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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang jasa, perdagangan maupun

industri, bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan

operasional perusahaan yang diharapkan perusahaan. Dalam suatu perusahaan

mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin, serta

mempunyai strategi penjualan yang berbeda-beda. Mereka memiliki strategi yang

dirasa mampu mengembangkan perusahaannya masing-masing. Dalam era

persaingan bisnis yang ketat seperti sekarang ini, para pemasar dituntut terus

berusaha mempertahankan kesetiaan konsumen. Peningkatan taraf hidup dan gaya

hidup masyarakat yang sekarang ini sangat beragam, membuat perusahaan harus

dapat menciptakan produk yang kreatif serta inovatif, selain itu tentunya

perusahaan harus melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan dan

memasarkan produk tersebut. Dengan demikian hal tersebut akan menimbulkan

persaingan antar perusahaan.

Setiap perusahaan akan selalu bersaing dalam merebut pangsa pasar. Para

pengusaha harus pandai mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk

yang dihasilkan perusahaan masing-masing. Untuk bisa melakukannya diperlukan

manajemen dan SDM yang baik dalam perusahaan. Manajemen dalam perusahaan

harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Karena

dengan SDM yang baik bisa menentukan kearah mana tujuan perusahaan harus
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dijalankan, dan akan bisa menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang akan

digunakan dalam mencapai targen perusahaan.

Sistem akuntansi yang kurang baik bisa menyebabkan kontrol lemah yang

memberikan informasi yang kurang memenuhi kebutuhan perusahaan, karena

sifat dari berbagai kepentingan itu berbeda maka informasi yang diperlukan sering

berbeda pula. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, pendapatannya

diperoleh dari penjualan barang dagangannya. Faktor inilah yang menjadi

indikator apakah usaha yang dijalani perusahaan tersebut mengalami kemajuan

atau kemunduruan. 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.

Sistem akuntansi penjualan terutama bertujuan untuk mengontrol penjualan

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

dalam melaksanakan transaksi penjualan. Salah satu bentuk sistem adalah

Transaksi penjualan akan menghasilkan penerimaan kas, baik penjualan yang

dilakukan tunai maupun secara kredit.

Karena perkembangan usaha yang lebih baik dengan adanya pendirian

kantor cabang dari Pekanbaru yang sama dengan kantor pusat maka,

PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru diangakat menjadi Dealer resmi yang bergerak

dibidang penjualan kendaraan Mitsubishi, perusahaan ini juga sekaligus menjual

suku cadang atau khususnya bermerk Mitsubishi. Selain bergerak dibidang

penjualan PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru juga menguasai dibidang otomotif maka
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aspek kegiatan perusahaan adalah perawatan kendaraan bermotor, penjualan accu,

ban, oli, minyak rem, baterray dan lain-lain.

PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru melayani penjualan dan jasa perbaikan

kendaraan dengan merek Mitsubishi atau pun merek lainnya sebagai simpanan,

dimana jasa reparasi dan service diberikan kepada pihak luar seperti pelanggan

yang melakukan pembayaran secara tunai.

Untuk lebih menarik minat pembelian agar volume penjualan meningkat

dan omzet penjualan untuk mencapai laba yang maksimal bagi perusahaan maka

PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru melakukan 2 sistem penjualan, yaitu:

1. Penjualan secara tunai.

Penjualan yang cara pembayarannya dilakukan secara langsung pada

waktu terjadi transaksi penjualan.

2. Penjualan secara kredit.

Penjualan yang cara pembayarannya secara bertahap atau dengan

angsuran dengan batas waktu yang telah disepakati antara penjualan

dengan pembelian. Dan pembelian dibebani bunga kredit yang harus

dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran.

Volume penjualan yang dilakukan perusahaan merupakan faktor penentu

berhasil tidaknya perusahaan. Jika perusahaan melakukan penjualan dibawah

target yang direncanakan, maka perusahaan tersebut gagal dalam pemasaran

produknya. Sebaliknya jika perusahaan menjual melewati target yang

direncanakan, maka perusahaan tersebut berhasil dalam usaha pemasaran

produknya. Agar penjualan meningkat maka departemen sales ini akan menyerap
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dan mengolah informasi pasar, menganalisa kecenderungan pasar, mencari

peluang pemasaran dan mengawasi salesmen dalam melakukan negosiasi untuk

setiap kondisi penjualan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik

untuk meneliti tentang sistem akuntansi penjualan yang lebih mendalam dan

menyusunnya dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul

“Sistem Akuntansi Penjualan Mobil Pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat

merumuskan masalah yang akan diteliti, adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

a) Apakan sistem akuntansi penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang semestinya?.

b) Faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya suatu

penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi penjualannya pada

PT.Suka Fajar Ltd Pekanbaru, apakah sesuai dengan standar akuntansi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkat

atau menurunnya suatu penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru.
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Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan, informasi dan perbandingan bagi penelitian

yang lainnya dengan judul yang sama dimasa yang akan datang serta

sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dari penulis.

2. Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan dalam perusahaan yang

dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan dan pengembagan

perusahaan terutama dalam menjalankan dan menentukan kebijakan

anggaran akuntansi penjualan dalam perusahaan.

3. Sebagai aspek pengembangan ilmu dan dapat dijadikan sebagai bahan

kajian untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu terutama

di bidang pekerjaan.

4. Dapat memperoleh pengalaman baru tentang dunia kerja, bisa melati rasa

tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, dan melatih kedisiplinan

dalam setiap aktivitas atau pekerjaan yang kita kerjakan.

D. Metode Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan perolehan data untuk laporan kerja

praktek ini, penulis melakukan penelitian ini di PT. Suka Fajar Ltd

Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Arengka Kav. 140 Pekanbaru.

b) Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.
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1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak

perusahaan dengan wawancara dan observasi pada bagian yang

terkait.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan

data-data dan informasi-informasi yang relevan dengan masalah

yang diteliti berupa bagian sistem penjualan dan struktur organisasi

yang diperoleh dari bagian umum dan SDM.

c) Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan

penulis yang mana penulis melakukan tanya jawab langsung

dengan pihak yang terkait terutama mengenai sistem akuntansi

penjualan dan hal-hal lain yang dianggap penting bagi penulis dan

yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan.

2) Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui

dokumen dan arsip yang ada pada objek penelitian, seperti sejarah

singkat perusahan, struktur organisasi dan data lain yang disajikan

oleh perusahaan.

3) Observasi yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian untuk

mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan-kegiatan yang

akan diteliti.

d) Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian tugas akhir ini, penulis

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif
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yaitu metode yang analisis data tidak didasarkan pada perhitungan

statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk

pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis

dalam bentuk tugas akhir. Metode ini dipakai untuk membandingkan

antara teori dengan fakta yang terjadi tentang prosedur secara

deskriptif dari sistem akuntansi penjualan.

E. Sistem Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang

dilakukan penulis, maka sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terbagi dari 4

(empat) bab dan secara garis besarnya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisannya.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum

tentang perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya

PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru, aktivitas perusahaan dan struktur

organisasinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung

landasan teori dan praktek.
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BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan serta

saran yang ditarik dari seluruh pembuatan laporan praktek ini,

untuk melengkapi dan penyempurnakan tulisan.


