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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peluang usaha khususnya di bidang makanan dan minuman di 

Indonesia, semakin meningkat. Bisnis makanan dan minuman memiliki 

prospek usaha yang bagus dan menguntungkan dari waktu ke waktu, 

khususnya usaha makanan ringan dan minuman. Makanan ringan atau snack 

merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat dari segala 

kelompok umur, dari anak-anak hingga orang dewasa. Permintaan pasar akan 

ketersediaan makanan ringan dan minuman mendorong munculnya 

distributor-distributor makanan dan minuman baru. Pertumbuhan distributor 

baru menciptakan persaingan bisnis yang cukup ketat. Distributor harus 

memiliki strategi bisnis yang baik, sehingga perkembangan bisnisnya dapat 

tetap terjaga. Strategi bisnis yang dapat diterapakan oleh distributor adalah 

meningkatkan pengendalian internalnya, melalui efisiensi dan efektifitas 

penerapan sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi memiliki peranan penting untuk mencapai 

keberhasilan usaha dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah 

suatu sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan 

oleh para pembuat keputusan. Aktivitas dasar dalam sistem informasi 
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akuntansi adalah masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran 

(output). Tiga aktivitas inilah yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

menjalankan usahanya mulai dari pengambilan keputusan, pengendalian 

operasi, dan analisis permasalahan yang dihadapi. 

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan salah satu sub sistem 

informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan 

kegiatan penjualan dari hasil penjualan sehingga tindakan manipulasi 

terhadap penjualan dapat dihindari. Pengendalian internal atas sistem dan 

prosedur penjualan bertujuan untuk proses pengendalian agar sistem dan 

prosedur yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut terdapat beberapa 

elemen yang merupakan ciri pokok dari suatu sistem pengendalian internal, 

meliputi: struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tepat, adanya suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang 

baik, praktik yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas dan 

fungsi setiap bagian dalam organisasi serta adanya suatu tingkat kecakapan 

pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan secara tepat dalam  

perusahaan dapat menghindari terjadinya penyimpangan atas aktivitas 

penjualan yang terjadi, baik penjualan kredit maupun tunai. Untuk mendapat 

informasi yang tepat dan akurat, maka diperlukan satu sistem informasi 

akuntansi yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan 

melaksanakan kegiatan perusahaan. Dalam mewujudkan pengelolaan 
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aktivitas-aktivitas perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis 

dibutuhkan adanya pengendalian internal yang dapat memberikan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya. 

UD. Barokah Malang merupakan perusahaan dagang dengan sistem 

distributor makanan ringan dan minuman. Penjualan dilakukan secara tunai 

dan kredit kepada sales. Sistem yang diterapkan dalam perusahaan ini masih 

manual tanpa terkomputerisasi. Kendala yang dihadapi pada perusahaan ini 

yaitu pencatatannya masih manual dan sederhana, penugasan pembagian 

tugas masih rangkap antara kasir dengan pengecekan persediaan yang masuk 

dan keluar barang, serta masih terdapat ketidakcocokan data antara di buku 

dengan barang yang ada digudang. 

Perusahaan sangat memerlukan suatu sistem informasi yang dapat 

mengamankan asetnya serta mampu melakukan kegiatan pengawasan 

terhadap aktivitas penjualan, maka perusahaan harus mampu mempunyai 

suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang efektif dan memadai 

sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat 

meminimalisasi adanya ancaman manipulasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam 

Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Pada UD. Barokah 

Malang’’. 
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B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi  penjualan pada UD. 

Barokah Malang ? 

2. Bagaimana penerapan pengendalian internal pada UD. Barokah 

Malang ? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh UD. Barokah Malang dalam 

penerapan sistem informasi akuntansi penjualan ? 

4. Bagaimana cara menanggulangi kendala yang dihadapi oleh UD. 

Barokah Malang dalam penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan? 

5. Bagaimana cara meningkatkan pengendalian internal dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan pada UD. Barokah Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi  penjualan yang 

telah diterapkan  pada UD. Barokah Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan pengendalian internal pada UD. Barokah 

Malang. 

3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dan cara menanggulangi  

dalam pengendalian internal pada UD. Barokah Malang. 

4. Untuk menjelaskan cara menanggulangi kendala yang dihadapi oleh 

UD. Barokah Malang dalam menerapkan sistem informasi akuntansi 

penjualan. 
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5. Untuk menjelaskan cara meningkatkan sistem informasi akuntansi 

penjualan pada UD. Barokah Malang. 

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam bidang 

usaha dagang yaitu UD. Barokah Malang yang beralamat di Jalan Semeru, 

No. 171,  RT 4 RW 4 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi pada sistem informasi akuntansi penjualan 

dalam meningkatkan pengendalian internal UD Barokah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penlitian sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual 

pengetahuan tentang penerapan sistem informasi akuntansi penjualan 

dalam upaya meningkatkan pengendalian internal sebagai bahan literature 

bagi aktivitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan 

lain. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Akademik 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas 

akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 
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b. Bagi Usaha Dagang Barokah Malang 

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menerapkan sistem 

informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan pengendalian internal 

serta sebagai bahan evaluasi teknis perusahaan. 

c. Bagi peneliti 

Diharapkan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang 

telah didapat dari bangku perkuliahan, serta menambah pengetahuan 

dalam sistem informasi akuntansi penjualan dalam upaya meningkatkan 

pengendalian internal 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refernsi 

untuk penelitian selanjutnya. 

F. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a. Penerapan  

Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan.
1
 

b. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan 

bisnis.
2
 

 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam http://www.kbbi.web.id/penerapan 

2
 Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 4 



7
 

 

c. Penjualan 

Penjualan adalah suatu kegiatan pokok perusahaan untuk 

memperjual-belikan barang dan jasa yang perusahaan hasilkan.
3
 

d. Pengendalian Internal  

Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode yang 

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, 

dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.
4
 

2. Penegasan Operasional 

a. Penerapan 

Penerapan adalah sebuah tindakan mempraktekkan atau cara 

melaksanakan sesuatu yang dilakukan suatu organisasi atau 

perusahaan untuk  mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

b. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang  

dibuat untuk mempermudah kegiatan  berkaitan dengan  akuntansi dan  

memiliki manfaat yang  dapat menghasilkan informasi yang lebih 

cepat dan akurat. 

c. Penjualan 

Penjualan adalah aktivitas transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh 

dua pihak atau lebih baik  secara tunai atau kredit. 

 

                                                           
3
 V. Wiratna Sujarweni, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),  hal. 79 

4 Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi..., hal. 216 
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d. Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah suatu metode atau  prosedur yang 

diberlakukan perusahaan  untuk menjaga kekayaan serta dipatuhinya 

kebijakan dan peraturan lain,  agar tercapainya tujuan perusahaan. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang 

terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal 

memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, dan abstrak. 

Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:  

BAB I  Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup 

dan batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II  Kajian Pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka 

atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand 

theory) dan hasil dari penelitian terdahulu. Teori-teori yang 

dibahas dalam bab ini adalah mengenahi sistem informasi 

akuntansi penjualan dalam meningkatkan pengendalian 

internal. 



9
 

 

BAB III  Metode Penelitian, berisi tentang rancangan penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, waktu penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV  Hasil Penelitian meliputi: paparan data dan temuan 

penelitian. 

BAB V  Pembahasan berisi tentang pembahasan data penelitian, 

dan hasil analisis data. hasil penelitian yang memuat 

keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori 

besar yang diuraikan di kajian  

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan 

saran-saran. 

 

 


