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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari perkembangan 

masyarakat serta kota-kota besar yang memiliki akses yang menjanjikan dalam 

mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya kota Surabaya. Surabaya 

merupakan kota berkembang yang juga merupakan ibukota dari provinsi Jawa 

Timur dan sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang 

usaha, nampak terlihat banyak bangunan-bangunan baru yang menunjang tinggi 

disetiap sudut kota tersebut yang menunjukkan berkembangnya juga 

perekonomian serta kemakmuran masyarakat. Selain itu berkembangnya dunia 

usaha dalam bidang perdagangan juga mengalami peningkatan yang tinggi, salah 

satunya di bidang perdagangan sepeda motor, sehingga menyebabkan semakin 

ketatnya pesaing dalam menguasai pasar diantara dealer di kota surabaya. 

Usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, pendapatannya didapat 

dari penjualan barang tersebut. Hal inilah yang menjadi tolak ukur serta 

pengontrol apakah suatu usaha yang dijalani perusahaan tersebut mengalami 

kemajuan dan mendapatkan untung atau sebaliknya yaitu mengalami kemunduran 

serta rugi yang tidak dapat diperkirakan. Sehingga untuk mencapai tingkat 

penjualan yang diinginkan perusahaan, maka penjualan harus dilakukan dengan 

baik guna meningkatkan perkembangan perusahaan, yaitu melalui sistem 

penjualan yang ditetapkan untuk menggerakkan para karyawan perusaahan dalam 
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meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan sesuai keinginan 

perusahaan. 

Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik 

dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pembahasan kali ini saya akan 

mengangkat judul yang lebih mengarah dalam kegiatan penjualan barang yang 

dilakukan secara kredit. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order pelanggan 

telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau jasa maka untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan hingga dilakukannya 

pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Maka dalam setiap 

transaksi yang dilakukan harus tercatat dalam sistem penjualan yang baik dan 

benar. 

Sistem penjualan berguna untuk mengontrol penjualan yang berhubungan 

dengan formulir, prosedur, serta alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan 

proses penjualan tersebut. Dalam melakukan kegiatan penjualan, maka 

perusahaan memerlukan prosedur yang merupakan tahap pemrosesan data yang 

akan disusun dalam urutan tertentu. Prosedur penjualan adalah urutan kegiatan 

sejak diterimanya pesanan dari seorang pembeli, proses pembuatan faktur atau 

sering disebut penagihan dan pencatatan penjualan serta melibatkan beberapa 

bagian dalam perusahaan dengan tujuan agar penjualan yang sedang terlaksana 

dapat dikontrol dengan baik dan benar. Bagian tersebut adalah bagian pesanan 

penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman serta bagian 

akuntansi. Masing-masing bagian tersebut tidak boleh melakukan tugas secara 

rangkap guna menjaga efektivitas serta efisiennya pekerjaan. Apabila hal tersebut 
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terjadi, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kecurangan oleh karyawan 

karena tidak bekerja sesuai pekerjaan yang telah dianjurkan dan tidak akan 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap hal tersebut. 

PT. Eka Prima Mandiri Sentosa merupakan salah satu perusahaan dagang 

sektor transportasi yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No.108 Surabaya. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan, perawatan serta suku cadang 

sepeda motor merk Honda. Dalam melaksanakan kegiatan penjualan PT. Eka 

Prima Mandiri Sentosa menggunakan dua kebijakan yaitu penjualan secara kredit 

dan penjualan secara tunai. Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan 

melibatkan beberapa bagian seperti bagian marketing penjualan, bagian kredit, 

bagian kasir atau administrasi, bagian gudang serta bagian pengiriman. Sistem 

penjualan digunakan untuk melaksanakan proses penjualan produk perusahan. 

Sistem penjualan yang baik dan benar adalah sistem yang dapat 

memberikan informasi yang tepat, cepat, dan benar terhadap penjualan baik 

sekarang maupun penjualan pada masa yang akan datang. Secara umum, tujuan 

suatu perusahaan didirikan adalah guna menghasilkan keuntungan atau laba bagi 

pemilik perusahaan tersebut. Demi mencapai tujuan tersebut maka perusahaan 

harus melakukan berbagai cara, diantaranya membuat konsumen tertarik dengan 

melakukan tingkat penjualan serta cara menarik minat konsumen untuk 

berkeinginan membeli produk yang sedang ditawarkan sehingga akan 

memperoleh keuntungan atau laba yang besar dan meminimalisasikan tingkat 

biaya serta menciptakan sistem yang dapat melindungi harta kekayaan perusahaan 

dan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 
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Kegiatan penjualan pada PT. Eka Prima Mandiri Sentosa sudah cukup 

baik karena dapat terlihat peningkatan penjualan dari bulan ke bulan sudah 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada kegiatan penjualan perusahaan 

terlihat lebih tinggi pada penjualan kredit, sehingga sering terjadi permasalahan 

seperti piutang yang lama tidak segera terlunasi. Untuk mengatasi permasalahan 

yang seperti itu maka diperlukan sistem penjualan kredit yang baik dan benar 

dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, pegamat tertarik 

untuk mengadakan pengamatan lebih dengan judul “SISTEM PENJUALAN 

KREDIT KENDARAAN HONDA PADA PT.EKA PRIMA MANDIRI 

SENTOSA” 

 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pengamatan ini adalah untuk 

mengetahui sistem penjualan kredit kendaraan Honda pada PT. Eka Prima 

Mandiri Sentosa. 

 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengamatan ini adalah: 

1. Kontribusi Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari studi lapang ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang diharapkan dapat menjadi masukan tentang sistem penjualan 

kredit. 
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2. Kontribusi Praktis 

Secara praktis, hasil dari studi lapang ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

landasan kebijakan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang 

efektif terhadap sistem penjualan kredit. 

 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup merupakan batasan dari suatu pembahasan dalam 

pengamatan. Dengan adanya batasan diharapkan pengamatan ini tidak 

menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas dalam studi lapang dan 

diharapkan studi lapang tersebut jelas permasalahannya. Ruang lingkup dalam 

studi lapang ini meliputi analisis atas sistem penjualan kredit pada kendaraan 

Honda. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenaran dan 

kelengkapannya maka pengamatan menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap 

data yang dimiliki perusahaan seperti prosedur penjualan, sejarah perusahaan, 

dan struktur organisasi perusahaan.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan pengamat dalam 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak bersangkutan terutama 

mengenai sistem penjualan kredit dan hal lainnya yang dianggap penting bagi 
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pengamat dan yang terkait dengan sistem penjualan kredit. Metode wawancara 

ini pengamat hanya mecatat point penting saja dalam melakukan wawancara, 

untuk selebihnya pengamat akan menjabarkan hasil wawancara melalui pihak 

bersangkutan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

3. Observasi 

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan didalam lingkungan perusahaan yang mempunyai 

hubungan dengan masalah yang dibahas. 


