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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Di dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa mempunyai kegiatan 

operasional yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli barang, di dalam 

transaksi tersebut perusahaan menerapkan suatu  sistem akuntansi dan 

pengendalian yang bertujuan untuk menjalankan operasi usahanya. Aktivitas 

penjualan di dalam perusahaan merupakan salah satu tujuan utama bagi 

perusahaan untuk memproduksi barang – barangnya. Oleh karena itu dengan 

begitu banyaknya layanan produk yang akan ditawarkan, pelanggan akan terus 

diperhatikan oleh perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan pelanggan. 

CV. Sumber Agung Variasi Surabaya merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang variasi mobil. Perusahaan tersebut menerima berbagai 

pelayanan variasi mobil yang diminati oleh masyarakat. Sebagai perusahaan yang 

bergelut pada bidang variasi mobil tentunya harus mampu bersaing dan memenuhi 

keinginan konsumennya terutama dalam bidang variasi mobil. Oleh karena itu 

perusahaan memerlukan sebuah sistem akuntansi dan pengendalian untuk 

menunjang kinerja perusahaan agar informasi tersebut akurat untuk disajikan ke 

dalam sistem akuntansi. Mulyadi (2001:3) mengemukakan bahwa sistem 

akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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Dengan adanya sistem akuntansi dan pengendalian sangat membantu 

bagi perusahaan untuk berperan dalam mengambil keputusan secara efektif dan 

efisien. Hansen dan Mowen (2009:423) menyatakan bahwa pengendalian adalah 

melihat kebelakang, menentukan apakah yang sebenarmya telah terjadi, dan 

membandingkan dengan hasilyang direncanakan sebelumnya. Untuk itu 

perusahaan harus melakukan pengawasan penjualan dengan baik agar 

memperoleh keuntungan. 

Melalui proses data-data akuntansi dapat dihasilkan sebuah informasi 

yang akurat pada akhirnya dapat membantu proses pengambilan keputusan di 

dalam perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sangat penting 

karena memudahlkan untuk pengolahan sistem akuntansi penjualan pada 

perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efektif jika kebijakan 

manajemen berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi 

penjualan yang dapat mempercepat proses suatu data agar kegiatan tersebut 

berjalan dengan efektif dan efisien.  

Pihak manajemen mengutamakan adanya pengendalaian intern, 

pengembangan pengendalian intern merupakan unsur yang sangat penting karena 

pengendalian dapat diuraikan dalam melakukan transaksi penjualan. Setiap 

perusahaan harus mampu mengawasi pelaksanaan penjualannya dengan baik 

sehingga kegiatan penjualan akan terkendali dan perusahaan dapat 

memaksimalkan keuangan. Dengan dukungan sistem informasi akuntansi yang 

baik dan pengendalian intern yang baik perusahaan tentu memiliki banyak 

keunggulan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Suatu 
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perusahaan dagang melaksanakan kegiatan penjualan dengan cara mencapai target 

yang diinginkan serta meningkatkan volume penjualan perusahaan. Perusahaan 

harus memakai sistem akuntansi penjualan dengan baik dan yang cocok dengan 

karakteristik perusahaan yang dapat mengolah data untuk memperoleh informasi 

yang akurat sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan, untuk 

mengambil judul “TINJAUAN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI 

PENJUALAN PADA CV. SUMBER AGUNG VARIASI SURABAYA”. 

 

1.2  Tujuan Studi Lapang 

Tujuan pelaksanaan studi lapang ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan pada CV. Sumber Agung 

Variasi    Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengendalian penjualan pada CV. Sumber Agung Variasi 

Surabaya 

 

1.3   Manfaat Studi Lapang 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi 

instansi/perusahaan dan penulis. Adapun diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan/Instansi 

Agar dapat dijadikan bahan referensi untuk memaksimalkan pelayanan dan 

penjualan pada CV. Sumber Agung Variasi Surabaya. 
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2. Bagi Pembaca 

Agar dapat menambah wawasan untuk mengetahui sistem akuntansi dan 

pengendalian CV. Sumber Agung Variasi Surabaya dalam menagani 

penjualan. 

3. Bagi Penulis 

Agar dapat mengetahui secara jelas dalam memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan pada CV. Sumber Agung Variasi Surabaya. 

 

1.4  Ruang Lingkup Studi Lapang 

Agar penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan yang tidak 

terlalu meluas dan lebih terarh, maka penulis hanya membahas tentang Tinjauan 

Pengendalian Sistem Akuntansi Penjualan Pada CV. Sumber Agung Variasi 

Surabaya. 

 

1.5  Metode Pengumpulan Data 

Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Pengumpulan data secara langsung pada CV. Sumber Agung Variasi 

Surabaya agar dapat memperkuat data secara sistematis dan teliti yang 

dibutuhkan oleh penulis. 

2. Dokumentasi 
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Pengumpulan data yang dimiliki perusahaan CV. Sumber Agung Variasi 

Surabaya seperti laporan dokumen penjualan, sejarah perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan dan dokumen lain yang mendukung. 

 

3. Wawancara 

Pengumpulan data yang digunakan untuk tanya jawab langsung dengan pihak 

perusahaan mengenai pengendalian sistem akuntansi penjualan yang 

dilakukan perusahaan CV. Sumber Agung Variasi Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


