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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Sistem akuntansi merupakan suatu kombinasi dari orang-orang, 

catatan dan prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan data keuangan dan menyediakan informasi yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang dihasilkan 

oleh sistem akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan 

untuk merencanakan dan mengarahkan operasi guna mencapai sasaran 

perusahaan. Salah satu sistem akuntansi adalah sistem akuntansi 

penjualan. (Mardiana Nur, 2013) 

 Bagi perusahaan, pendapatan dari penjualan merupakan unsur yang 

terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Prosedur 

pencatatan penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan 

barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi 

penjualan secara kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan 

pengiriman barang atau jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

memiliki piutang kepada pelanggannya. Untuk menghindari tidak 

tertagihnya piutang, setiap pejualan kredit yang pertama kepada pembeli 

selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya tersebut 

diberi kredit. (Mardiana Nur, 2013) 
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 Analisis ini dapat melihat dari kondisi keuangan pembeli. 

Penjualan barang atau jasa dapat dilaksanakan melalui penjualan secara 

kredit maupun secara tunai. Penjualan kredit memungkinkan perusahaan 

menambah volume penjualan dengan memberikan kesempatan kepada 

para pembeli untuk membelanjakan sekarang penghasilan yang akan 

diterima mereka pada masa yang akan datang. Artinya mereka dapat 

memperoleh atau membeli barang-barang yang mereka butuhkan sekarang 

namun pembayarannya beberapa waktu kemudian dan jatuh tempo 

pembayaran telah disepakati bersama antara penjualan dan pembeli. 

Tingginya risiko pada sistem penjualan menyebabkan perusahaan 

memprioritaskan sistem akuntansi terutama menyangkut struktur 

pengendalian intern siklus penjualan untuk mencegah dan mendeteksi 

salah saji.  

 PT. Razif Imam Fajar adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Real Estate atau pembangunan perumahan. Persediaan yang ada 

didalam perusahaan adalah persedian berupa unit perumahan yang 

dibangun kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan sumber pendapatan 

utama perusahaan. Urutan kegiatan penjualan perusahaan dimulai dari 

sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pembuatan atau pembangunan 

perumahan, penagihan dan pencatatan penjualan perumahan.  

 Dalam prosedur penjualan ini melibatkan bagian-bagian yang 

terkait dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi. Prosedur 

penjualan yang diselenggarakan perusahaan ini dapat dilakukan baik 
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secara tunai maupun kredit. Pada prosedur penjualan tunai dijumpai 

adanya perangkapan tugas pada fungsi penjualan. Fungsi ini bertugas 

menerima pesanan atau order dari pembeli juga menerima pembayaran 

tunai atas transaksi tersebut. Sedangkan prosedur penjualan secara kredit 

maupun cicilan melibatkan bagian administrasi dengan berbagai syarat dan 

ketentuan penjualan kredit yang berlaku pada PT. Razif Imam Fajar. 

 PT. Razif Imam Fajar dalam menjalankan usahanya bekerja sama 

dengan BTN dan BTN Syariah. Didalam aktivitasnya perusahaan dan 

BTN serta BTN Syariah bekerja sama, yaitu perusahaan melakukan 

penjualan perumahan kepada konsumen dengan BTN dan BTN Syariah 

yang melakukan penagihan kredit kepada konsumen. 

 Untuk mengetahui praktek sistem akuntansi penjualan yang lebih 

mendalam, yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut, nantinya hasil 

penelitian akan dibandingkan dalam bentuk laporan kerja praktek dengan 

teori-teori yang penulis dapatkan dibangku kuliah. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sistem akuntansi 

penjualan yang lebih mendalam dan penyusunannya dalam bentuk laporan 

kerja praktek dengan judul : “SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN 

PADA PT. RAZIF IMAM FAJAR”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

Bagaimana Sistem dan Prosedur Penjualan Tunai dan Kredit yang sedang 

berjalan pada PT. Razif Imam Fajar. 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN 

1. Tujuan Penulisan Laporan 

Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penjualan Tunai dan Kredit 

yang sedang berjalan pada PT. Razif Imam Fajar. 

2. Manfaat Penulisan Laporan 

a. Bagi Penulis Selanjutnya 

 Sebagai bahan masukan, informasi dan perbandingan bagi peneliti 

lainnya dengan judul yang sama dimasa yang akan datang serta 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dari penulis. 

b. Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan 

yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan 

pengembangan perusahaan, terutama dalam menjalankan dan 

menentukan kebijakan sistem akuntansi penjualan bagi perusahaan. 
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D. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada PT. Razif Imam Fajar, yang 

berlokasi di Jalan Bundo Kandung Komp. Ruko Abinaya Blok. A No. 

8-9 Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru.  

2. Waktu penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada tanggal 20 Februari – 31 Maret 

2017. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

 Merupakan data yang belum diolah yang diperoleh langsung oleh 

penulis, yaitu berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan di PT. Razif Imam 

Fajar. 

b. Data Sekunder 

 Merupakan data yang diperoleh penulis dalam bentuk jadi, yaitu 

berupa bagan alir prosedur penjualan dan struktur organisasi yang 

diperoleh dari bagian umum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada laporan ini 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

yang mana penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak 
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terkait terutama mengenai sistem akuntansi penjualan dan hal-hal lain 

yang dianggap penting bagi penulis. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung 

terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti prosedur 

penjualan, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi. 

5. Analisis Data 

 Dalam menyusun laporan ini penulis akan melakukan pengolahan 

terhadap data yang telah diperoleh untuk menghubungkan dengan teori-

teori yang relevan guna mendapatkan suatu kesimpulan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

yang terdiri dari 4 (empat) BAB yang masing-masing BAB akan 

membahas masalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan   

masalah, tujuan manfaat penelitian, metode penelitian data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum perusahaan 

yang akan menjelaskan Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan, 

Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Efektivitas Perusahaan.  
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BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terdiri dari 

Pengertian Sistem Akuntansi, Tujuan Pengendalian Intern, 

Sistem Akuntansi Penjualan, Bagian-Bagian Yang Terkait 

Dalam Prosedur Penjualan, dan Landasan Syariah. Sedangkan 

tinjauan praktek terdiri dari Sistem dan prosedur penjualan. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-

saran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

 


