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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
 
            Sejalan dengan berkembangnya suatu kegiatan usaha, maka berkembang pula suatu 

organisasi perusahaan dengan segala aktivitasnya dan masalah yang akan dihadapi akan semakin 

komplek. Perusahaan akan menghadapi persaingan semakin ketat dalam usaha untuk mencapai 

tujuan, yaitu memperoleh laba optimal. Untuk menghadapi hal tersebut perusahaan mencari jalan 

keluar untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan diterapkan Sistem Informasi Akuntansi, 

karena dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang memadai akan dapat menyajikan 

Informasi yang efektif digunakan oleh pimpinan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan 

yang tepat. Selain itu Sistem Informasi Akuntansi memiliki manfaat dalam membantu pimpinan 

perusahaan untuk memperoleh Informasi yang bermanfaat khususnya dalam hal menentukan 

kebijakan yang akan ditempuh, selanjutnya Sistem Informasi diterapkan dalam perusahaan harus 

dapat menciptakan suatu pengendalian internal yang baik atas aktifitas yang dilakukan dalam 

perusahaan. 

 Sistem Akuntansi Penjualan termasuk Sistem Akuntansi yang penting harus didesign 

sedemikian dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena aktifitas penjualan merupakan sumber 

pendapatan perusahaan, pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang akurat, cepat, dan 

dapat dipercaya. Mengenai aktifitas penjualan untuk menjamin pendapatan yang menjadi hak 

perusahaan tidak berkurang serta mencegah kerugian yang akan timbul. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“MANFAAT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN JASA 

TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENGENDA LIAN 

INTERNAL PENJUALAN” . 

 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dikemukakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Manfaat Sistem Informasi Penjualan jasa Telekomunikasi di KANDATEL 

SUKABUMI. 

2. Bagaimana efektifitas pengendalian internal penjualan jasa pada KANDATEL 

SUKABUMI. 

3. Bagaimana Manfaat Sistem Informasi Akuntansi penjualan jasa  dalam menunjang 

efektifitas pengendalian internal penjualan jasa Telekomunikasi di KANDATEL 

SUKABUMI. 

 
 
1.3.    Maksud dan Tujuan Penelitian 
 
            Maksud dan tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menilai secara langsung manfaat Sistem Informasi Akuntansi 

penjualan jasa Telekomunikasi di KANDATEL SUKABUMI. 

2. Untuk mengetahui dan menilai efektifitas pengendalian internal penjualan jasa 

Telekomunikasi pada  KANDATEL SUKABUMI. 

3. Untuk mengetahui Manfaat Sistem Informasi Akuntansi penjualan jasa Telekomunikasi 

pada KANDATEL SUKABUMI dalam menunjang efektifitas pengendalian internal 

penjualan. 

 
 
1.4.   Kegunaan Penelitian  
 

    Bagi Penulis : 

1. Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah. 

2. Dapat mengetahui penerapan ilmu sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian internal 

penjualan yang terjadi dilapangan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Bagi perusahaan : 
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1. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran berhubungan dengan penjualan, 

khususnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi penjualan jasa Telekomunikasi guna 

meningkatkan efektifitas pengendalian internal penjualan. 

 

 Bagi kepentingan akademik : 

1. Diharapkan dapat menambah referensi untuk penulisan skripsi selanjutnya. 

 

 
1.5. Kerangka Pemikiran 
 
 Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan karena merupakan 

sumber utama pendapatan perusahaan. Penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak atas barang dan jasa dari pihak penjual pada pihak pembeli disertai dengan 

penyertaan modal dari pihak penerima barang atau jasa sehingga terjadi saling timbal balik atas 

penyerahaan barang atau jasa tersebut. 

 Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan, karena 

itu pimpinan dan manager membutuhkan informasi yang sesuai dengan realita, sehingga para 

pimpinan dan manager dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat untuk membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan dibidang penjualan. 

 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan merupakan bagian dari Sistem Informasi 

Akuntansi yang harus direncanakan, didesain, dan dilaksanakan dalam perusahaan agar tujuan 

perusahaan tercapai khususnya dalam menunjang efektifitas pengendalian internal penjualan. 

 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnar and Hopwood    (2001.21) :  “ is 

a collection of resources, such as people and equipment, designed to transform financial and 

other data into information, this information is communicated to a wide variety of dicision 

makers”. 

 

 

 

 

 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan 

seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk 
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menyajikan Informasi keungan dan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan 

data, dan Informasi yang dihasilkan harus berguna untuk pengambilan keputusan. 

 Aktifitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurangnya dikelola 

aktivitas penjualan dengan baik secara langsung akan merugikan perusahaan hal ini disebabkan 

selain sasaran penjualan tidak tercapai juga pendapatan akan berkurang, selain itu pendapatan 

dari hasil penjualan ini merupakan sumber pembiayaan perusahaan  oleh karenanya perlu 

diamankan dan akibat adanya  penjualan akan merubah posisi harta. 

 Untuk mencegah terjadinya  kecurangan, pencurian, dan kesalahan-kesalahan lain yang 

menyebabkan kerugian perusahaan, maka perusahaan perlu menciptakan suatu pengendalian 

internal penjualan yang diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap penerimaan 

penjualan, sistem pengendalian ini dikenal dengan nama pengendalian internal. 

        Adapun pengertian pengendalian internalmenurut Bodnar and Hopwood  ( 2001 : 8) adalah: 

“Internal control is a process designed to provided reasonable assurance regarding the 

achievement of objective in 

(a) Reability of financial reporting 

(b) Effectivness and efficiency of operations, and 

(c) Compliance with applicable law and regulation “ . 

  

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal adalah merupakan suatu 

proses  yang dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam kategori 

sebagai berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan adanya suatu pengendalian internal 

yang memadai di perusahaan, diharapkan kesalahaan, penyelewengan, kecurangan, dan hal-hal 

yang meragukan perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. 

  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi 

yang memadai akan terkandung suatu pengendalian internal yang memadai. Jadi dapat dikatakan 

bahwa Sistem Informasi Akuntansi penjualan dan pengendalian internal penjualan yang 

memadai sangat diperlukan karena membantu manajemen dalam melakukan aktivitas perusahaan 

khususnya aktivitas penjualan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

“Sistem informasi penjualan berperan dalam menunjang efektifitas pengendalaian 

internal penjualan.” 

 

1.6. Metode Penelitian 

             Didalam melakukan penyusunan skripsi ini metode penelitian yang dipergunakan adalah 

dengan metode analitis deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan dan 

menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup 

jelas atas objek yang diteliti, yang bertujuan menghimpun data, menyusunnya secara 

sistemmatis, actual dan cermat, untuk kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan data 

yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam penelitian, yaitu: 

1. Data primer yaitu dengan cara  field research, dilakukan dengan cara: 

a. Observasi langsung ke perusahaan. 

b. Wawancara yang dilakukan baik dengan pimpinan perusahaan, para Manager 

maupun para pegawai perusahaan. 

c. Kuesioner, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis yang 

diajukan kepada pimpinan dan staff perusahaan. 

2. Data sekunder adalah dengan cara library research, yaitu penelitian dengan melakukan 

studi kepustakaan dengan mengambil beberapa literature-literatur yang mempunyai 

hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, sebagai bahan penunjang 

keterangan dari data primer tersebut. 

 
 
 
 
 
 

1.7.    Lokasi dan Waktu Penelitian 
   

              Dalam rangka untuk mendapatkan bahan-bahan yang digunakan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada KANDATEL (Kantor Daerah Pelayanan 

Telekomunikasi) SUKABUMI yang beralamat di  Jl. Masjid No. 1 Sukabumi. Waktu penelitian 

di mulai pada bulan Desember 2006. 

 


