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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung 

operasional, bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan 

(Hutahaean, 2014:13). Sistem informasi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. 

Manfaat sistem informasi manajemen antara lain menjamin tersedianya 

kualitas dan keterampilan memanfaatkan sistem informasi secara kritis, 

meningkatkan aksesbilitas data yang ada secara akurat tanpa perantara, 

mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, mengembankan perencanaan yang 

efektif (Hadi, 2015).  Kegunaan sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan 

dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi 

informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan 

melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi (Wulandari, 2015). 

THE CEV merupakan sebuah usaha yang didirikan di Surabaya pada 

tahun 2013 yang bergerak dibidang Food and Beverage oleh Tan Christian, 

Christine Monica, Evelyn Beatrice Oesia, dan Victoria Priskila  (Mahasiswa 

Universitas Ciputra angkatan 2013). THE CEV sudah berjalan selama tiga tahun. 
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Rata-rata konsumen THE CEV yaitu 80% berasal dari Surabaya dan 20% dari  

luar kota seperti Banyuwangi, Malang, Batu, dan daerah sekitar. 

 Pemilik perusahaan masing-masing memiliki peran dalam operasional 

usaha yang dijalani. Tan Christian sebagai Chief Executive Officer (CEO). 

Christine Monica di bagian penjualan. Evelyn Oesia bekerja di bagian keuangan. 

Victoria Priskila bekerja di bagian operasional.  

Peran CEO adalah yang mengawasi semua kinerja dari bagian produksi, 

keuangan, penjualan serta menentukan mengambil suatu keputusan. Peran bagian 

penjualan yaitu bekerja menawarkan produk, menjual produk ke konsumen, 

melakukan transaksi dengan konsumen, dan meningkatkan penjualan. Peran 

bagian keuangan yang mengatur keuangan, membuat jurnal dan laporan 

keuangan, membuat nota penjualan, membuat persediaan barang dagang, dan 

mengatur pengeluaran dan penerimaan kas. Peran bagian operasional yaitu 

menyiapkan  daftar bahan baku, membeli bahan baku, membuat produk, 

menciptakan varian produk baru, dan memeriksa ketersediaan produk.  

THE CEV memiliki Sistem Informasi Akuntansi bagian Penjualan, 

Pembelian, Keuangan, Operasional, Komisi.  Penjualan THE CEV mempunyai dua 

macam sistem penjualan. Sistem penjualan yang dilakukan yaitu Personal Selling dan 

Pre-Order. 

Personal Selling yaitu orang ke orang berdasarkan aktivitas bisnis dimana 

penjual menemukan dan memenui kebutuhan pembeli secara manual (Weitz, 

Castleberry, &Tanner, 2014:4). “Pre-Order yaitu barang tidak tersedia langsung 
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dan harus melakukan pemesanan sebelumnya yang dilakukan beberapa hari 

sebelumnya oleh konsumen (idtesis, 2013). 

Kegiatan yang dilakukan pada saat siklus penjualan adalah bagian 

penjualan menawarkan produk kue mangkok ke customer dan jika customer 

tertarik pada produk yang ditawarkan maka akan bertanya tentang produk, dan 

mencari informasi tentang produk. Tugas dari bagian operasional untuk 

memeriksa persediaan stok barang yang tersedia di gudang. Persediaan tidak ada 

maka tidak ada pemesan dan transaksi. Persediaan di gudang masih cukup untuk 

melakukan transaksi, maka customer akan memesan pesanan yang diinginkan dan 

bagian penjualan akan membuat nota penjualan. 

Pada bagian operasional setelah pemesanan diproduksi maka bagian 

penjualan akan membuat nota tiga rangkap dan pemesanan dikirim ketempat 

customer. Nota pertama diberikan kepada customer dan nota kedua diberikan 

kepada pihak yang mengirim. Saat customer sudah menerima pesanan yang 

diinginkan maka nota pertama diberikan dan akan mendapat pendapatan atas 

pemesanan tersebut. 

Nota yang ketiga beserta uang hasil penjualan diberikan kepada bagian 

keuangan. Setelah menerima, maka bagian keuangan akan memeriksa uang 

diterima sesuai pemesanan. Nota yang sama atau benar dan sesuai maka bagian 

keuangan akan membuat jurnal transaksi dan bukti transaksi disimpan oleh bagian 

keuangan. 
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Setiap bagian THE CEV sudah memiliki sistem informasi akuntansi, 

pembagian tugas, dan alur pembagian kerja sudah diatur dengan jelas. Semakin 

berkembangnya THE CEV dibutuhkan evaluasi dalam sistem informasi akuntansi 

dalam siklus penjualan untuk meningkatkan penjualan, dari kelebihan maupun 

kekurangan.  

Setiap bagian THE CEV sudah memiliki sistem informasi akuntansi, 

pembagian tugas, dan alur pembagian kerja sudah diatur dengan jelas. Semua hal 

tercatat dalam sistem operasional produksi dan juga sistem informasi akuntansi. 

Namun dalam pelaksanaannya, alur dalam siklus penjualan masih kurang dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Penerimaan order yang melalui bagian lain selain bagian penjualan tanpa 

memberitahukan bagian penjualan menyebabkan terjadi miscommunication. 

Setelah order diterima, seharusnya bagian penjualan akan mengurus pengiriman 

produk hingga produk sampai ke customer. Namun, apabila pengiriman tidak 

melalui bagian penjualan maka akan terjadi miscommunication yang 

menyebabkan kesalahpahaman antara pencatatan order dan pengiriman barang ke 

customer sehingga customer akan melakukan komplain ke bagian penjualan. 

Komplain yang dilakukan yaitu keterlambatan pengiriman barang dan juga 

pencatatan double akibat pencatatan order tidak melalui bagian penjualan. 

Miscommunication itu membuat kegiatan menjadi kegiatan menjadi kurang 

lancar. 
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Berdasarkan permasalahan dalam usaha bisnis THE CEV maka peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi pada Siklus Penjualan di Usaha Bisnis THE CEV”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan 

di usaha bisnis THE CEV? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui evaluasi penerapan sistem informasi 

akuntansi penjualan THE CEV. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan analisa dan 

penerapan teori yang telah didapatkan pada saat mengikuti perkualiahan. 

2. Bagi UMKM, sebagai informasi untuk evaluasi apakah penerapannya sudah 

sesuai dengan siklus penjualan usaha. 

3. Bagi mahasiswa Universitas Ciputra, sebagai referensi untuk mahasiswa 

Universitas Ciputra melakukan penelitian selanjutnya mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi dalam usaha di THE CEV.  
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1.5 Lingkup Permasalahan 

Peneliti akan membatasi penelitian ini terdiri dari : 

1. Penelitian ini dibatasi untuk evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi 

usaha bisnis THE CEV dengan meninjau aspek penjualan. 

2. Data perusahaan berupa profile perusahaan, SOP perusahaan, sistem informasi 

akuntansi perusahaan. 

 


