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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan teknologi informasi saat ini menimbulkan perubahan 

ekonomi khususnya pada koperasi. Belakangan ini perubahan teknologi semakin 

pesat karena adanya pandemi yang mengharuskan manusia untuk bekerja di rumah 

dan menyelesaikan pekerjaan, oleh karena itu manusia mengembangkan teknologi 

saat ini untuk menjadi efisien agar dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja. 

Perubahan tersebut dapat mendorong persaingan yang semakin sengit, menuntut 

peran koperasi sebagai badan usaha untuk mencapai misi dan tujuan agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dengan cara mengevaluasi kinerja 

koperasi secara terus - menerus dan melakukan perbaikan sehingga koperasi dapat 

berkembang dengan baik salah satunya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KP-RI) Beringin yang merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan 

pinjam, pertokoan dan unit usaha lain (KP-RI Beringin, 2018).  

  Sistem akuntansi dapat dibutuhkan oleh berbagai pengguna yang 

berkepentingan dalam sistem informasi tersebut dapat berupa keuangan, 

manajemen, maupun mengambil keputusan yang tepat. Pihak – pihak di luar 

perusahaan, seperti investor, konsumen, dan lainya memerlukan informasi ini yang` 

dalam kaitannya dengan kepentingan pengguna. Di samping itu, manajemen juga 

memerlukan informasi untuk menjalankan perusahaan. Sehingga manajemen 

memiliki pengetahuan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan - 
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keputusan dan tanggapan yang strategis. Sistem akuntansi dapat memberikan 

manfaat bagi penggunanya maupun perusahaan dalam dunia bisnis atau non bisnis 

yang sangat kompetitif tersebut. Oleh karena itu, keputusan atas sistem akuntansi 

menjadi suatu hal yang penting dalam perusahaan dan merupakan faktor penentu 

kesuksesan. 

  Dengan adanya sistem akuntansi yang baik dan memadai suatu informasi 

akan lebih relevan, efektif, dan akurat sehingga hasil keputusan dapat diputuskan 

dengan tepat sasaran. Pemahaman mengenai sistem dan prosedur dapat di 

implementasikan dalam lingkupnya sehingga dapat memunculkan sebuah sistem 

akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan  

perusahaan (Mulyadi, 2016 : 3). Sistem akuntansi penjualan merupakan sub sistem 

informasi bisnis yang mencangkup kumpulan prosedur dalam melaksanakan, 

mencatat, menghitung, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk 

keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan (Anggraini, et al., 

2020).  

  Sedangkan dalam lingkup sistem akuntansi penjualan terbagi menjadi 

penjualan kredit dan penjualan tunai. Penjualan tunai adalah salah satu kegiatan 

yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan atau menghasilkan laba 

perusahaan. Penjualan tunai merupakan penjualan dalam transaksinya dilakukan 

sistem pembayaran secara tunai atau secara langsung karena perusahaan segera 

akan menerima kas. Pada umumnya sistem penjualan tunai bahwa pembeli dapat 
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mengambil barang kemudian melakukan pembayaran sesuai harga barang yang 

telah dibeli secara langsung melalui kasir. Kegiatan penjualan tidak hanya sekedar 

menjual produk saja akan tetapi bagaimana penjualan tersebut dapat tercatat dengan 

baik dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan (Setiawan, 2018) . Sistem 

akuntansi penjualan tunai saling berkaitan dengan fungsi – fungsi terkait, dokumen 

dan catatan yang digunakan oleh perusahaan serta pengendalian internal yang 

mengatur kegiatan penjualan tunai. Kegiatan suatu perusahaan tidak dapat berjalan 

dengan efektif apabila sistem akuntansi penjualan tunai yang diterapkan tidak 

berimbang dengan sistem dan prosedur yang baik hal ini bertujuan untuk 

menghindari tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan. Perusahaan 

diharapkan memiliki sistem dan prosedur yang efektif, dan efisien bertujuan agar 

penjualan perusahaan dapat mencapai target yang diharapkan serta menunjang 

perusahaan agar tidak mengalami penurunan laba penjualan (Tsuroya, 2021) 

  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin merupakan 

koperasi yang berada di kabupaten Tuban, Jawa Timur merupakan usaha yang 

dalam bidang usahanya meliputi unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan 

(kopmart), unit usaha lain-lain (jasa fotocopy, jasa rental mobil, jasa jual beli tanah, 

jasa arisan jenjang beruntung, dan lain-lain usaha). Unit usaha pertokoan atau 

disebut juga Kopmart KP-RI Beringin merupakan salah satu usaha yang 

menjalankan sistem akuntansi penjualan tunai. Sistem yang dijalankan oleh KP-RI 

Beringin saat ini sudah menggunakan sistem scan barcode di mana dokumen ini 

berupa dokumen print out berupa struk penjualan yang terdapat nomor urut 

transaksi secara otomatis akan berhubungan langsung secara online dengan file 
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persediaan pada bagian gudang dan bagian kasir utama. Selanjutnya, pada setiap 

akhir shift karyawan toko akan melakukan laporan penjualan kepada kasir toko 

utama. Dokumen penjualan tunai di KP-RI Beringin meliputi faktur penjualan dan 

nota penjualan, nota penjualan ini memiliki 2 rangkap untuk pembeli dan sebagai 

arsip (KP-RI Beringin, 2018). 

  Berdasarkan informasi yang didapat dalam sesi wawancara dengan pegawai 

bagian gudang didapatkan permasalahan bahwa pada penjualan tunai di KP-RI 

Beringin menemui beberapa kendala di antaranya adalah pada bagian gudang 

karyawan sering mengalami kesalahan perhitungan pada pencatatan stok barang 

yang mengakibatkan terjadi selisih antara jumlah barang yang telah dicatat dengan 

jumlah persediaan barang yang ada di gudang. Sering kali permasalahan retur 

penjualan dan barang titipan juga terjadi karena adanya kelalaian karyawan dan 

sales barang yang lupa melakukan pencatatan stok barang. Permasalahan tersebut 

dapat mempengaruhi jumlah dan harga pokok barang sehingga harga barang yang 

dijual menjadi lebih rendah atau tinggi yang mengakibatkan minus di laporan 

penjualan hal ini berdampak pada karyawan sehingga harus mengganti kerugian 

dari dana pribadi di akhir periode. Oleh sebab itu, perlu adanya ketelitian dalam 

fungsi ini tidak sedikit karyawan toko maupun gudang yang sering mengalami 

kesalahan tersebut. Pentingnya evaluasi prosedur pencatatan pada sistem akuntansi 

penjualan yang tepat dan tegas sehingga permasalahan dapat di minimalisir agar 

tidak berdampak pada pengendalian terhadap sistem yang ada pada KP-RI 

Beringin.  



5 

 

 

  Berdasarkan uraian di atas maka sistem akuntansi berperan penting untuk 

keberlangsungan suatu usaha. Oleh sebab itu, perlu adanya prosedur yang 

diterapkan dengan tepat. Berikut mengenai prosedur penjualan menurut Ardana & 

Lukman (2016 : 2) bahwa prosedur penjualan bersifat berputar dan berulang, yang 

pertama yaitu tahap penerimaan order dan diakhiri dengan penerimaan tagihan, 

kemudian kembali dengan aktivitas penerimaan order dan diakhiri dengan 

penerimaan tagihan, demikian aktivitas tersebut akan berulang seterusnya. Semua 

aktivitas dalam siklus penjualan dapat dibagi dalam dua sub prosedur atau dua sub 

aktivitas yaitu sub aktivitas (prosedur) penerimaan dan pemenuhan pesanan serta 

sub aktivitas penerimaan kas dan penagihan piutang. Dalam dua sub prosedur dan 

aktivitas memiliki tahap – tahap yang harus dilakukan namun pada kenyataannya 

pada KP-RI Beringin terdapat prosedur yang dilewatkan yaitu mencatat stok barang 

yang masuk sehingga mengalami kendala yang telah diuraikan di atas. 

  Apabila hal tersebut tidak dievaluasi kembali dapat menyebabkan terjadinya 

kerugian penjualan. Oleh karena itu, untuk menunjang sistem akuntansi penjualan 

tunai pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin agar tidak 

mengalami kesalahan pencatatan maupun kelalaian karyawan yang mengakibatkan 

kerugian penjualan maka perlu adanya evaluasi mengenai sistem akuntansi 

penjualan tunai, mengingat pentingnya penjualan terhadap laba yang diperoleh 

koperasi agar dapat bersaing dengan koperasi – koperasi lainnya. Berdasarkan 

uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin dengan judul 
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“Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KP-RI) Beringin Kabupaten Tuban”. 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem akuntansi penjualan tunai di Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KP-RI) Beringin ? 

2. Apa hambatan sistem akuntansi penjualan tunai di Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KP-RI) Beringin ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan tunai pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KP-RI) Beringin. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi penjualan tunai di Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin diterapkan dengan baik dan 

benar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 
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Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman serta ketrampilan 

dalam melakukan penelitian ini khususnya tentang  evaluasi sistem 

akuntansi penjualan. 

2. Bagi Pembaca  

Dapat menambah wawasan bagi pihak pembaca tentang evaluasi sistem 

akuntansi penjualan tunai dan sebagai referensi bagi yang ingin melakukan 

penelitian. 

3. Bagi Instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta solusi, dan 

ide serta menambah informasi yang berguna untuk Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KP-RI) Beringin dalam pelaksanaan dan 

pengembangan sistem akuntansi penjualan. 

4. Bagi Universitas 

Dapat diharapkan sebagai referensi atau acuan untuk menindak lanjuti 

penelitian - penelitian serupa dan menambah kajian pustaka di bidang 

sistem akuntansi. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut ini penjelasan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari 

beberapa bagian sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini menguraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mendukung 

penulisan penelitian, mencangkup metode atau teknik yang digunakan, dan 

teori tentang permasalahan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, data dan 

pengumpulan data, serta teknis analisis data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan 

pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian, menjelaskan 

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, 

job description, dan profil usaha. 

5. BAB V PENUTUPAN 

Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran 

penelitian ini ditujukan pada penelitian selanjutnya dan instansi tempat 

penulis melakukan penelitian. Implikasi penelitian berupa masukan yang 

dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih 

baik dari sebelumnya.


