
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Lahirnya perusahaan-perusahaan yang baru menimbulkan ketatnya per-saingan 

dunia usaha, khususnya dunia otomotif, keadaan ini menyebabkan perusahaan 

dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, terlebih lagi jika perusahaan itu 

banyak melibatkan sumber daya manusia. Dalam menjalankan usahanya suatu 

perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

memproduksi barang-barang yang sejenis. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk 

menciptakan suatu cara dalam membuat perbedaan-perbedaan yang lebih baik dengan 

produk yang dihasilkan oleh pesaing, misalnya kualitas (mutu), produk, bentuk, 

harga, dan lain-lain sedemikian rupa yang merupakan salah satu ciri produk 

perusahaan tersebut, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat banyak dan pada 

akhirnya akan mendorong kenaikan penjualan. 

       Kegiatan penjualan itu sendiri dapat dilaksanakan melalui penjualan tunai atau 

penjualan kredit. Khususnya penjualan kredit selalu mendapatkan perhatian utama 

dari pimpinan, karena penjualan kredit akan menghasilkan piutang perusahaan yang 

memiliki risiko adanya piutang tidak tertagih. Sehingga keadaan ini akan 

mempengaruhi pendapatan perusahaan. 

       Pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatan penjualan akan menentukan 

besarnya laba perusahaan sehingga pendapatan perusahaan tersebut harus diamankan 

dengan baik. Kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan 

sudah barang tentu tidak dapat dihindarkan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan 

tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan cara melakukan perencanaan dan 

pengawasan. Untuk melakukan pengawasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tersebut 

diperlukan suatu alat yaitu sistem informasi akuntansi penjualan, dimana tujuan 

sistem informasi akuntansi penjualan adalah melakukan pengelolaan kegiatan 

penjualan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 



       Seringkali kegagalan terjadi di dalam melakukan aktivitas penjualan khususnya 

penjualan kredit, baik menyangkut harga, ketepatan penjualan yaitu menjual kepada 

pembeli yang tepat baik tingkat bonafiditasnya maupun batas maximum kredit yang 

diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan. 

       Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan risiko-risiko perusahaan 

dalam melakukan penjualan dapat diatasi, karena sistem informasi akuntansi 

penjualan yang diterapkan di dalam perusahaan dituntut untuk menciptakan sistem 

informasi yang muktahir mengenai pasar, harga, calon pembeli, calon distribusi, 

syarat penyerahan dan syarat pembayaran. Dengan demikian penjualan yang efektif 

dapat tercapai. Penjualan dikatakan efektif jika penjualan tersebut dapat tercapai 

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. 

       Bertolak dari latar belakang itulah penulis dengan segala keterbatasan dan 

kekurangannya memberanikan diri untuk menyusun skripsi dengan judul: 

“PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DALAM  

MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJUALAN KREDIT PADA PT. SRI KANDI 

DIAMOND MOTORS BANDUNG” 

        

1.2 Identifikasi Masalah 

Fokus permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan di PT. Srikandi 

Diamond Motors Bandung. 

2. Apakah penjualan kredit yang dilaksanakan perusahaan telah efektif. 

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam menunjang 

efektivitas penjualan kredit. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

       Maksud penelitian ini adalah menganalisis data dan informasi penjualan kredit 

yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan menilai, bagaimana pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi penjualan di PT. Srikandi Diamond Motors Bandung.  



2. Untuk mengetahui dan menilai, apakah penjualan kredit yang dilaksanakan 

perusahaan telah efektif. 

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan sistem informasi akuntansi penjualan 

dalam menunjang efektivitas penjualan kredit. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori-

teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik nyata di 

perusahaan. Di samping itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi. 

2. Bagi pihak perusahaan 

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

bahan masukan untuk kemudian melakukan perbandingan apa yang selama ini 

telah dilakukan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat dan pihak lain 

Sebagai referensi masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya penyajian 

topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

       Perusahaan swasta maupun pemerintah pada umumnya diselenggarakan untuk 

memperoleh laba. Agar laba yang diperoleh perusahaan dapat maksimum, penjualan 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga diperlukan suatu sistem yang baik. 

Dengan adanya sistem yang baik, informasi akan sampai dengan cepat dan benar 

kepada manajer. Dalam upaya menjamin kelancaran usaha suatu perusahaan, terdapat 

satu faktor yang penting untuk diperhatikan keberadaannya, yaitu sistem informasi 

akuntansi. 



       Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson,dkk (2000;7) Sistem 

Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 

“An Accounting Information System is a unified structures within an entity, 
such as a business firms, that employs physical resources, and other 
components to transform economic data into accounting information, with the 
purpose of satisfying the information needs of variety of users.” 

        

       Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan 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. 

       Dapat kita pahami bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan pemrosesan data dan transaksi dalam rangka menyajikan 

informasi untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian usaha 

bagi mereka yang membutuhkannya. Apabila sistem pengumpulan data dan 

pengolahan data tersebut memadai, informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh manajemen. Begitu pula sebaliknya, 

bilamana sistem pengumpulan dan pengolahan data tidak memadai, informasi 

menjadi tidak berguna bagi manajer dan bahkan dapat berakibat kerugian bagi 

pemakai informasi tersebut, karena data yang kurang tepat akan berakibat salah 

dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang 

baik, dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan, informasi harus 

memenuhi karakteristik kualitatif sebagai berikut: 1) dapat dipahami; 2) relevan; 3) 

keandalan; dan 4) dapat dibandingkan. 

       Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan suatu sistem informasi 

akuntansi yang dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan informasi bagi 

pimpinan perusahaan di dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan penjualannya. 

       Kegiatan penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan di mulai dengan adanya 

penerimaan pesanan penjualan, pengiriman barang kepada pelanggan, termasuk 

kegiatan pencatatan pesanan (order) yang di terima dan pencatatan hasil yang di 



terima dari kegiatan penjualan. Jika prosedur dari penjualan tidak dikelola dengan 

baik, akan timbul dampak yang secara langsung akan merugikan dan menghambat 

kegiatan penjualan yang terjadi di dalam perusahaan. 

       Menurut Azhar Susanto (2001;170) ada beberapa tujuan Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan yaitu: 

       “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.  

        2.Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan 
perusahaan oleh karenanya perlu diamankan. 

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

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

penjualan yang terjadi.”        
        

        Sistem informasi akuntansi penjualan yang baik dan memadai sangat penting 

untuk mengelola aktivitas penjualan kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Kondisi ideal penjualan kredit yang baik adalah penjualan kredit yang efektif. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony yang dialih bahasakan oleh Maulana 

(1992;203), yaitu:  

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat 

pertanggung jawaban dengan sasaran yang harus dicapainya.” 

       Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, semakin efektif 

pula unit tersebut. Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan output 

menurut kebutuhan. Dengan demikian, di lihat dari sudut pandang ekonomis, 

penjualan kredit yang efektif dapat dimaksudkan dengan penjualan kredit yang 

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Agar 

penjualan kredit efektif pimpinan perusahaan harus merancang dan melaksanakan 

sistem informasi akuntansi dengan baik. 



       Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang memadai berperan dalam 

menunjang efektivitas penjualan kredit”. 

  

1.6 Metodologi Penelitian 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta 

menganalisa data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang di 

teliti. 

       Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Lapangan (field research) 

Penelitian dilakukan dengan mengunjungi langsung perusahaan, dengan 

melakukan serangkaian wawancara, pengamatan dan tanya jawab dengan 

pihak staf perusahaan. Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data 

primer. 

2. Studi Kepustakaan (library research) 

Dengan mempelajari literatur-literatur, baik buku maupun bacaan lainnya 

yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin penulis selidiki, studi 

kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder/pendukung analisis 

dan kesimpulan. 

       Selanjutnya data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan 

diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari. Untuk pengujian, 

ditempuh prosedur pengujian yang akan dimulai dari operasionalisasi variabel dan 

indikatornya, teknik pengumpulan data dan rancangan analisis pengujian hipotesis. 

 

 

 

 

 

 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. 

SRIKANDI DIAMOND MOTORS BANDUNG yang berlokasi di jalan Soekarno 

Hatta No. 342 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


