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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk mencapai berbagai tujuan salah 

satunya adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan untuk mendapat 

laba. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi sejalan dengan perkembangan 

dunia usaha, maka dalam perusahaan terdapat beberapa faktor yang menuntut 

pihak manajemen untuk bekerja lebih efisien agar mampu bersaing dan 

mempertahankan perusahaan yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam 

menjalankan kegiatan operasi suatu perusahaan semakin luas pimpinan tidaklah 

terlepas dari berbagai masalah, baik dibidang manajemen, produksi, penjualan, 

pengelolaan kas, dan juga sistem informasi suatu organisasi perusahaan tidak 

dapat merencanakan dan mengawasi aktivitas yang kompleks. 

  Dari berbagai macam bidang diatas, sangat diperlukan prosedur dan sistem 

yang memadai sehingga menjamin kelancaran informasi yang diperlukan dan 

menjaga kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan. Sistem tersebut 

melibatkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem penjualan seperti, fungsi 

penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi. 

Fungsi-fungsi tersebut ditunjukkan dengan adanya formulir-formulir yang dibuat 

untuk setiap fungsi, seperti faktur penerimaan kas pada fungsi kas, faktur 

penjualan pada fungsi penjualan, surat barang keluar pada fungsi gudang, dan 

faktur-faktur lain untuk melakukan kesalahan dan produk yang dihasilkannya, 
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sebagai patokannya yaitu semakin tinggi penjualan maka semakin sehat dan 

semakin menguntungkan suatu perusahaan yang berarti peluang untuk 

memperoleh laba juga semakin besar. Pada sistem akuntansi penjualan perlu 

diciptakan suatu hubungan sehingga seluruh penjualan dan segala pemasukan dan 

penjualan dapat dicatat secara wajar supaya tidak kecurangan antara sipenerima 

barang dan sipenjual barang. 

Teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan terutama dalam usaha pengendalian 

yang lebih baik. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam akuntansi 

merupakan cara pengendalian yang lebih efektif dan efisien. 

  Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang penting dan 

dibutuhkan oleh manajemen untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penyusunan 

sistem informasi disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan perusahaan. 

Sistem informasi yang baik dan tepat dapat menghindari adanya kesalahan dan 

peyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 

memfokuskan pada sistem penjualan di Kantor Distributor Gema Insani Kota 

Pekanbaru. 

  Sistem informasi akuntansi penjualan sangat bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai sarana menciptakan sistem pengawasan dalam suatu perusahaan, maka 

penulis tertarik mengambil judul “Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Buku 

Pada Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru” 
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B. Rumusan Masalah 

 Sistem informasi akuntansi penjualan sangat bermanfaat bagi perusahaan 

dimana dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan yang baik maka akan 

memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Sehubungan dengan itu, penulis 

mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut: “Apakah Sistem 

Informasi Penjualan Buku Pada Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru 

sudah efektif dan efisien ?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan   

1. Tujuan Penulisan Laporan 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Buku yang telah ditetapkan pada Kantor Distributor Gema 

Insani Kota Pekanbaru,baik penjualan secara tunai, kredit dan 

konsinyasi. 

b. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penjualan buku pada Kantor 

Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru,apakah dilaksanakan 

berdasarkan metode yang efektif dan efisien, serta ditetapkan secara 

konsisten. 

2. Manfaat Penulisan Laporan 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

sistem informasi akuntansi penjualan, terutama dalam penerapan 

secara langsung di perusahaan. 
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b. Sebagai informasi tambahan dan pertimbangan dalam menjalankan 

dan menentukan kebijaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan 

bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 

c. Sebagai bahan masukan, informasi dan perbandingan bagi penulis 

lainnya yang mempunyai objek penelitian yang sama dimasa yang 

akan datang. 

D.  Metode Penelitian 

1. Lokasi 

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Distributor Gema Insani 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang berlokasi di Jalan Pitulo no.143 Pekanbaru. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam 

menyelesaikan tugas akhir in. Data tersebut diperoleh dari Pegawai 

Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru bagian Administrasi 

Penjualan tentang sistem informasi penjualan.  

b. Data Sekunder 

Yaitu data-data dari Kantor yang sudah jadi seperti struktur 

organisasi dan sejarah Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk penulisan laporan ini 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. 

b. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data melalui dokumen atau arsip 

yang ada pada obyek penelitian. 

c. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi secara teoritis 

sebagai bahan perbandingan dengan cara membaca buku-buku 

referensi yang dapat dijadikan acuan pembahasan yang berhubungan 

dengan judul tugas akhir ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I   : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, dan tujuan dan manfaat penulsan, metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data serta sistematika penulisan. 

Bab II   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan. 
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Bab III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung 

penelitian yang meliputi pengertian sistem informasi akuntansi, 

penyusunan sim informasi akuntansi untuk penjualan, tujuan dan 

fungsi sitem informasi akuntansi, sitem informasi akuntansi 

sebagai sumber informasi dan sebagai alat kontrol, prosedur 

penjualan tunai dan kredit serta konsinyasi, serta tinjauan praktek 

sistem informasi akuntansi penjualan buku pada Kantor 

Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru. 

Bab IV  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

penelitian dan penyelesaian. 


