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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang paling utama yaitu menghasilkan laba 

atau keuntungan dengan maksimal dan mempertahankannya dengan optimal demi 

kelangsungan serta pertumbuhan perusahaan tersebut. Penjualan menjadi kegiatan 

yang paling utama untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba dengan 

semaksimal mungkin, tanpa adanya penjualan perusahaan tidak akan bisa berjalan dan 

tidak akan bisa mempertahankan kelangsungan usahanya.  

Menurut V. Wiratna Sijarweni (2019:15) secara umum dalam setiap kegiatan 

penjualan terdapat beberapa jenis yang terkait dengan penjualan yang terjadi di 

persahaan yaitu penjualan tunai dan kredit. Pejualan tunai yaitu penjualan barang 

dengan pembayaran cash atau langsung dibayar begitu barang diserahkan sedangkan 

penjualan kredit yaitu penjualan barang dengan pembayaran tempo atau menunda 

pembayaran. 

Terjadinya penjualan menyebabkan timbulnya penerimaan kas, dengan 

penjualan suatu perusahaan memperoleh kas yang diterima. Apabila penjualan 

dilakukan dengan tunai maka kas akan diterima secara langsung sedangkan apabila 

penjualan kredit kas tidak diterima secara langsung melainkan dengan tempo atau 

berjangka waktu. 
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Penjualan dan penerimaan kas merupakan bagian yang sangat penting, maka dari 

itu perlu adanya suatu pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan baik, 

apabila perusahaan tidak dapat mengelola penjualan dan penerimaan kas dengan baik, 

maka akan berakibat terhadap perolehan laba dan terjadi manipulasi serta kecurangan 

dalam keuangan perusahaan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu kumpulan elemen yang saling berkaitan dan 

bekerja sama dalam proses bisnis yang dilakukan perusahaan yang dinamakan dengan 

sistem, terutama dalam kegiatan penjualan dan peneirmaan kas. Seiring dengan 

berkembangnya zaman proses kegiatan bisnis suatu perusahaan dituntut untuk lebih 

cepat dan akurat dalam mendapatkan dan mengolah informasi yang didapat untuk 

pengambilan keputusan. 

Informasi seperti penjualan yang menjadi tulang punggung perusahaan harus 

dilakukan dengan cepat dan akurat. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat 

bekerja dengan cepat dan akurat terutama dalam membantu kegiatan penjualan dan 

penerimaan kas. 

Penerepan sistem informasi akuntansi dapat menjadi suatu alat yang cepat dan 

akurat serta sebagai pengendali terutama dalam pengelolaan siklus penjualan dan 

penerimaan kas. 

Menurut V. Wiratna Sijarweni (2019:3) sistem akuntansi adalah sekumpulan 

elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang 

akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2015:12) mengemukakan bahwa 

dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan struktur pengendalian 

internal yang dapat melindungi dari terjadinya kecurangan serta kesalahan data dalam 

penjualan dan penerimaan kas, selain itu sistem informasi akuntansi juga dapat 

meningkatkan efisiensi dalam penjualan dan penerimaan kas.  

PT Sinar Sosro merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman 

ringan yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro menjadi perusahaan pertama di 

Indonesia dan dunia yang menyediakan minuman teh siap minum. PT Sinar Sosro 

memproduksi teh botol sosro, fruit tea, tebs, stee dan prima. 

Penjualan yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro terdiri dari penjualan tunai dan 

kredit, penjualan tunai dilakukan dengan penerimaan kas secara langsung pada saat 

terjadinya transaksi penjualan sedangkan penjualan kredit kas diterima dengan jangka 

waktu tertentu sehingga menimbulkan piutang.  

Dengan produk berbahan dasar teh tersebut PT Sinar Sosro mampu menjadi 

perusahaan distributor penjualan terbesar di Indonesia selain itu distributor penjualan 

PT Sinar Sosro telah memasuki wilayah internasional seperti Asia, Afrika dan Eropa. 

PT Sinar Sosro memiliki kantor penjualan yang tersebar diseluruh di Indonesia, 

salah satunya yaitu kantor penjualan Sukabumi (KP Sukabumi) yang menjadi tempat 

untuk mendistributorkan produk diwilayah Sukabumi.  

PT Sinar Sosro KP Sukabumi merupakan perusahaan yang dibentuk khusus 

untuk mendistributorkan penjualan produk kebeberapa titik seperti Cianjur, Pelabuhan 
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Ratu dan Sukabumi. Penjualan yang dilakukan oleh KP Sukabumi terdiri dari 

penjualan tunai dan kredit. 

Dalam observasi yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2019, mengenai proses 

siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT Sinar Sosro KP Sukabumi ditemukan 

beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya: Tidak terdapat standar operasional 

dan penetapan tanggung jawab serta deskripsi kerja yang jelas dan tertulis mengenai 

bagian-bagian dalam siklus penjualan dan penerimaan kas, seperti: fungsi gudang, 

sales dan kasir. Kemudian identitas data pelanggan yang tidak jelas terutama bagi 

outlet retail karena tidak adanya order pembelian dari pelanggan, serta dalam 

pengendalian internal perusahaan terjadi rangkap jabatan antara penerima dan 

pengeluar kas yang dilakukan secara bersama. 

Permasalahan yang telah diuraikan diatas menjadi sebuah fenomena, karena 

bertolak belakang dengan teori yang ada yaitu tidak adanya penetapan tanggung jawab 

dan deskripsi kerja yang jelas, terjadi pemisahan tugas dan rangkap jabatan serta 

dokumentasi untuk kearsipan yang tidak berjalan dengan baik. 

  Selain fenomena diatas terdapat penelitian terdahulu yang menjadi 

referensi penulis: 

Table 1.1 

Penelitian Terdahulu 
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Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Juliana Dwi 

Hikmawati 

dan Rizal 

Effendi 2015 

Analisis sistem 

informasi akuntansi 

penjualan dan 

penerimaan kas pada 

CV. Lestari Motorindo 

Masih terdapat 

perangkapan fungsi 

oleh A/R Control, 

belum adanya 

flowchart dan SOP 

penerimaan kas, kas 

tidak langsung 

disetorkan ke Bank 

dan perusahaan belum 

memiliki audit 

internal. 

Penjualan 

yang 

dilakukan 

hanya secara 

kredit. 

Titin Ika sari 

2016 

Analisis sitem 

informasi akuntansi 

penjualan dan 

penerimaan kas pada 

PT. Panda Indonesia 

IBE  

Pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi 

penjualan dan 

penerimaan kas pada 

PT. Panda Indonesia 

IBE masih kurang 

baik hal tersebut 

terlihat dari adanya 

Penjualan 

yang 

dilakukan 

secara tunai. 
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perangkapan fungsi 

yaitu fungsi kas yang 

merangkap menjadi 

fungsi akuntansi, 

kurangnya 

kelengkapan dokumen 

dan catatan yang 

digunakan penjualan. 

Livia 

Septiana 

2016 

Analisis sistem 

informasi akuntansi 

penjualan dan 

penerimaan kas pada 

PT Kernel Indonesia 

Sistem informasi 

akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas 

pada PT Kernel 

Indonesia masih 

kurang baik serta 

pengendalian internal 

masih kurang baik, 

dikarenakan tanggung 

jawab, wewenang dan 

prosedur perusahaan 

belum terpisah secara 

tegas dan belum 

Penjualan 

yang 

dilakukan 

secara kredit. 
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memberikan 

perlindungan yang 

cukup terhadap 

kekayaan, uang, 

pendapatan dan biaya 

Sumber: Di olah (2019) 

 

 

Berdasarkan dari permasalahan dan fenomena yang telah di uraikan, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro KP Sukabumi. 

 Untuk memudahkan penelitian maka penulis memberi judul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT Sinar Sosro 

Kantor Penjualan Sukabumi”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka   dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat standar operasional dan penetapan tanggung jawab serta deskripsi 

kerja yang jelas dan tertulis mengenai bagian-bagian dalam siklus penjualan dan 

penerimaan kas, seperti: fungsi gudang, sales dan kasir. 

2. Identitas data pelanggan yang tidak jelas terutama bagi outlet retail karena tidak 

adanya order pembelian dari pelanggan. 
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3. Dalam pengendalian internal perusahaan terjadi rangkap jabatan antara penerima 

dan pengeluar kas yang dilakukan secara bersama. 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis memberikan pembasahan 

khusus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menguraikan dalam rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan pada PT Sinar Sosro KP 

Sukabumi? 

2. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Sinar Sosro KP 

Sukabumi? 

3. Bagaimana sistem pengendalian internal pada PT Sinar Sosro KP Sukabumi? 

 

 

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disusun     tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan pada PT 

Sinar Sosro KP Sukabumi. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada 

PT Sinar Sosro KP Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pada PT Sinar Sosro 

KP Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitan 

Dalam sebuah penelitian tentunya harus memiliki manfaat, oleh karena itu 

penulis menyusun kegunaan penelitian menjadi dua yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gambaran untuk 

menjadi referensi apabila dikemudian hari meneliti permasalahan yang sama yaitu 

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis dalam rangka pengajuan penyusunan 

skipsi untuk mendapatkan gelar sarjana, selain itu penelitian ini menjadi salah satu 

bentuk pelaksanaan catur darma universitas dan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

b. Bagi Perusahaan  
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Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak perusahaan dalam rangka 

evaluasi jika terdapat kelemahan dan motivasi jika terdapat kelebihan terutama dalam 

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang dilaksanakan pada 

perusahaan ini. 

 


