
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan, organisasi, maupun badan usaha dalam skala kecil 

maupun dalam skala besar selalu ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya 

untuk mencapai sasaran dan tujuannya melalui operasi perusahaannya. Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya setiap perusahaan selalu dihadapkan 

pada berbagai masalah sejalan dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Masalah yang mungkin dihadapi adalah meningkatnya persaingan, selera 

konsumen yang berubah-ubah, serta keadaan ekonomi yang selalu berubah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut sebuah perusahaan dituntut untuk memiliki 

kemampuan pengelolaan operasi yang baik agar perusahaan dapat bekerja secara 

efektif dan efisien, karena diperlukan adanya suatu sistem dan prosedur yang 

memadai agar sumber daya perusahaan dapat lebih terjamin keamanannya dan 

tujuan perusahaan dapat tercapai.    

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba dari hasil 

penjualan yang merupakan unsur terpenting dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Penjualan merupakan titik sentral bagi perusahaan. 

Kegiatan penjualan yang optimal dapat meningkatkan kinerja perusahaan, 

juga mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan dalam melaksanakan 

penjualannya  sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu suatu perusahaan perlu 

membuat sebuah sistem informasi yang dirancang dengan baik dan benar agar 

aktivitas penjualan tersebut sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil yang 

optimal.   

Menurut La Midjan dan Susanto (2001 ; 169), sistem informasi 

akuntansi penjualan termasuk sistem informasi akuntansi penting yang harus 

didesain di dalam perusahaan, hal ini disebabkan oleh karena 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 yang tepat, akan mempengaruhi pendapatan. Dilihat dari 

tingkat bonafiditasnya maupun batas maksimum kredit yang diberikan juga akan 

mempengaruhi pendapatan serta penagihan piutang.    

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh sebuah perusahaan tergantung 

pada efektivitas penjualan yang dilakukan perusahaan tersebut. Penyusunan 

sistem informasi akuntansi penjualan dimaksudkan agar pelaksanaan atas 

penjualan baik secara tunai maupun kredit dapat dikendalikan dan diawasi dengan 

baik sehingga kerugian atas kecurangan dalam melaksanakan penjualan dapat 

dihindarkan semaksimal mungkin. 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan bagian dari sistem 

informasi akuntansi yang dapat meghasilkan informasi mutakhir mengenai pasar, 

harga, calon pembeli, cara distribusi, syarat pembayaran, dan syarat penyerahan. 

Transaksi-transaksi yang terjadi beserta contohnya juga dijadikan basis 

pengendalian aset-aset perusahaan melalui ketaatan akan prosedur yang akan 

menjaga lingkaran perusahaan dari outsiders, contohnya prosedur otorisasi yang 

harus dilakukan sebelum pencairan uang kas. Pencatatan terhadap kejadian-

kejadian juga menyediakan informasi mengenai akuntabilitas untuk kebutuhan 

internal maupun eksternal perusahaan.  

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Azhar (2003), yang meneliti 

mengenai “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas 

Penjualan (Studi kasus pada CV. Mekar Plastik Industri di Bandung)”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap efektivitas penjualan. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek 

dan tahun amatan penelitian. 

Mengingat pentingnya sistem akuntansi penjualan terhadap perkembangan 

suatu perusahaan, maka penulis tertarik untuk menggali permasalahan tersebut 

dalam bentuk penelitian dengan topik: 



 

“MANFAAT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM 

MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJUALAN (Studi kasus pada Airplane 

Systm)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sebagaimana kita ketahui sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

unsur yang paling penting  untuk mengatur segala aktivitas perusahaan khususnya 

pada aktivitas penjualan, karena penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

dapat mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana manfaat sistem informasi akuntansi dalam menunjang 

efektivitas penjualan. 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan yang dijalankan telah 

bermanfaat. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan manfaat sistem informasi Akuntansi dalam menunjang 

efektivitas penjualan yang akan digunakan penulis sebagai bahan penyusunan 

penelitian dan tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai :  

1. Pelaksanaan sistem informasi Akuntansi penjualan  yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2. Kebermanfaatan sistem informasi Akuntansi penjualan dalam 

menunjang efektivitas penjualan 



3. Efektivitas sistem informasi akuntansi penjualan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam merancang atau membuat kebijakan dan tindakan-tindakan 

yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi penjualan.. 

2. Bagi lingkungan Perguruan Tinggi  

Dari hasil penelitian yang sangat terbatas ini, penulis berharap penelitian 

yang dilakukan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai masalah yang berhubungan dengan sistem informasi Akuntansi 

penjualan. 

3. Bagi penulis  

Penelitian ini sangat bermanfaat karena : 

a. Memberikan gambaran tentang sistem informasi Akuntansi terutama 

mengenai manfaatnya dalam menunjang efektivitas penjualan. 

b. Sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat dengan keadaan 

yang sebenarnya di lapangan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan atau organisasi setiap harinya selalu menghadapi 

masalah. Masalah yang timbul mungkin tidak dapat diatasi hanya oleh pemimpin 

perusahaan atau organisasi tersebut, pemecahan suatu masalah mungkin 

memerlukan bantuan orang lain seperti para kolega atau petugas yang dilibatkan 

untuk memecahkan masalah. Untuk mempermudah pemecahan masalah bagi 

seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut harus diberi informasi berkualitas 

yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang dioperasikan dengan cara 

tertentu. 



Menurut La Midjan dan Susanto (2001 ; 03) menyatakan pengertian 

tentang sistem informasi Akuntansi 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.” 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan bagian yang penting 

dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan dagang. Suatu sistem informasi akuntansi penjualan perlu disusun 

didalam perusahaan karena efektivitas penjualan merupakan sumber pendapatan 

perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kondisi harta perusahaan tersebut. 

Kebutuhan informasi mengenai kondisi perusahaan dapat dipenuhi melalui 

sistem informasi Akuntansi, seperti yang dikemukakan oleh Bodnar dan 

Hopwood (2005 ; 3) sebagai berikut : 

“An Accounting Information System (AIS) is a collection of recources, 

such as people and equipment, designed to transform and other data into 

information.” 

 

Kutipan tersebut diatas dapat diartikan bahwa sistem informasi Akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. 

Sedangkan tujuan penyusunan sistem informasi Akuntansi menurut 

Susanto (2004 ; 9) adalah : 

1. Untuk mengelola aktivitas penjualan agar sasaran penjualan 

tercapai 

2. Untuk mengamankan 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 manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan 

pengendalian. 

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. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditulis oleh penulis serta 

pertimbangan-pertimbangan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mencoba 

membuat suatu hipotesis sebagai berikut :  

“Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang dan dilaksanakan 

secara efektif dan efisien akan bermanfaat dalam menunjang efektivitas 

penjualan.”. 

 

1.6  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif atau metode 

analisis. 

Untuk menunjang analisis tersebut perlu didukung oleh data primer 

maupun sekunder. Teknik-teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Data Primer, penulis memperoleh melalui penelitian lapangan 

(field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan 

penelitian terhadap objek yang dilakukan dengan : 

a) Observasi. 

b) Wawancara. 

2. Data Sekunder yang diperoleh melaui penelitian Kepustakaan 

(Library Research), yaitu pengumpulan data dengan mengolah, mencari dan 

mempelajari bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber 



kepustakaan, seperti buku literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, dan lain-lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan untuk 

penilitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Airplane Systm yang 

berlokasi di Jl. Titiran No. 7 Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


