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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang penelitian 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan bagian dari pengendalian internal yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan menyediakan bukti pencatatan dan 

pelaporan dari setiap aktivitas penjualan sehingga pihak manajemen perusahaan dapat memperoleh 

laporan-laporan yang berguna untuk menilai efektivitas perusahaan, pengambilan keputusan dan 

kebijakan. 

Pada dasarnya kegiatan penjualan diperusahaan dipandang sebagai kegiatan yang sangat penting 

karena secara langsung dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena kegiatan penjualan merupakan langkah awal dalam terjadinya transaksi, yang dimana setiap 

transaksi penjualan akan menimbulkan pendapatan yang merupakan sumber dana bagi kegiatan 

perusahaan, dan melalui penjualan juga diharapkan perusahaan memperoleh laba yang maksimal. 

Kegiatan penjualan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh sistem penjualan yang 

memadai. Sistem informasi yang memadai ini akan sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen 

keputusan yang paling tepat bagi kemajuan perusahaan.  

Untuk mewujudkan pengelolaan aktivitas penjualan perusahaan secara efektif, efisien, 

dibutuhkan adanya sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat membantu manajemen dalam 

menjalankan tugasnya.  

Sistem informasi akuntansi dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan karena 

informasi ini berisi data keuangan dan non keuangan dan data-data transaksi yang dilakukan oleh 
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perusahaan termasuk didalamnya penyediaan bukti dan pelaporan yang memadai atas seluruh kegiatan 

penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Jadi diharapkan dengan adanya sistem informasi 

akuntansi penjualan yang memadai diharapkan dapat mendukung aktivitas penjualan perusahaan.  

PD. Permata adalah perusahaan yang bergerak dibidang retail dan grosir. Perusahaan atau 

organisasi ini tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun untuk terus menjaga kelangsungan 

hidupnya. Dan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut maka setiap pendapatan yang diperoleh 

dari penjualannya merupakan bagian yang penting untuk membiayai pengeluarannya. Dengan adanya 

sistem informasi akuntansi penjualan diharapkan dapat mendukung setiap aktivitas penjualan 

perusahaan agar dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu perusahaan air minum juga perlu 

menerapkan suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai agar dapat mendukung setiap 

aktivitas penjualannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi yang diberi judul 

“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Terhadap Aktivitas Penjualan (Studi 

Kasus Pada PD. Permata)”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan di PD. Permata telah memadai. 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan berperan terhadap aktivitas penjualan. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahaan yang telah diuraikan diatas, maksud dan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan di PD. Permata 

telah memadai. 

2. Untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi penjualan terhadap aktivitas penjualan.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

 

1. Bagi penulis 

 

a. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai masalah yang  diteliti, 

sehingga dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai “Peranan sistem informasi 

akuntansi penjualan terhadap aktivitas akuntansi”. 

b. Penelitian ini merupakan sarana penulis dalam membandingkan teori yang diperoleh di 

perkuliahan, terutama mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan praktik dilapangan. 

 

2. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak 

manajemen untuk pengembangan dan perbaikan dari sistem yang dianggap sudah memadai. 
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3. Bagi Universitas Kristen Maranatha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan, yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak 

civitas akademika yang memerlukannya. 

 

 


