
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan 

teknologi yang semakin pesat menuntut kemampuan perusahaan dalam 

mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

mencapai hal tersebut informasi yang tepat dan akurat memegang peran penting 

yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan. Informasi akuntansi menjadi 

salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan 

informasi akuntansi yang tepat dan akurat, maka diperlukan suatu sistem 

informasi yang dibuat menurut pola yang terpadu sesuai kondisi dan kebutuhan 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. 

 Menurut Romney (2015) Sistem Informasi Akuntansi dirancang untuk 

menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak 

ekstern maupun intern perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya 

dapat di operasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan 

komputer dalam menangani tugas-tugas manusia dalam suatu sistem memiliki 

peran sangat besar dalam menunjang sebuah kelancaran sistem, sehingga 

informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen agar dapat disajikan dengan cepat 

dan tepat waktu. 

PT Gamita Sukabumi sejati merupakan sebuah badan udaha yang bergerak 

dalam bidang penjualan Produk Gas LPG 3 Kg. Perusahaan ini menjual produk 
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gas LPG 3 kg kepada sub agen (pangkalan) yang dijual kepada warung atau 

perorangan. PT. Gamita Sukabumi Sejati melakukan pembelian produk gas LPG 3 

kg dari SPBE yang sudah disediakan dari PT. Pertamina (Persero). Kemudian dari 

proses pembelian barang tersebut akan di bagikan kepada sub agen (pangkalan) 

dan diantar langsung oleh supir dari pihak agen ke lokasi-lokasi pangkalan 

tersebut. Dan saat proses pengiriman barang tersebut terjadi juga proses 

pembelian ke pihak agen lalu proses penjualan ke pihak konsumen. Sebelum 

diadakannya pengantaran produk gas LPG 3 kg, sub agen (pangkalan) harus 

melunasi barang yang akan diambil oleh sub agen (pangkalan)  pada hari 

sebelumnya.  

Dalam proses berjalannya perusahaan saat ini, sistem pengelolaan sistem 

akuntansi masih dilakukan secara manual yang mana sistem informasi akuntansi 

yang digunakan masih dalam bentuk offline artinya belum terintegrasi pada sistem 

komputer secara terintegrasi, sistem informasi akuntansi pada pembelian dan 

penjualan barang masih menggunakan komputer stand alone, artinya masih dalam 

kondisi yang memang dilakukan input secara manual oleh seorang admin dan di 

proses menjadi informasi melalui proses terjemah menggunakan jasa administrasi 

pegawai yang mengerti konsep akuntansi. Kondisi yang terjadi saat ini 

diperusahaan mengenai sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan 

dalam efektivitas pengelolaan kas adalah : 

1. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian belum menggunakan teknologi 

informasi sehingga informasi mengenai catatan pembelian barang pada 

perusahaan belum terdokumentasi secara akurat. 
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2. Perusahaan tidak dapat mencatat secara jelas jumlah pembelian yang 

dilakukan dalam setiap bulannya, karena arsip masih bersifat data mentah. 

3. Pimpinan perusahaan kesulitan dalam mencari informasi yang jelas mengenai 

jumlah pembelian barang yang dilakukan dalam periode tertentu. 

4. Sistem Informasi Akuntansi penjualan pada perusahaan belum terintegrasi 

menggunakan perangkat teknologi informasi, sehingga informasi mengenai 

data penjualan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. 

5. Pimpinan kesulitan mendapatkan Informasi mengenai data penjualan pada 

perusahaan, karena proses penciptaan informasi masih dilakukan secara 

manual. 

6. Informasi mengenai kas perusahaan tidak jelas serta tidak akurat, karena 

proses pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga membuat data 

menjadi tidak relevan. 

7. Efektivitas pengelolaan kas perusahaan tidak dapat dilakukan secara maksimal 

karena tidak ada sistem informasi yang handal dalam mengelola dan 

memberikan informasi mengenai kas perusahaan. 

8. Terjadinya penumpukan data, karena karena data tidak tersimpan secara 

terpusat pada satu tempat yang sama. 

Dari rangkaian permasalahan yang dijabarkan tersebut sudah sangat jelas 

perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan data yang 

jelas mengenai catatat pembelian dan penjualan serta posisi kas secara akurat 

karena data yang ada masih bersipat terpisah-pisah belum pada satu tempat yang 

sama, sehingga solusi untuk itu semua adalah dengan diterapkan sistem informasi 
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akuntansi pembelian dan penjualan yang terintegrasi secara mandiri yang dapat 

membantu perusahaan dalam mendokumentasikan dan mencatat semua proses 

transaksi pembelian dan penjualan agar teridentifikasi dengan jelas, sehingga 

dengan penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan tersebut 

membuat efektivitas pengelolaan kas pada perusahaan dapat terwujud dengan 

maksimal. Hal itu sesuai dengan pendapat Juwitasary (2015:97) menyatakan 

bahwa  

“Peran sistem informasi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memberi 

dukungan srategis dalam menjalankan proses bisnis perusahaan” dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pada perusahaan sangatlah 

penting, karena  dengan sistem informasi yang handal dapat menjadi dukungan 

strategis untuk perusahaan dalam menjalankan bisnis di perusahaan, artinya 

penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan dapat sebagai 

solusi dalam menjalankan efektivitas pengelolaan kas yang diinginkan oleh 

perusahaan, sehingga pimpinan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi mengenai posisi kas, catatan pembelian, catatan penjualan serta hal-hal 

penting yang berhubungan dengan transaksi perusahaan, karena hal itu dapat 

diaksen secara langsung tanpa harus menunggu bagian keuangan memberikan 

data secara manual. 

Untuk kedepannya sistem informasi akuntansi secara terintegrasi akan 

diterapkan secara berkesinambungan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan 

perusahaan yang semakin berkembang, sehingga dengan pengembangan sistem 

informasi akuntansi yang terintegrasi akan mempermudah perusahaan dalam 
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mendapatkan informasi mengenai informasi penjualan dan pembelian serta 

pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan kas.  

Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan 

tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber 

menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai 

untuk mengurangi risiko saat pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang 

digunakan berhubungan dengan tugas-tugas yang dikerjakan oleh pengguna. 

Penerapan sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat membantu berbagai 

aktivitas perusahaan dalam upaya meningkatkan keberhasilan kerja terutama 

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kas perusahaan. Penggunaan 

sistem memudahkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Salah 

satunya sistem informasi akuntansi penjualan dan pembelian yang digunakan 

sebagai alat untuk mengkoordinasikan informasi keuangan pada bagian-bagian 

perusahaan termasuk manager perusahaan. 

Apabila dalam suatu perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi 

yang tidak memadai maka perusahaan tersebut tidak dapat memproses semua 

transaksi dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. 

Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan informasi dengan benar maka 

akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Di dalam sistem informasi 

akuntansi unsur-unsur penjualan dan pembelian terhadap efektivitas pengelolaan 

kas. 

Penjualan dan pembelian merupakan kegiatan utama yang dilakukan 

perusahaan sehari-hari, yaitu untuk memperoleh laba yang akan digunakan untuk 
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aktivitas perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Semua ini memerlukan 

pengelolaan yang baik, karena apabila terdapat kekurangan dalam 

pengelolaannya, maka akan menyebabkan sasaran penjualan tidak tercapai. 

Pembelian dan penjualan selalu ada di dalam usaha, dua hal tersebut merupakan 

proses bisnis yang penting untuk sebuah perusahaan. Setiap dokumen baik 

transaksi pembelian maupun penjualan merupakan bukti otentik sebagai dokumen 

pendukung yang kuat atas sebuah transaksi yang terjadi. 

Sangat penting untuk sebuah perusahaan memiliki sebuah sistem yang 

menunjang pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, perlunya sebuah sistem 

informasi akuntansi pembelian dan penjualan. Adapun tujuan dibuatnya sistem 

informasi akuntansi pembelian dan penjualan adalah untuk mempermudah 

pencatatan setiap transaksi pembelian maupun penjualan. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi ini, maka sangat mempermudah dan membantu perusahaan 

dalam memonitor transaksi pembelian dan transaksi penjualan yang ada di 

perusahaan tersebut. 

Penjualan dan pembelian secara umum dapat terjadi dengan secara tunai, 

dalam transaksi penjualan secara tunai, barang atau jasa akan diserahkan oleh 

perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. 

Pencatatan pengelolaan kas menerima bukti setoran kas beserta uang tunainya dari 

bagian penjualan, bagian pengelolaan kas akan melakukan perhitungan yang kas 

yang diterimanya yang di cocokkan dengan bukti setorannya. 

PT. Gamita Sukabumi Sejati merupakan sebuah badan usaha yang 

bergerak dibidang penjualan produk gas LPG 3 kg. Perusahaan ini menjual 
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produk gas LPG 3 kg kepada sub agen (pangkalan) yang dijual kepada warung 

atau perorangan. PT. Gamita Sukabumi Sejati melakukan pembelian produk gas 

LPG 3 kg dari SPBE yang sudah disediakan dari PT. Pertamina (Persero). 

Kemudian dari proses pembelian barang tersebut akan di bagikan kepada sub agen 

(pangkalan) dan diantar langsung oleh supir dari pihak agen ke lokasi-lokasi 

pangkalan tersebut. Dan saat proses pengiriman barang tersebut terjadi juga 

proses pembelian ke pihak agen lalu proses penjualan ke pihak konsumen. 

Sebelum diadakannya pengantaran produk gas LPG 3 kg, sub agen (pangkalan) 

harus melunasi barang yang akan diambil oleh sub agen (pangkalan)  pada hari 

sebelumnya.  

Dalam proses berjalannya masih terdapat beberapa fenomena terkait 

sistem yang digunakan dan proses akuntansi yang berjalan. Beberapa masalah 

tersebut antara lain sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan masih 

bersifat manual sehingga memerlukan waktu dalam merekap laporan yang 

dibutuhkan oleh manajemen. Keterlambatan yang terjadi saat pengiriman barang 

dari SPBE ke agen membuat hambatan terhadap pengelolaan kas perusahaan, 

yang artinya penjualan pun tidak berjalan dengan cepat. Dan dalam pencatatan 

pengelolaan kas sering kali di temukan kejanggalan seperti bercampurnya uang 

modal dengan uang keuntungan, sehingga mempersulit pengelolaan kas 

perusahaan. 

Salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan adalah kas 

perusahaan. Selain itu kas juga merupakan suatu aktiva yang sangat vital dalam 

menjalankan operasional perusahaan, disamping kas bersifat paling likuid diantara 
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aktiva-aktiva lainnya. Maka dari itu efektivitas pengelolaan kas yang paling di 

prioritaskan adalah kas perusahaan. Penerapan atas penerimaan dan pengeluaran 

kas dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mengamati serta menganalisis 

atas cass flow perusahaan. Dari cass flow ini dapat diketahui bagaimana 

efektivitasnya atas pengelolaan kas. Jika pengelolaan kas lebih baik atau melebihi 

dari kas budget, maka sudah jelas barang tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan kas perusahaan sudah cukup baik. Tujuannya agar siklus pembelian 

dan penjualan berjalan dengan lebih baik dan sesuai prosedur sehingga 

perusahaan dapat mening katkan kinerjanya. Sistem informasi akuntansi sangat 

diperlukan untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan siklus pembelian 

dan penjualan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kas perusahaan. 

Adapun penelitian terdahulu mengenai sistem informasi akuntansi pembelian, 

penjualan dan efektivitas pengelolaan kas. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul  Metode Hasil Penelitian 

1 Serny 

Tuerah 

(2013) 

Evaluasi 

Efektivitas Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pembelian 

dan Pengeluaran 

Kas pada UD. 

Roda Mas 

Manado 

Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

metode 

deskriptif 

Tujuan dari Penelitian ini 

adalah untuk memperoleh 

gambaran mengenai 

penerapan sistem 

informasi akuntansi 

pembelian dan 

pengeluaran kas pada 

perusahaan telah 

diterapkan secara 

Efektif. Hasil dari 
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penelitian ini adalah sistem 

pembelian dan 

pengeluaran kas dalam 

perusahaan diterapkan 

secara efektif, dan berjalan 

sesuai prosedur. 

2. Fiki 

Mahrizal 

(2015) 

Evaluasi Sistem 

Informasi 

Pembelian dan 

Penjualan pada 

NAGATOMI 

BABY N TOYS 

SEMARANG 

Metode 

yang 

digunakan 

metode 

Deskriptif 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melakukan 

evaluasi dari Sistem 

Informasi Pembelian dan 

Penjualan pada Nagatomi 

Baby N Toys. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini 

menunjukan bahwa sistem 

informasi akuntansi 

pembelian dan penjualan 

kurang baik, karena ada 

yang harus diperbaiki pada 

fungsi pembelian dan 

penjualan yang merangkap 

tugas sebagai fungsi 

akuntansi dalam 

pencatatan pembelian dan 

penjualan. 

3 Hanny 

Juwitasari, 

Marlene 

Martani, 

Arya Nata 

Gani Putra 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pembelian dan 

Persediaan pada 

PT XYZ 

Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah  

Penelitian ini bertujuan 

untuk melakukan 

pengendalian internal 

terhadap sistem pembelian 

dan persediaan bahan baku 

yang ada diperusahaan. 
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(2015) Analisa Dan 

Perancangan 

Sistem 

Berbasis 

Orientasi 

Objek 

(OOAD). 

Hasil dari penelitian ini 

analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi 

pembelian, pengeluaran 

kas dan persediaan yang 

dapat membantu 

perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan 

usaha dan mengorganisir 

pengendalian internal 

terkait pembelian dan 

persediaan untuk dapat 

mengurangi 

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi 

dan dapat menjaga 

kelancaran 

operasional perusahaan. 

 

Dalam penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai sistem 

informasi akuntansi pembelian dan penjualan, serta pengelolaan kas, dari 

kebanyakan dari jurnal yang ditelaah sudah banyak menggunakan sistem 

informasi akuntansi pembelian dan penjualan yang sangat efektif untuk 

perkembangan perusahaan ke arah yang lebih baik dan efektif secara pengelolaan. 

Tetapi dalam penelitian ini akan dibahas mengenai sistem informasi akuntansi 

pembelian dan penjualan terhadap efektivitas pengelolaan kas yang lebih efektif 

untuk mengetahui seberapa besar peran dari sistem informasi akuntansi pembelian 

dan penjualan terhadap efektivitas pengelolaan kas yang ada pada perusahaan. 
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Maka dari itu penulis ingin mengetahui pengaruh sistem informasi penjualan dan 

pembelian terhadap efektivitas pengelolaan kas pada perusahaan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN DAN 

PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka pada penelitian ini penulis 

dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Belum diterapkannya sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan 

pada PT. Gamita Sukabumi Sejati.  

2. Terjadinya permasalahan kurangnya pemasokan gas LPG 3 kg terhadap 

PT. Gamita Sukabumi Sejati yang disebabkan karena informasi mengenai 

pembelian dan penjualan barang tidak jelas. 

3. Informasi mengenai catatan penjualan tidak akurat 

4. Informasi mengenai catatan pembelian tidak akurat 

5. Terjadinya permasalahan keterlambatan barang dari SPBE pada PT. 

Gamita Sukabumi Sejati disebabkan karena tidak akuratnya informasi 

mengenai pembelian barang pada perusahaan. 

6. Terjadinya permasalahannya sistem informasi akuntansi yang digunakan 

oleh PT. Gamita Sukabumi Sejati masih bersifat manual dan belum 

terintegrasi dengan baik dan menyeluruh. 
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7. Terjadinya permasalahannya pencatatan pengelolaan keuangan sering kali 

di temukan kejanggalan seperti bercampurnya uang modal dengan uang 

keuntungan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang di atas, maka pada 

penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pembelian terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Kas pada PT. Gamita Sukabumi Sejati?  

2. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi penjualan terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Kas pada PT. Gamita Sukabumi Sejati?  

3. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Penjualan terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas pada PT. Gamita 

Sukabumi Sejati? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pembelian pada PT. 

Gamita Sukabumi Sejati?.  

2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT. 

Gamita Sukabumi Sejati?. 

3. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Kas pada PT. Gamita 

Sukabumi Sejati? 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Penjualan baik secara simultan maupun parsial terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Kas pada PT. Gamita Sukabumi Sejati? 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

pihak-pihak sebagai berikut :  

1. Penulis 

a) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang 

Skripsi pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b) Sebagai suatu sarana untuk menambah keilmuan, khususnya dapat 

memberikan penjelasan dan gambaran tentang pelaksanaan 

penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan 

terhadap efektivitas pengelolaan kas PT. Gamita Sukabumi Sejati.  

2. PT. Gamita Sukabumi Sejati  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran 

yang membangun mengenai informasi dan data yang kongkrit untuk 

mengetahui manfaat penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan 

penjualan terhadap efektivitas pengelolaan kas pada PT. Gamita Sukabumi 

Sejati serta dapat menjadi perbaikan untuk ke depannya.  
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3. Bagi pembaca 

Terutama mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi diharapkan 

dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai sumber 

informasi yang dijadikan sebagai titik tolak penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


