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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

    Setiap negara berusaha melakukan pembangunan di segala sektor agar 

dapat menjadi negara berkembang dan maju. Perkembangan negara tersebut 

ditandai dengan adanya kemajuan di dalam bidang ekonominya.. Hal tersebut 

harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya alamnya 

maupun sumber daya manusianya juga. Dengan didukung dari sumber daya yang 

memadai maka perusahaan yang ada di Indonesia mulai berkembang dengan pesat 

terutama perusahaan yang bergerak di sektor industri, hal tersebut ditandai dengan 

banyaknya investor yang mulai menanamkan modalnya di Indonesia. 

     Dengan tingkat persaingan yang sangat ketat di sektor perdagangan maka 

setiap usaha perdagangan dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensinya. 

Untuk dapat mempertahankan eksistensinya maka perusahaan dalam menjual 

produknya harus dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan industri yang mempunyai perusahaan 

yang produksinya efisien dan efektif dalam menangani setiap aktivitas dan 

mampu mengambil keputusan yang tepat dan terbaik.  

    Dalam perusahaan kecil dimana pemilik merangkap sebagai pimpinan, 

pemilik dapat mengetahui secara jelas transaksi-transaksi yang terjadi setiap hari, 

dikarenakan pemilik terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaannya. 

Makin besar suatu perusahaan akan semakin banyak masalah yang akan dihadapi 

pimpinan perusahaan tersebut. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi maka di 

dalam menjalani tugasnya, pimpinan perlu melimpahkan sebagian wewenangnya 

kepada para bawahannya agar pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. 

Bagi perusahaan masalah penjualan merupakan salah satu masalah yang 

cukup serius. Penjualan merupakan salah satu fungsi utama dalam perusahaan, 

karena akan menghasilkan pendapatan. Kurang dikelolanya aktivitas penjualan 

akan berpengaruh buruk pada perusahaan seperti tidak tercapainya penjualan 
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barang yang ditargetkan dan akan mengurangi keuntungan dan pendapatan.Untuk 

menunjang kelancaran aktivitas harus diterapkan sistem informasi akuntansi 

disertai pengendalian intern yang memadai.     

Oleh sebab itu pimpinan perusahaan perlu melaksanakan suatu sistem 

pengendalian intern agar dapat mengamankan asset perusahaan serta dapat 

memberi keyakinan kepada pimpinan perusahaan bahwa apa yang dilaksanakan 

dan dilaporkan adalah benar dan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi akan berguna membantu operasi perusahaan, sehingga dari informasi 

tersebut manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan koreksi terhadap 

sistem yang menyimpang yang mungkin terjadi dalam perusahaan. 

Sistem pengendalian intern ini bukanlah dimaksudkan untuk 

menghilangkan semua kemungkinan kesalahan/penyelewengan, akan tetapi sistem 

pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan 

penyelewengan 

Perusahaan yang berhasil menghadapi persaingan akan diikuti dengan 

meningkatnya volume penjualan atau tetap bertahan pada volume penjualan 

sebelumnya. Penjualan merupakan salah satu fungsi penting perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai sumber pembangunan 

perusahaan.bila ditinjau dari segi ekonomi perusahaan, penjualan bukan semata-

mata untuk menghasilkan pendapatan tetapi untuk memperoleh laba yang akan 

membuat perusahaan bisa bertahan. 

Apabila terjadi suatu penyelewengan dalam proses maka yang perlu 

mendapat perhatian dan penelitian kembali adalah sistem pembagian kerja dalam 

organisasi yang menyangkut wewenang yang diberikan kepada seseorang, 

perencanaan yang telah ditetapkan, strategi pengendalian yang telah dijalankan.  

       Berdasarkan dari uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di bidang tersebut dan atas dasar itulah 

penulis mengambil judul skripsi: 
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“PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DALAM  

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  

PENJUALAN “ 

1.2 Identifikasi Masalah 

      Berdasar uraian diatas penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan yang dijalankan 

oleh perusahaan ? 

2. Seberapa besar peranan sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan 

perusahaan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penjualan ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan mengenai peranan sistem informasi 

akuntansi penjualan dalam meningkatkan sistem ekonomi penjualan. Adapun 

maksud dari penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui sampai 

sejauh mana pentingnya pengaruh strategi pengendalian intern penjualan sehingga 

dapat dipergunakan sebagai alat manajemen dalam kelancaran aktivitas penjualan. 

Sedangkan tujuan dari penulisan tersebut adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah menetapkan dan melaksanakan 

sistem informasi akuntansi yang memadai atas penjualan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan sistem informasi akuntansi 

penjualan berperan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern 

penjualan.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan yang diteliti 

Sebagai masukan dari penulis atas penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan yang diterapkan dan untuk mengetahui  sampai sejauh mana 
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pengaruh sistem pengendalian intern penjualan terhadap penerimaan 

pendapatan. 

2. Penulis 

• Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

• Memahami secara lebih mendalam penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan sistem pengendalian intern dalam praktek yang sebenarnya 

pada perusahaan 

• Untuk mengetahui sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dapat diterapkan pada persoalan yang ada dalam praktek 

3. Bagi pihak lain 

• Merupakan referensi yang dapat membantu dalam penelitian yang sejenis 

• Menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi penjualan dalam meningkatkan sistem pengendalian 

intern penjualan. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran  

Bagi suatu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, penjualan 

merupakan salah satu kegiatan utama yang tidak kalah penting dibandingkan 

kegiatan-kegiatan lain dalam perusahaan. Karena pentingnya penjualan, pimpinan 

perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan mengenai kegiatan 

penjualan dengan menerapkan suatu sistem informasi akuntansi yang akan 

menunjang kelancaran aktivitas penjualan dengan tepat sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

Fungsi perencanaan dan koordinasi oleh manajemen dapat 

diselenggarakan bawahannya, tetapi fungsi yang ketiga yaitu pengawasan, 

sebagian besar harus tetap berada di tangan pemimpin dengan suatu sistem 

informasi akuntansi yang memadai.  Kemajuan dan persaingan yang pesat dalam 

bidang usaha menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan yang tepat demi kemajuan perusahaan itu sendiri. 
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 Pada saat ini sistem informasi akuntansi makin dirasakan penting 

keberadaannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar. 

Pengalaman menunjukkan  bahwa banyak perusahaan yang jatuh pailit akibat 

lemahnya sistem informasi akuntansi yang digunakan. Sebagian besar perusahaan 

umumnya bertujuan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan mereka. 

Namun pada aktivitas tersebut tentunya akan besar kemungkinan mengalami 

berbagai hambatan atau masalah yang membutuhkan perhatian dan penanganan 

yang cukup serius, agar masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. 

 Selain masalah laba, perusahaan juga dituntut untuk dapat selalu 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak ekstern  dan pihak intern.  

Informasi bagi pihak ekstern akan berguna dalam pengambilan keputusan 

mengenai kelangsungan investasi atau untuk menentukan besarnya pajak yang 

harus ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan bagi pihak intern, informasi 

tersebut berguna untuk melakukan tindakan perbaikan atas sistem dan prosedur 

yang telah diterapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan 

kerugian dapat diantisipasi. 

Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan dalam perusahaan 

belum cukup untuk menjamin tersedianya data atau informasi yang dapat 

dipercaya dalam laporan yang dihasilkannya dan perlakuan atas aktiva atau 

kekayaan perusahaan. Tindakan pengendalian intern yang memadai masih harus 

ditambahkan ke dalam sistem dan prosedur akuntansi guna mencegah, 

mendeteksi, mengoreksi kesalahan dan penyelewengan yang mungkin ada. 

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan, pimpinan 

memerlukan suatu alat yang dapat membantunya dalam mengendalikan 

perusahaan. Dimana alat tersebut adalah sistem pengendalian intern. 

Dalam kaitan dengan penjualan suatu sistem informasi akuntansi 

penjualan yang disertai dengan akuntansi pengendalian yang memadai akan 

memungkinkan diterimanya pendapatan dari penjualan secara lengkap dan utuh. 

Mulyadi (2001;3) menyatakan bahwa : “Sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
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menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan”.  

 

Sedangkan La Midjan dan Azhar Susanto (2001;03) menyatakan 

pengertian tentang sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut : “Sistem 

informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber manusia dan modal 

dalam suatu organisasi yang menyajikan  informasi keuangan yang 

diperoleh dari pengumpulan dan memproses data keuangan”. 

Kebutuhan informasi mengenai kondisi perusahaan dapat dipenuhi melalui 

sistem informasi akuntansi, seperti yang dikemukakan oleh Bodnar dan Hapwood 

(2001;1) sebagai berikut : 

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

as people and equipment, designed to trasform finansial and other data  into 

information”. 

Kutipan tersebut di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. Dalam mendukung pengendalian internal yang 

efektif diperlukan suatu pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang efektif pula. 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (2000;3) sebagai berikut : 

“ Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievment of objectives in the following categories: effectiveness 

and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with 

applicable laws and regulation”. 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel yang lain, 

yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 

tiga kelompok tujuan yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;20) adalah 

“keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi”.  

Pada perusahaan, penjualan merupakan usaha pokok perusahaan dan 

transaksinya terjadi berulang-ulang serta transaksi itu sangat materiil. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang perlu menggunakan sistem 

pengendalian internal penjualan untuk menghindari kesalahan dan 

penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam transaksi penjualan. Jadi jika 

terhadap masalah yang cukup serius yang tidak segera ditangani akan berpengaruh 

secara langsung terhadap penurunan penjualan barang dan penerimaan perusahaan 

yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan sekumpulan manusia, 

peralatan dan teknik yang diatur untuk mengumpulkan dan mengolah data-data 

penjualan menjadi informasi penjualan yang berkualitas yang digunakan sebagai 

alat bantu bagi pihak manajemen untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan 

penjualan serta untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan. 

Alasan perlunya sistem penjualan dalam perusahaan didasarkan atas tujuan 

penyusunan sistem informasi penjualan menurut La Midjan (2000;173) bahwa: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurangnya 

pengelolaan aktivitas penjualan dengan baik secara langsung akan merugikan 

perusahaan disebabkan 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 harta dan menyangkut: 

� Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit, atau masuknya uang 

kontan atau penjualan secara tunai. 

� Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan. 

Disamping itu strategi pengendalian internal penjualan diperlukan untuk 

menghasilkan informasi yang andal, yang dapat digunakan oleh manajemen 

menjalankan perusahaan. 
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Berdasar uraian di atas, penulis mengajukan hipotesis, yaitu “ Terdapat 

hubungan yang kuat antara sistem informasi akuntansi penjualan dengan sistem 

pengendalian intern penjualan”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti 

status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai perusahaan, khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan 

melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi melalui : 

1. Penelitian lapangan (Field Research), dilakukan dengan meninjau perusahaan 

secara langsung untuk memperoleh data primer dengan cara :                                                                                                                            

a. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada pejabat berwenang dan 

karyawan perusahaan yang berhubungan dengan produksi. 

b. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung. 

c. Kuesioner, dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan mengenai 

masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang diharapkan 

dijawab untuk mempermudah pengumpulan data dan efisiensi waktu. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research), dilakukan untuk mempermudah data 

sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan terhadap literatur yang 

diteliti, yang akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori dalam 

penelitian ini. 

 

1.7 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian 

Dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan skripsi, penulis telah 

melakukan penelitian pada PT “X”. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April  

sampai dengan selesai 

 


