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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perusahaan itu terbagi atas tiga jenis yaitu, perusahaan 

jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri (manufacture). Perusahaan jasa 

adalah perusahaan yang tidak menjual barang atau sesuatu yang berupa fisik, 

melainkan memberi atau menjual jasa, perusahaan dagang adalah perusahaan 

yang menjual barang tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut, sedangkan 

perusahaan industri adalah perusahaan yang mengubah barang menjadi barang 

setengah jadi ataupun jadi. Perusahaan yang bergerak dibidang  perdagangan, 

pendapatannya diperoleh dari penjualan barang dagangnya. Faktor inilah yang 

menjadi kunci sekaligus indikator apakah usaha yang dijalani perusahaan tersebut 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Oleh karena itu untuk mencapai tingkat  

penjualan yang diinginkan oleh perusahaan, maka penjualan harus dilakukan 

dengan cara yang baik, yaitu melalui cara-cara atau sistem penjualan yang 

ditetapkan. 

Menurut Soemarso, S. R, (2009:3) American Accounting Association 

mengemukakan bahwa: “Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya 

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tesebut”  Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang 

didapat diolah sehingga menjadi suatu informasi keuangan yang berguna dalam  
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pengelolahan perusahaan dalam usaha pengendalian kearah yang lebih baik dan 

sebagai alat kontrol (controling) terhadap pelaksanaan transaksi di perusahaan, 

juga sebagai informasi bagi pihak luar perusahaan. Untuk pengelolahan transaksi-

transaksi akuntansi yang telah terjadi tersebut diperlukan suatu pengendalian yang 

efektif dan efesien, sistem yang digunakan untuk mencapai keefektifan dan 

keefesien pada setiap perusahaan itu berbeda-beda, hal ini tentu saja tergantung 

bentuk perusahaan tersebut. 

Akuntansi meliputi suatu sistem akuntansi yang dijadikan sumber 

informasi dan sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Apabila sistem akuntansi kurang baik, mengakibatkan kontrol yang 

lemah dan akan memberikan informasi yang kurang memenuhi kebutuhan 

perusahaan. 

Persaingan bisnis yang sangat besar menyebabkan perebutan pangsa pasar 

sangat ketat pada perusahaan otomotif dengan melakukan berbagai macam 

strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan produknya termasuk salah 

satunya perusahaan PT. Hamparan Orion Hasil Optimal (HOHO) yang menjual 

segala produk otomotif Honda.  

Tujuan dari perusahaan adalah tidak terlepas dari mencari keuntungan 

yang maksimal. Oleh karena itu manajer harus bisa merumuskan suatu kebijakan 

yang tepat agar barang atau produk yang dijual dapat diterima oleh konsumen 

yang membutuhkan. Turun naiknya penjualan suatu produk dapat terjadi karena 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat terjadi karena perusahaan itu 

sendiri, misalnya kualitas produk dan juga bisa dari kualitas pelayanan yang 
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diberikan oleh perusahaan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya bermunculan 

berbagai merk sepeda motor yang dipasarkan semakin banyak dan menawarkan 

harga yang bersaing dan berbagai jenis serta tipe yang menarik. PT. Hamparan 

Orion hasil Optimal Pekanbaru merupakan distributor sepeda motor Honda 

berbagai tipe seperti: 

Tabel l.1 

Tipe Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda 

       Sumber Data : PT Hamparan Orion Hasil Optimal. 

 

Untuk mengetahui perkembangan pemasaran sepeda motor Honda dan 

merk lainn ya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tahun 2014-2016 dapat 

dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel l.2 

Data AISI Tahun 2014-2016 
 

             

 

 

 

 

 

 

                     Sumber : Data AISI 

 

 

Tipe Cup (bebek) 

 

Tipe Sport Tipe Matic 

Blade CBR Beat 

Revo Mega Pro Scoopy 

Supra X Tiger Spacy 

  PCX 

  Vario 

No Pabrikan 

Daftar Penjualan Sepeda Motor  

Terjual 

(unit) 

2014 

Terjual 

(unit) 

2015 

Terjual 

(unit) 

2016 

1 HONDA 5,051,100 4,453,888 3,174,150 

2 YAMAHA 2,371,082 1,798,630 1,054,006 

3 SUZUKI 275,067 109,882 45,988 

4 KAWASAKI 165,371 115,008 75,756 

5 TVS 9,575 2,747 1,497 
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Di tahun 2014 menurut data Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia atau 

AISI tercatat total penjualan sepeda motor dari mulai Honda, Yamaha, Suzuki, 

Kawasaki dan TVS. Dapat di lihat pemimpin pasar data AISI tahun 2014-2016 ini 

masih dipegang Honda. Menurut data AISI dari penjualan pada tahun 2014 

diposisi ke-1 adalah honda dengan penjualan sebanyak  sebanyak 5,051,100 unit. 

Diposisi ke-2 yang terus menguntit Honda adalah pabrikan Yamaha, tercatat 

dengan penjualan sebanyak 2,371,082 unit. Diposisi ke-3 ada Suzuki dengan 

275,067, sedangkan Kawasaki berada diposisi ke-4 dan terakhir ada TVS. 

 Selanjutnya pada penjualan tahun 2015. Meskipun Honda mengalami 

penurunan penjualan dari tahun sebelumnya. Namun Honda masih memimpin 

pangsa pasar. Pada penjualan tahun 2016 Honda mengalami penurunan kembali 

dari 2 tahun sebelumnya meskipun masih menguasai pangsa pasar dan tetap 

diposisi ke-1. Tetapi urutan posisi penjualan berubah karena pada tahun 2016, 

Kawasaki dapat mengalahkan Suzuki satu tingkat. Pada tahun sebelumnya Suzuki 

diposisi ke-3, sementara sekarang yang diposisi ke-3 adalah Kawasaki. 

Sedangkang Tvs tetap diposisi ke-5 yang masih saja mengalami penurunan 

volume penjualan. Pabrikan asal India tersebut memang kecil jika data penjualan 

lokal, sedangkan untuk penjualan ekspor cukup banyak. Jadi itulah data penjualan 

sepeda motor menurut data AISI pada tahun 2014-2016. 

Sistem akuntansi penjualan bertujuan untuk mengontrol penjualan yang 

berkaitan dengan formulir-formulir, prosedur, alat-alat yang digunakan dalam 

melaksanakan transaksi penjualan. Dalam melakukan penjualan, perusahaan 
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memerlukan prosedur yang merupakan langkah-langkah pemerosesan data yang 

tersusun dalam urutan tertentu. Prosedur penjualan adalah urutan kegiatan sejak 

diterimanya pesanan dari pembeli, pembuat faktur (penagihan) dan pencatatan 

penjualan serta melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud 

agar penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman barang, dan 

bagian akuntansi. Masing-masing bagian tidak boleh melakukan tugas secara 

ganda itu akan menyebabkan ketidakefektifan dalam sistem penjualan, seperti 

terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya..  

Setiap permasalahan dalam dunia bisnis selalu didasarkan atas informasi-

informasi yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Salah satu informasi tersebut 

adalah berupa informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. 

Menurut Nugroho (2009) mengemukakan bahwa: “Sistem akuntansi merupakan 

suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan 

mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi 

perusahaan, dimana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan 

dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat 

dijalankan sebaik-baiknya.” 

Ada banyak pihak yang membutuhkan  informasi akuntansi dari suatu 

perusahan salah satunya manajemen. Manajemen memerlukan akuntansi untuk 

menjalankan perusahaan yaitu untuk menilai apakah perusahaan telah berjalan 

sesuai dengan rencana dan apakah kekayaan perusahaan telah dapat diawasi 

dengan baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kekayaan tersebut. 
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Selain itu sistem akuntansi yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi dan 

jenis operasi sebuah perusahaan tersebut. 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang sistem akuntansi penjualan pada PT. Hamparan Orion Hasil Optimal 

(HOHO) Pekanbaru dan menyusun dalam bentuk laporan penelitian yang diberi 

judul “ANALISIS SISTEM AKUNTASI PENJUALAN SEPEDA MOTOR 

HONDA PADA PT HAMPARAN ORION HASIL OPTIMAL (HOHO) 

PEKANBARU” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti 

merummuskan permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu: Bagaimanakah 

sistem akuntansi penjualan pada PT. Hamparan Orion Hasil Optimal Pekanbaru?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penlitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

sistem akuntansi penjualan penjualan pada PT. Hamparan Orion Hasil Optimal 

Pekanbaru 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan 

yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan 

perusahaan, terutama dalam menjalankan dan menentukan kebijakan 

sistem akuntansi penjualan bagi perusahaan. 

b.  Bagi peneliti, untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

faktor yang menyebabkan peningkatan dan penurunan suatu penjualan 

serta dapat mengetahui tentang prakter siste akuntansi penjualan yang 

terjadi dilapangan. 

c. Sebagai bahan masukan informasi dan perbandingan bagi peneliti yang 

lainnya dengan judul yang sama dimana yang akan datang serta 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dari peneliti.  

 

D. Metode Penelitian 

1. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Hamparan Oion Hasil Optimal 

(HOHO) Pekanbaru Provinsi Riau, yang terletak pada jln. Riau No. 88-88 A 

pekanbaru. Waktu penelitian ini berlangsung selama leih kurang 2 bulan, mulai 

bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data primer adalah data yang belum diolah yang langsung diperoleh peneliti 

dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi. 

b. Data skunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitian data skunder biasanya berwujud 

data, dokumentasi atau laporan tersedia. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, 

relevan, dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrument sebagai berikut : 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah dengan melakukan pengutipan secara langsung 

terhadap data data yang dimiliki perusahaan seperti prosedur penjualan, 

sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang 

mana peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait 

terutama mengenai sistem akuntansi penjualan dan faktor faktor yang 

menyebabkan naik dan turunnya penjualan, serta hal-hal lain yang 
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dianggap penting bagi penelitian dan yang terkait dengan sistem akuntansi 

penjualan. 

 

 

4. Analisis Data 

Dalam menyusun tugas akhir ini, metode yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode deskriptif Komperatif, yaitu membandingkan antara teori-teori 

yang mendukung, yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah, praktik 

yang terjadi dilapangan pada PT. Hamparan Orion Hasil Optimal, kemudian 

ditarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam menyususn tugas akhir ini, peneliti membatasi ruang lingkup 

pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing akan membahas 

masalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi, visi dan misi dan aktivitas perusahaan. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan teori (seperti: 

pengertian sistem akuntansi, konsep dan prinsip akuntansi, unsur-

unsur sistem akuntansi, fungsi dan tujuan akuntansi sistem 

akuntansi penjualan tunai dan kredit, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan dan landasan syariah) dan tinjauan 

praktek (seperti : sistem akuntansi yang digunakan, sistem dan 

prosedur penjualan tunai, sistem dan  prosedur penjualan kredit, 

volume penjualan pada PT. Hamparan Orion Hasil Optimal 

Pekanbaru). 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas tentang simpulan dan saran dari 

semua pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


