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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap badan usaha baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar  

selalu ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai sasaran dan 

tujuan melalui operasi perusahaan.Dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah sejalan dengan 

perkembangan perusahaan itu sendiri, meningkatkan persaingan, selera 

konsumen, dan ekonomi yang selalu berubah yang menuntut perusahaan untuk 

memiliki pemimpin yang profesional agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien.oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem prosedur yang memadai 

agar harta perusahaan dapat lebih terjamin keamanannya dan tujuan perusahaan 

dapat dicapai selain dalam penerapan sistem dan prosedur tersebut,pimpinan harus 

dapat menciptakan suasana yang baik. 

Besarnya pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

tergantung dari efektivitas penjualan yang dilaksanakan.penyusunan sistem 

informasi akuntansi penjualan dimaksudkan supaya pelaksanaan atas penjualan 

baik secara tunai maupun secara kredit dapat dikendalikan dan diawasi dengan 

baik sehingga kerugian atas kecurangan dalam melaksanakan penjualan dapat 

dihindarkan semaksimal mungkin. 

Informasi tentang penjualan sangat penting dalam pengambilan keputusan 

pimpinan perusahaan dan pengendalian efektivitas penjualan informasi tersebut 

disajikan secara tepat dan dapat dipercaya, agar dapat memudahkan manajemen 

untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penjualan di dalam 

perusahaan, sehingga dapat ditentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui betapa besar pengaruh sistem 

informasi akuntansi penjualan terhadap perkembangan suatu perusahaan, hal ini 

juga yang menjadi pertimbangan penulis memilih pokok bahasan dengan judul : 



 2 

“Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas 

Penjualan (Studi kasus pada PT. SANLIT INTI PLASTIK Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan perusahaan 

telah memadai? 

2. Apakah penjualan yang ditetapkan perusahaan telah berjalan dengan efektif? 

3. Bagaimana manfaat sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas 

penjualan perusahaan? 

  
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk 

mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang diidentifikasikan oleh penulis. 

Sedangkan tujuan penulis menyajikan pokok bahasan tentang sistem informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaan pendapatan adalah: 

1. Untuk mengetahui kememadaian penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan pada perusahaan.  

2. Untuk mengetahui efektivitas penjualan pada perusahaan. 

3. Untuk mempelajari dan mengetahui manfaat sistem informasi akuntansi 

penjualan dalam menunjang efektivitas penjualan. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

Setelah mengetahui kegunaan masalah dan uraian di atas, kegunaan yang 

diharapkan dapat di capai dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pemikiran dan pengelolaan yang lebih baik mengenai kelancaran penjualan 

dan pendapatan serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan sebagai referensi untuk mengembangkan perusahaan. 
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2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem 

akuntansi, khususnya sistem informasi akuntansi penjualan, selain itu, 

penelitian ini merupakan salah satu syarat utama untuk menempuh ujian 

sarjana ekonomi (d/h STIEB) Universitas Widyatama.  

3. Bagi Masyarakat, 

Khususnya bagi lingkungan akademik, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan bagian yang penting 

dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan dagang. Pembuatan atau pengaturan suatu sistem informasi akuntansi 

penjualan berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan didasari hasil 

penjualan bagi perusahaan yang dapat dipakai perusahaan untuk membiayai 

kegiatan perusahaan, oleh karena itu pimpinan harus benar-benar mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan penjualan dengan menerapkan sistem informasi 

akuntansi penjualan yang memadai sehingga efektivitas penjualan dapat dicapai. 

Suatu sistem informasi akuntansi penjulan perlu disusun didalam 

perusahaan karena efektivitas penjualan merupakan sumber pendapatan 

perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kondisi harta perusahaan tersebut 

untuk mengatasi hal tersebut perlu disusun suatu sistem informasi akuntansi 

penjualan yang memadai. 

Menurut La Midjan dan Azar Susanto (2001;169) :  

“Sistem informasi akuntansi penjualan termasuk sistem informasi 
akuntansi yang harus didesain didalam perusahaan. Hal ini 
disebabkan oleh kerena penjualan, baik penjualan secara kredit 
maupun penjualan secara tunai merupakan sumber pendapatan 
perusahaan”.  
 

  Kegagalan dalam efektivitas penjualan, khususnya penjualan kredit baik 

menyangkut harga dari ketetapan penjualan yaitu menjual barang kepada pembeli 
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yang tepat, baik dilihat dari tingkat bonafiditasnya maupun batas maksimum 

kredit yang diberikan akan mempengaruhi selain pendapatan juga penagihan atas 

piutang 

Suatu sistem informasi akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen.   

Dilihat dari hal tersebut, suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang 

memadai dapat menghasilkan suatu sistem informasi akuntansi yang memadai 

pula, yang dapat mencegah, mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan serta 

penyelewengan yang mungkin ada. Apabila sistem informasi akuntansi penjualan 

telah dilaksanakan dengan baik, kelancaran penerimaan pendapatan dapat terjamin 

dan kerugian yang mungkin timbul dapat dikurangi. 

Pengertian sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh Bodnar 

dan Hopwood (2005;3) adalah sebagai berikut: 

“An accounting information system (AIS) is a collection of resources, 

such as people and equipment, designed to transform financial and 

other data into information”. 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) 

merupakan kumpulan sumber daya,seperti manusia dan peralatan,yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi. 

Sedang tujuan penyusunan system inforamasi akuntansi menurut Azhar 

Susanto (2004;9) adalah : 

“1. Untuk mengelola aktivitas penjualan agar sasaran penjualan 
tercapai 

2.  Untuk mengaman kan sumber pembiayaan perusahaan, 
3.  Untuk menjaga perubahan posisi harta yang menyangkut : 

- Piutang kalau penjualan dilakukan secara kredit, 
- Jumlah barang yang kurang karena penjualan.” 
 

Tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan utama dan 

tujuan akhir sistem informasi akuntansi yang cepat,efisien dan aman serta dapat 

membantu menejemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pengendalian. 
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Adapun tujuan utama dari system informasi akuntansi menurut Wilkinson 

(2001;9) adalah sebagai berikut: 

           “1. to support the day to day operation  

 2. to support decision making by internal decision makers, 

3. to fill obligation relating to stewardship”. 

 
Sistem informasi akutansi penjualan tersebut akan memadai apabila telah 

memenuhi semua unsur-unsur system informasi akuntansi.unsur-unsur system 

informasi akuntansi menurut Bodnar (2001;1) adalah: 

 “1.  People and equipment, 

   2. Data 

  3. Method”.  

 
 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia,alat,metode berinteraksi dalam satu 

wadah organisasi yang terstuktur menghasilkan informasi keuangan dan informasi 

menejemen yang terstruktur. 

Salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi penjualan yang 

menunjang terciptanya suatu sistem yang memadai adalah dengan 

memberlakukan dan pelaksanaan prosedur yang baik. Prosedur yang baik akan 

menghasilkan informasi yang akurat, cepat dan dapat dipercaya serta dapat 

dikomunikasikan dengan baik sampai kepada tingkat manajer yang bersangkutan 

sehingga akan menunjang efektivitas penjualan. 

 
Gambar 1.1 

Hubungan antara Penjualan dengan Sistem Informasi Akuntansi 

 
 

 

 

 

 

Penjualan Sistem Informasi Akuntansi 

Efektivitas  
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 Dari gambar di atas, dapat dijelaskan secara singkat bahwa penjualan 

dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi sistem informasi akuntansi penjualan 

di dalam suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan yang baik 

adalah sistem informasi akuntansi yang memenuhi seluruh unsur, fungsi dan 

tujuan yang kemudian akan menunjang efektivitas penjualan di dalam perusahaan. 

Dengan kata lain adanya aspek kesinambungan antara elemen-elemen yang satu 

dengan yang lainnya. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka penjualan 

tidak dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menyajikan hipotesis sebagai 

berikut: “Sistem informasi akuntansi yang dirancang dan dilaksanakan 

secara memadai, dapat bermanfaat dalam menunjang efektivitas penjualan”. 

 
1.6 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang diperoleh akan 

diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar dan teori yang 

telah dipelajari.untuk keperluan pengujian dilakukan serangkaian langkah-langkah 

yang akan dimulai dari operasionalisasi variabel, rancangan pengujian hipotesis, 

teknik pengumpulan data dan menarik kesimpulan serta membuat saran. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada objek 

yang diteliti.teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang penulis teliti. 

b. Observasi 

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data denga mengamati secara 

langsung objek yang diteliti.  
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c. Kuesioner 

Merupakan teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan komunikasi 

menyampaikan daftar kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan yang 

dijawab oleh responden kepada pihak yang ada kaitannya dengan objek 

penelitian yaitu Direktur, Manajemen Akuntansi dan Keuangan, Bagian 

Produksi dan Bagian Pemasaran. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan untuk memperoleh keterangan 

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

yang diteliti ntuk mendapatkan teori-teori dan penjelasannya agar dapat 

digunakan sebagai dasar pembahasan masalah. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Sanlit Inti Plastik yang 

berlokasi di Jl. Industri III/8 Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Mei 2007 sampai dengan selesai. 


