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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Sistem akuntansi merupaka suatu kombinasi dari orang orang, catatan dan          

 prosedur yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk memenuhi  

kebutuhan data keuangan dan menyediakan informasi yang dapat di gunakan  

untuk pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang di hasilkan oleh sistem  

akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan untuk 

merencanakan dan mengarahkan operasi guna mencapai sasaran perusahaan. 

Salah satu sistem akuntansi adalah sistem akuntansi penjualan. 

       Bagi perusahaan, pendapatan dari penjualan merupakan unsur yang 

terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Prosedur 

pencatatan penjualan di gunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang 

atau jasa baik secara kredit maupun tunai. Pendapatan barang atau jasa dapat 

di laksanakan melalui penjualan secara kredit maupun secara tunai. Penjualan 

kredit memungkinkan perusahaan menambah volume penjualan dengan 

memberikan kesempatan kepadapara pembeli untuk membelanjakan 

penghasilanyang akan di terima  mereka pada masa yang akan datang. Artinya 

mereka dapat memperoleh atau membeli barang barang yang mereka 

butuhkan sekarang, namun pembayaran di bayarkan  beberpa waktu kemudian 

telah di sepakata antara pembeli dan penjual. Tinggi resiko pada  sistem 

penjual menyebabkan perusahaan memprioritaskan sistem akuntansi terutama 
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menyangkut struktur pengendalian interen siklus penjualan  untuk mencegah 

dan mendeteksi salah saji. 

       cv.duta jepara adalah perusahaan yang bergerak di dalam mebel furniture. 

persediaan yang ada dalam perusahaan adalah bhan bahan baku dari 

pembelahan kayu menjadi komponen dan samapai di suatau barang yang di 

sebut sebagai barang produksi dan siap untuk di perjual belikan. 

        Hasil penjualan merupakan hasil pendapatan utama perusahaan. Urutan  

kegiatan penjualan perusahaan dimulai  dari sejak di terimanya pesanan dari 

pembeli.dalam prosedur penjualan ini melibat kan bagian bagian yang terkait 

dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat di awasi. 

        Sistem akuntansi penjualan pada perusahaan cv.duta jepara, telah di 

jalankan dengan baik dan di jalan kan sesuwai dengan yang di harapkan. 

Prosedur penjualan yang diselenggarakan perusahaan ini dapat di lakuakan 

baik tunai ataupun kredit. Pada prosedur penjualan tunai pencatatan tersebut 

memerlukan penanganan yang benar guna menghasilkan informasi yang tepat 

dan akurat. Untuk melakukan kegiatan perusahaan tersebut, di perlukan 

pembagian tugas sehingga tercipta suatu hasil kerja yang efektif dan efisien. 

Agar tidak menimbulkan penyelewengan . seperti terjadi nya penggelapan kas  

dan penggelapan barang barang. Tidak ada penyelewengan dalam hal ini, 

karena di tunjang dengan adanya faktur dan formulir ,  faktur dan formulir ini  

tercetak secara komputerisai  sesuwai dengan pengisisan nomor yang 

berurutan. 
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         Perusahaan mebel cv. Duta jepara  dalam menjalankan usaha nya  

bekerja sama dengan beberapa banyak buyer yang datang ke Indonesia.dalam 

aktivitas nya perusahaan dan buyer saling bekerja sama, yaitu perusahaan 

melakukan penjual mebel  kepada konsumen dengan pembayaran yang di 

laukan dengan ketentun aturan perusahaan baik kredit maupun tunai kepada 

konsumen  melalui bank yang telah di tunjuk oleh perusahaan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka penulis tertarik memilih judul ANALISIS SISTEM 

AKUNTANSI PENJUALAN PADA PERUSAHAAN CV. DUTA JEPARA. 

1.2 Ruang lingkup  

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi baik dengan wawan cara maupun 

dengan melihat data yang ada dalam perusahaan. Data yang kami peroleh 

adalah data premier maupun data sekunder, bagian yang kami  tinjau melipiti 

baik segi  manajemen nya  hingga produksi dan sampai pada penjualan dan 

catatan prosedur sistem akuntansi nya. 

1 .penelitian ini di lakuakan di cv.duta jepara yang beralamat kan di desa 

mindahan batealit 

2. tidak hanya menyurvey akan tetapi penulis melihat proses demi proses pada 

bagian masing masing produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal hal yang telah di uraikan  di atas maka, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “apakah sistem akuntansi penjualan pada perusahaan 

cv.duta jepara sudah berjalan secara efektif dan efisien” 
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1.3 Tujuan penelitian 

       Tujuan penelitian  pada perusahaan cv duta jepara agar kita dapat mengetahui 

bagai mana alur dan sistem  penerapan pencatatan penjualan pada perusahaan 

tersebut adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan pada perusahaan 

cv, duta jepara 

b. Untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan pada perusahaan cv duta 

jepara telah berjalan dengan efektif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

a. Sebagai sarana untuk membawa wawasan penulis yang berhubungan 

dengan sistem akuntansi penjualan di perusahaan 

b. Bagi perusahaan hasil penulisan ini dapat di jadikan sebagai bahan 

pertimbangan  mengenai sistem akuntansi penjualan.  

1. Sebagai bahan informasi untuk penulis lain nya yang ingin 

membahasmasalah ini di masa yang akan datang 

 


