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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi sangat meningkat.

Informasi sangat penting bagi kehidupan manusia karena kebutuhan untuk

memperoleh data dan informasi yang diperlukan harus cepat tepat dan dapat

dipercaya. Hal ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk dapat menunjang

aktivitas sehari-hari bagi setiap individu maupun kelompok. Banyak perusahan-

perusahaan yang menggunakan informasi-informasi tersebut untuk nenunjang

kinerja dari perusahaan baik perusahaan jasa, dagang dan manufaktur.

Semakin banyaknya perusahaan sejenis maka mengakibatkan

permasalahan bagi perusahaan-perusahaan tersebut dimana persaingan dunia

usaha perdagangan dan jasa akan semankin ketat. Dalam persaingan perusahaan

harus memiliki produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk yang

ditawarkan oleh pesaing baik dalam kualitas produk, harga, pelayanan yang

diberikan kepada konsumen, Begitu pula starategi pemasaran barang yang ingin di

jual. Oleh sebab itu informasi sangat membantu pihak manajemen di dalam

menjalankan bisnis perusahaan agar  lebih efektif dan efisien.

Perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh

pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Salah satu siklus penting dalam

perusahaan adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan proses yang

berasal dari peristiwa penjualan atau jasa yang, dimana didalamnya termasuk

transaksi penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan sampai penerimaan kas.

Untuk mendukung siklus ini dibutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi yang

baik.

Sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan merupakan hal yang

sangat penting karena penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan

perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang dimulai dari menginput data,

memproses data, sampai dengan data tersebut menghasilkan suatu informasi dan

bisa saja terjadi kesalahan kesalahan yang kadang tidak dapat dihindarkan.
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PT Musi Anugrah Lestari Palembang adalah suatu perusahaan yang

bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Bidang perdagangan perusahaan ini

menjual barang-barang berupa alat elektronik dengan prabot rumah tangga secara

tunai dan kredit. Selain menjual barang dagangan perusahaan ini juga

menyewakan kendaraan motor roda tiga seperti Kaisar, mesin cuci, dan barang-

barang keperluan rumah tangga. Aktifitas bisnis tersebut harus dikelola untuk

menunjang keberhasilan perusahaan, maka informasi merupakan hal yang sangat

dibutuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tetarik untuk menganalisis

sistem informasi akuntansi siklus penjualan dengan judul “Analisis Pengendalian

Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan pada PT Musi Anugrah

Lestari Palembang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan oleh penulis maka

rumusan masalahnya adalah

Bagaimana pengendalian sistem informasi akuntansi pendapatan pada PT

Musi Anugrah Lestari Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Memberikan gambaran yang jelas atas pembahasan, serta agar tinjauan

lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang

lingkup pembahasannya yaitu Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pedapatan

pada PT Musi Anugrah Lestari Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan

pada PT Musi Anugrah Lestari Palembang.
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1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, terutama tentang sistem informasi

akuntansi siklus penjualan serta untuk mengertahui perbandingan teori

dengan praktek yang sebenarnya terjadi.

2. Bagi Rekan Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi

lapora akhir selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan mengenai sistem informasi akutansi atas siklus

pendapatan sebagai salah satu saran untuk mencapai tujuan perusahaan

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk penulisan laporan akhir ini, Data merupakan sumber informasi yang

sangat penting dimana data tersebut dapat dijadikan bukti atau fakta yang dapat

digunakan penulis untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan

yang ada di perusahaan.

Menurut Sanusi (2013 : 105) metode pengumpulan data dapat dilakukan
dengan beberapa cara, yaitu:

1. Cara Survei
Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau
pengumpul data mengejukan pertanyaan atau pernyataan kepada
responden baik dalam dalam bentuk lisan maupun secara tertulis.
Berkaitan dengan itu, cara surbvei dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara
berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak
mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya
telepon.
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b. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi daftar pertanyaan yang sudah disusun secara
cermat terlebih dahulu kepada responden untuk dijawabnya.

2. Cara Observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses
pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang
sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-
individu yang diteliti.

3. Cara Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder  dari
berbagai sumber, baik sacara pribadi maupun kelembagaan. Data
seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia,struktur organisasi,
peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat
perusahaan, dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang penulisan

judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Akan diuraikan dan dijabarkan tentang teori-teori yang melandasi

dan mempedomani serta menjelaskan secara detail mengenai teori-

teori yang akan dianalisis yaitu ada empat aktivitas dasar pada

siklus pendapatan sebagai berikut: Entri pesanan penjualan,

Pengiriman, Penagihan, dan Penerimaan kas

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

Akan diuraikan dan dijabarkan tentang sejarah singkat perusahaan,

visi, misi, struktur organisasi, serta pembagian tugas dan

wewenang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena pada bab

ini, penulis akan membahas permasalahan yang terdapat pada

rumusan masalah.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Terakhir simpulan dan saran dimana penulis memberikan

kesimpulan dari isi pembahsan yang telah penulis uraikan pada

bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan

bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan

dating.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


