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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembang dan majunya teknologi yang pesat akhir-akhir ini serta 

berkembangnya sistem informasi yang berbasis teknologi menyebabkan 

pengaruh pada pengelolaan suatu perusahaan, tetapi juga telah memberikan 

pengaruh yang signifikan pada sistem informasi akuntansi organisasi bisnis. 

Perkembangan yang telah terjadi menunjukkan bahwa teknologi informasi saat 

ini bukan menjadi tuntutan lagi bagi perusahaan atau organisasi, melainkan 

sudah menjadi kebutuhan untuk menunjukkan kerja entitas perusahaan atau 

organisasi tersebut (Antasari dan Yaniartha, 2015). 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi berbasis komputer, tidak 

akan membutuhkan banyak waktu, biaya dan tenaga dalam mengerjakannya 

bila dibandingkan dengan pengerjaan secara manual/tradisional. Selain itu, 

informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis komputer akan 

menjadi lebih akurat dan tidak terlalu banyak melakukan kroscek secara 

berulang terhadap output/laporan keuangan yang dihasilkan (Widiastuti, 2015). 

Menurut Adibah dkk (2015), mempertimbangkan hal tersebut untuk 

menjadi unggul dalam persaingan, perusahaan harus memiliki sistem akuntansi 

yang baik sehingga tujuan utama perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi yang 
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baik diharapkan dapat memberi jaringan prosedur yang baik pula dalam 

melaksanakan suatu kegiatan usaha sehingga berjalan dengan lancar. Sistem 

yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. 

Perusahaan harus memperhatikan penerapan sistem akuntansi, yaitu kesesuaian 

antara sistem itu sendiri dengan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan 

operasional perusahaan dagang yang sangat penting adalah penjualan dan 

penerimaan kas. Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan 

penerimaan kas merupakan kegiatan perusahaan untuk mengukur ukuran awal 

laba yang diperoleh perusahaan dimana kas bersifat mudah dipindahtangankan. 

Oleh karena itu dibutuhkannya suatu sistem akuntansi yang baik agar kegiatan 

operasional dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Rawung (2016), perusahaan distributor yang menjadi titik 

utama perhatian adalah bagaimana menjual barang yang ada dalam perusahaan. 

Dalam melakukan penjualan barang ke pelanggan (customer) maka 

memerlukan suatu sistem informasi mulai dari barang tersebut dipesan sampai 

dengan barang tersebut dikirim ketangan pemesan dan diakhiri dengan 

penerimaan uang atas barang tersebut. Pengawasan adalah suatu fungsi 

manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar aktivitas dapat berjalan 

selaras dengan perencanaan yang mengarah pada sasaran yang ditetapkan 

penyimpangan dari rencana dan tujuan merupakan hal yang harus dihindari 
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karena akan menimbulkan penghamburan sumber daya yang pada gilirannya 

sedikit demi sedikit akan mengikis kemampuan finansial perusahaan. Bilamana 

pengikisan itu terus berlanjut tanpa tertanggulangi, sudah dapat dipastikan 

bahwa organisasi perusahaan bersangkutan tidak akan dapat bertahan lebih 

lama lagi. Penerapan sistem pengawasan/pengendalian dalam suatu organisasi 

akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan manajemen dalam 

menjalankan usahanya, termasuk juga untuk mempertahankan eksistensi 

perusahaan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Dalam penulisan ini 

penulis lebih menekankan pada sistem informasi khususnya sistem penjualan 

dan penerimaan kas. 

Definisi penjualan menurut Rawung (2016), merupakan sumber dan 

pendapatan dalam perusahaan dagang, untuk diperlukan adanya suatu sistem 

dan prosedur yang berkaitan langsung dengan dua variabel tersebut agar 

penghasilan dapat lebih ditingkatkan. Suatu sistem dikatakan baik jika didalam 

sistem itu terdapat pengendalian intern yang kuat. Hanya dengan pemeriksaan 

terus berkesinambungan dan analisis laporan serta catatan-catatan yang 

mendasari laporan yang akan digunakan dan diperlukan itu. Agar manajemen 

yakin bahwa laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat 

diandalkan maka struktur pengendalian intern harus diterapkan terus menerus, 

dibina, guna menentukan apakah kebijakan perusahaan ditafsirkan dapat 

dilaksanakan secara tepat, apakah perubahan-perubahan dalam kondisi 

kegiatan telah mengakibatkan prosedur menjadi tidak relevan atau dapat 
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bertindak efektif bila terjadi hal-hal yang menyimpang dari yang diterapkan. 

PT Indomarco Adi Prima merupakan distributor dari PT Indofood 

Sukses Makmur dan PT Tirta Makmur Perkasa yang bergerak di bidang 

distribusi produk makanan dan minuman dengan berbagai merek serta ukuran 

yang berbeda. Dalam proses penjualan, perusahaan menjamin produk rusak, 

lewat waktu, dan sebagainya untuk digantikan dengan produk baru. Penjualan 

dilakukan secara tunai dan kredit, dengan demikian sistem informasi penjualan 

perusahaan meliputi kegiatan penerimaan kas dari tunai dan piutang serta 

penyesuaian penjualan berupa potongan penjualan dan retur penjualan. Pada 

PT Indomarco Adi Prima diketemukan bahwa dalam penerapannya : 

1. Perusahaan memiliki perangkapan dan pengabungan tanggung jawab yang 

diserahkan kepada satu orang, yaitu pengabungan bagian keuangan dan 

akuntansi dengan bagian pembelian yang ditanggani oleh satu orang dan 

tidak ada pemisahan fungsi antara bagian penagihan dengan bagian 

penjualan (salesman). Penggabungan ini memudahkan terjadinya resiko 

kecurangan dan penyalahgunaan yang akan merugikan perusahaan atas harta 

yang dimiliki perusahaan. Apabila pemisahan fungsi yang jelas fungsi 

terkait dapat saling mengawasi sehingga pekerjaan menjadi lebih baik. 

2. Sistem informasi yang diterapkan adalah prosedur penjualan yang 

pembuatan fakturnya dibuat bersamaan dengan surat perintah pengiriman. 

Faktur mempunyai fungsi untuk menagih pada pembeli yang melakukan 

fungsi penjualan (salesman), oleh karenanya diperlukan satu alat yang 
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paling efektif dalam membantu fungsi pengawasan yaitu sistem informasi 

yang mengawasi semua kegiatan perusahaan khususnya yang menyangkut 

sistem penjualan dan penerimaan kas yang juga menilai keefektifan sistem 

tersebut, sehingga semua hasil usaha operasional perusahaan dapat 

terkontrol dengan baik oleh pimpinan perusahaan dan juga segala bentuk 

penyelewengan yang terjadi dalam perusahaan dapat segera diketahui dan 

ditanggulangi sedini mungkin. 

Seberapa efektif suatu sistem tergantung dari penerapan sistem 

tersebut dalam perusahaan. Penerapan sistem yang baik tentunya akan 

menyebabkan pemrosesan maupun pengolahan data lebih efektif sehingga 

penilaian efektif atau tidaknya sistem tersebut sangatlah penting, yang dapat 

dilihat dari aspek variasi laporan, keamanan data, waktu, relevansi, 

kenyamanan fisik, ketelitian, dan teknologi Informasi. Hal inilah yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi dengan 

judul “Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer pada PT Indomarco 

Adi Prima”. 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas berbasis komputer pada PT Indomarco Adi Prima ? 
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2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas berbasis komputer pada PT Indomarco Adi Prima sudah efektif ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, berikut tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan di PT Indomarco Adi Prima diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas berbasis komputer pada  PT Indomarco Adi Prima. 

2. Mengetahui efektif dan tidaknya penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas berbasis komputer pada PT Indomarco Adi 

Prima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang 

Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan penerapannya dalam pemerintahan 

dan berguna sebagai tambahan pengetahuan serta dapat dikembangkan 

dikemudian hari. 

 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai langkah nyata penerapan ilmu sesuai dengan teori yang 
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didapat selama kuliah, serta dapat menambah pengetahuan tentang kondisi 

perusahaan dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga dapat diambil 

suatu kesimpulan yang tepat. 

2. Bagi Akademisi 

Peneliti dapat menambah referensi perpustakaan dan digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti lain. 

3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer agar mampu bersaing dan memudahkan bagi pengguna. 

 

 

 


