem informasi. Untuk 

mengelola informasi secara efektif menjadi sumber data yang bernilai, 

pengembangan sistem informasi akuntansi modern akan lebih baik jika 

menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer.  

Perkembangan komputer yang begitu pesat telah menimbulkan istilah 

teknologi yang usang. Teknologi yang ketinggalan jaman juga terjadi di sistem 

informasi akuntansi. Ketika bisnis bergeser dari sistem tradisional ke sistem 
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komputer modern, pengendalian baru harus dikembangkan untuk menurunkan 

atau mengendalikan risiko yang dibawa oleh sistem informasi berdasarkan 

komputer yang baru ini. Teknologi komputer memberikan dampak yang baik 

terutama dalam pengolahan data yang berhubungan dengan penghematan biaya, 

waktu, dan tenaga yang lebih efisien. Komputer sebagai alat bantu manajemen 

dapat membantu dalam penyajian data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi 

dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat betapa pentingnya 

penilaian sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP (Electronic Data 

Processing) terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan, 

maka penulis tertarik untuk memilih pokok bahasan dengan judul : 

“EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN 

BERBASIS EDP” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penjualan merupakan faktor penting yang harus ditangani perusahaan 

secara baik dan benar agar terciptanya suatu kontinuitas dan peningkatan 

pendapatan perusahaan. Agar terciptanya efektivitas dan efisiensi perusahaan, 

perlu adanya suatu sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP yang 

memadai pula. 

Atas dasar itulah penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Apakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung telah 

menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP secara 

memadai. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan serta melihat dan menganalisa 
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bagaimana evaluasi sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP yang ada 

dalam perusahaan. Sedangkan tujuan penulis menyajikan pokok bahasan tentang 

sistem  informasi akuntansi penjualan berbasis EDP adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian sistem informasi akuntansi penjualan 

berbasis EDP yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Penulis : 

• Untuk latihan teknis dalam membandingkan antara ilmu dan teori yang 

dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya. 

• Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh gambaran 

tentang aktivitas serta permasalahan yang terjadi dalam sebuah 

perusahaan. 

• Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

ekonomi program studi akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Perusahaan : 

• Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk menambah informasi bagi 

manajer perusahaan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi 

penjualan dan sebagai referensi untuk mengembangkan usahanya. 

• Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan 

sistem informasi akuntansi penjualan dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan penjualan. 

3. Masyarakat, khususnya di lingkungan Perguruan tinggi : 

• Sebagai salah satu bahan referensi. 
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• Sebagai bahan pembanding bagi karya tulis lain yang membahas 

permasalahan serupa dan mungkin berguna bagi mereka yang berminat 

menelaah lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar dalam 

melaksanakan aktivitas operasinya tidak terlepas dari kegiatan penjualan. 

Pengelolaan kegiatan penjualan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu 

hal yang penting, karena menyangkut kelangsungan operasi, efektivitas dan 

efisiensi kegiatan perusahaan serta menentukan besarnya laba yang akan 

diperoleh. Dalam pengelolaan penjualan tersebut pihak manajemen perusahaan 

memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang direncanakan dan 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menunjang efektivitas pengelolaan 

penjualan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis dapat membantu pihak 

manajemen perusahaan dalam menunjang efektivitas penjualan. Pemrosesan data 

dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Pemrosesan data 

dengan komputer dikenal dengan sistem pengolahan data elektronik. Pengertian 

pengolahan data elektronik menurut Jogiyanto (1999:3) adalah : “Manipulasi 

dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi 

dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer”. Oleh karena 

itu teknologi elektronik sangat dibutuhkan untuk menangani pengolahan data 

yang semakin banyak dan kompleks. Hal tersebut dilakukan karena adanya 

keterbatasan kemampuan manusia dalam memproses pengolahan data penjualan. 

Suatu sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP perlu disusun 

dalam perusahaan karena aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan 

perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kondisi harta perusahaan tersebut. 

Selain itu, dapat membantu dalam penyajian informasi yang cepat dan akurat 
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mengenai berbagai macam hal tentang persediaan penjualan. Untuk mengatasi 

hal tersebut perlu disusun suatu sistem informasi akuntansi penjualan berbasis 

EDP yang memadai.  

Dilihat dari hal tersebut, suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang 

memadai dapat menghasilkan suatu pengendalian internal yang memadai pula, 

yang dapat mencegah, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan serta 

penyelewengan yang mungkin ada. Apabila sistem  informasi akuntansi 

penjualan dan pengendalian internalnya telah dilaksanakan dengan baik, 

kelancaran penerimaan dapat terjamin dan kerugian yang mungkin timbul dapat 

dikurangi. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004:1) berpendapat bahwa : 

“Accounting information system is a collection of resources, such as people 

and equipment, designed to transform financial and other data into 

information”. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006:6) berpendapat bahwa : 

“Accounting information system is a system that collect, records, stores, and 

processes data to produce information for decision makers”. 

Menurut kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah kesatuan struktur-struktur dalam suatu entitas, seperti 

perusahaan bisnis yang mempekerjakan sumber-sumber daya fisik dan 

komponen-komponen lain untuk mentransformasikan data ekonomi menjadi 

informasi akuntansi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para pemakai 

informasi yang bervariasi. 

Alasan perlunya sistem informasi akuntansi penjualan disusun dalam 

perusahaan menurut Azhar Susanto (2001:170) adalah : 

“1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan.          
Kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung   
akan merugikan perusahaan karena selain sasaran penjualan tidak 
tercapai, juga pendapatan akan berkurang. 
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  2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan   
perusahaan. Oleh karena itu perlu diamankan. 

  3.   Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta dan menyangkut: 
  a. Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya 

uang kontan kalau penjualan secara tunai. 
  b.  Kuantitas barang akan berkurang di gudang karena penjualan yang 

terjadi”. 
Salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi penjualan yang 

menunjang terciptanya suatu sistem  yang memadai adalah dengan pemberlakuan 

dan pelaksanaan prosedur yang baik. Dengan adanya prosedur yang baik maka 

akan menghasilkan informasi yang akurat, cepat dan dapat dipercaya serta dapat 

dikomunikasikan dengan baik sampai kepada tingkat manajer yang bersangkutan 

sehingga akan menunjang kelancaran penjualan. 

Syarat suatu penjualan dikatakan efektif adalah apabila penjualan yang 

dilakukan bisa mencapai target penjualan yang diterapkan oleh perusahaan baik 

dalam unit maupun dalam rupiah. Berhasil tidaknya suatu operasi bisnis, 

tergantung pada berhasil atau tidaknya keefektivitasan fungsi penjualan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan.  

Penjualan menurut Basu Swastha (2002:129) : “Penjualan adalah ilmu 

dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk 

mengajak orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang 

ditawarkan”. 

Penjualan yang efektif merupakan faktor-faktor yang diinginkan 

perusahaan karena unsur dari penjualan ini akan menguntungkan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dalam arti kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba jangka panjang. Oleh karena itu dengan adanya sistem 

informasi akuntansi penjualan berbasis EDP hal ini akan membantu manajemen 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penjualan. 
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Berikut ini adalah siklus pengolahan data akuntansi berbasis EDP : 

 

 

  

 
Data 
Penjualan

Informasi Proses
Keuangan 

Informasi 
Akuntansi 
Manajemen

Transaksi 
Keuangan 

Informasi 
Akuntansi 
Keuangan Fakta 

Peristiwa 

Pengolahan Data 
Elektronik 

 
1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas penulis akhirnya dapat menarik suatu hipotesis 

bahwa: “ Sistem informasi akuntansi penjualan berbasis EDP yang 

diterapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung telah 

memadai”. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti melakukan pendekatan melalui studi 

kasus dan metode deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha 

menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan data-data yang 

diperoleh disertai analisis, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas. 

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Studi Lapangan (Field Study) 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

diperlukan. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan analisa secara 

langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan cara sebagai berikut: 

 



 8

a. Wawancara yang dilakukan terhadap staf dan kepala bagian dalam 

perusahaan yang bertanggungjawab dan menguasai masalah yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan penulis terhadap perusahaan 

untuk mengetahui aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan 

yang bersangkutan. 

c. Kuesioner yaitu dengan menyebarkan pertanyaan tertutup yang telah 

ditetapkan sebagai sample utnuk kemudian dijawab. Hasil dari kuesioner 

tersebut masih merupakan data mentah yang perlu diolah lagi sehingga 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

2. Studi  Kepustakaan (Library Study) 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan untuk memperoleh keterangan 

dari data literatur yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti untuk mendapatkan teori-teori dan penjelasannya agar dapat 

digunakan sebagai dasar pembahasan masalah. 

 

1.8      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan penulis mulai dari bulan Agustus sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


