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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di indonesia mengalami kemajuan

yang sangat pesat begitu pula dengan perkembangan teknologi semakin

meningkat. Komputer merupakan salah satu alat bantu yang mampu

meningkatkan kecepatan perkembangan ilmu teknologi dan dengan adanya

komputer dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi dunia

usaha segala bidang. Seiring dengan perkembangan sebuah perusahaan, maka

dibutuhkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian internal yang baik untuk

menunjang kinerja dan proses yang berlangsung diperusahaan agar semua proses

yang ada dapat berjalan dengan baik. Pengedalian Intern dalam arti luas adalah

Pengendalian Intern meliputi struktur-struktur organisasi, metode dan ukuran

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan-kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010:163). Penjualan  merupakan  hal

yang  utama  dalam  sebuah perusahaan  yang  bergerak  pada bidang

perdagangan,  hal  ini  terjadi karena  adanya  penjualan  merupakan sumber

terjadinya pendapatan. Melalui  penjualan  perusahaan  akan memperoleh

pendapatan  secara langsung  (tunai). Penjualan Tunai merupakan penjualan yang

dilakukan dengan cara menerima uang tunai/cash pada saat barang diserahkan

kepada pembeli, (Lilis dan Sri Dewi, 2011:167). Dalam  menghadapi persaingan
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penjualan  pada perusahaan  dagang memerlukan suatu  sistem  akuntansi  yang

dapat berperan  penting  atas  adanya aktivitas  yang  dilakukan  oleh perusahaan.

Toko Vasco terletak di jalan negara no 13 Yukum Jaya Lampung Tengah.

Toko Vasco merupakan toko yang bergerak dibidang distribusi bangunan atau

penjualan barang-barang bangunan. Toko Vasco menjual berbagai jenis barang

yang terdiri dari keramik, asbes, paralon, pasir, cat, triplek, paku, kayu, seng, dll.

Proses penjualan yang dilakukan Toko Vasco dimulai dari pelanggan memesan

barang ke penjaga toko, lalu penjaga toko mencari pesanan barang yang dipesan

oleh pelanggan. Penjaga Toko membuat nota penjualan dan diberikan ke

pelanggan. Kemudian penjaga toko mencatat ke dalam buku penjualan lalu

pimpinan mengecek data penjualan. Setelah itu karyawan mencari pesanan

pelanggan kemudian diantar ke rumah pelanggan. Dalam melakukan transaksi

penjualan pada toko vasco dilakukan secara kontan atau tunai. Saat ini sistem

penjualan toko vasco masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar

dan nota untuk setiap mendata penjualan dan merekap penjualan. Kendala yang

sering dihadapi pada Toko Vasco adalah belum adanya penyimpanan data

penjualan, dan rekap penjualan yang dimana disimpan secara acak dan tidak

berutan. Sehingga keamanan data kurang terjamin dan dalam pencarian data

membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Toko Vasco bermaksud

mengkomputerisasikan sistem bagian penjualan untuk memudahkan pencatatan

penjualan, penyimpanan data, merekap penjualan dan pencarian data penjualan.

Sedangkan dalam pengolahan data penjualan barang dalam pembuatan

laporan masih dilakukan pencatatan menggunakan buku serta laporan penjualan
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hanya dibuatkan berapa jumlah pendapatan atau penerimaan kas yang didapat

setiap harinya. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem penjualan dan penerimaan

kas serta sebuah database yang dapat menampung data dalam jumlah banyak

dapat menghasilkan sebuah laporan penjualan, penerimaan kas, dan retur. Maka

peneliti mencoba merancang sebuah sistem penjualan dan laporan penjualan yang

berguna bagi Toko Vasco. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengangkat

topik tentang “Perancangan Sistem Pengendalian Intern Atas Akuntansi

Penjualan dan Penerimaan Kas untuk Meningkatkan Pelayanan”.

1.2 Rumusan Masalah

1 Bagaimana merancang sistem penjualan dan penerimaan kas untuk

meningkatkan pelayanan pada Toko Vasco?

2. Bagaimana pengujian sistem penjualan dan penerimaan kas untuk

meningkatkan pelayanan pada Toko Vasco?

2.2 Batasan Masalah

1. Hanya membahas mengenai sistem penjualan secara tunai dan

penerimaan kas.

2. Output yang dihasilkan berupa laporan penjualan dan laporan penerimaan

kas.
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1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengolah data penjualan dan penerimaankas agar mempermudah

pencarian dan penyimpanan data penjualan serta penerimaan kas pada

Toko Vasco.

2. Untuk  mengimplementasikan sistem pengendalian intern atas akuntansi

penjualan dan penerimaan kas pada Toko Vasco.

1.5  Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Toko bangunan Vasco

a. Memberikan kemudahan dalam pencatatan penjualan,

penyimpanan data penjualan dan pencarian data penjualan dengan

menggunakan sistem terkomputerisasi.

b. Memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan penjualan dan

penerimaan kas Toko Vasco.

2. Manfaat bagi penulis yaitu :

a. Dapat melatih dalam penyusunan laporan proposal skripsi

b. Memperoleh informasi dan wawasan dalam penjualan dibidang

dunia usaha.


