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ABSTRAK 

 
Wahyu Wijanarko : Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam 

Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri) 

 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan pada 

PT. Armada Pagora Jaya Kediri dan sistem informasi akuntansi penerimaan kas berjalan pada PT. 

Armada Pagora Jaya Kediri serta menganalisis sistem pengendalian intern atas kegiatan sistem 

penjualan dan penerimaan kas pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, ma dapat diketahui 1) di dalam PT. Armada Pagora 

Jaya Kediri terdapat semua prosedur yang berada dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas serta semua sudah sesuai dengan teori, 2) di dalam PT. Armada Pagora Jaya Kediri 

terdapat semua fungsi-fungsi terkait yang terdapat dalam teori sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas, akan tetapi fungsi gudang masih belum sesuai dengan teori yang ada, 3) di dalam 

PT. Armada Pagora Jaya Kediri terdapat semua dokumen-dokumen dalam sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas serta semua sudah sesuai dengan teori, 4) di dalam PT. Armada Pagora 

Jaya Kediri terdapat semua komponen pengendalian intern dalam teori, namun bagian pemantauan 

belum sesuai.pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri. 

 

 

Kata kunci : sistem informasi akuntansi penjualan, sistem informasi akuntansi penerimaan kas, 

pengendalian intern. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan di era 

globalisasi menyebabkan pengaruh 

penjualan dalam suatu usaha di tempat 

perusahaan beroperasi menjadi 

semakin luas, segala jenis perubahan 

yang berkembang di Indonesia akan 

lebih menghadapi banyak tantangan 

dari perusahaan sejenis yang 

bermunculan baik yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Hal ini 

mengakibatkan persaingan yang 

semakin ketat dan tajam. Untuk 

menjadi terdepan dalam persaingan, 

perusahaan harus memiliki sistem 

manajemen yang baik sehingga tujuan 

utama perusahaan tercapai yakni 

memperoleh laba yang maksimal 

secara efektif, efisien dan ekonomis.  

PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri merupakan dealer kendaraan 

bermotor roda dua, yang 

keberhasilannya sangat tergantung 

pada output yang terjual, khsususnya 

output terkait penerimaan kas. Salah 

satu upaya yang harus dilakukan 

adalah dengan melaksanakan 

pemasaran yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, mempertahankan dan 

mengembangkan produk untuk 

mendapatkan laba optimal yang 

diharapkan perusahaan. Kenyataan 

tersebut menjadikan suatu pelaksanaan 

informasi akuntansi menjadi penting 

untuk dilaksanakan dalam usaha untuk 

memberikan dukungan atas aktivitas 

yang dapat digunakan dalam mencapai 

tujuan tersebut yang telah ditetapkan, 

maka perusahaan melaksanakan 

sistem informasi siklus pendapatan 

khususnya pada sistem penjualan 

secara tepat. 

PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri merupakan suatu perusahaan 

swasta yang bergerak dalam hal 

penjualan kendaraan bermotor yang 

berlokasi di Kota Kediri, khususnya 

motor Yamaha dengan berbagai 

macam type. Sejak awal berdirinya 

yaitu tahun 1996 hingga sekarang, 

perusahaan ini berkonsentrasi pada 

penjualan motor Yamaha dan suku 

cadang Yamaha dengan berbagai type. 

Penjualan merupakan aktivitas utama 

yang yang dilakukan oleh perusahaan 

ini, oleh karena itu penting pada 

perusahaan untuk memiliki sistem 

informasi akuntansi, karena dengan 

adanya sistem informasi akuntansi 

yang baik akan memudahkan 

pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan, untuk 

mengontrol kinerja karyawan dan 

mengendalikan perusahaan. Dengan 

tujuan untuk menjalankan perusahaan 
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agar mampu bersaing. Pengendalian 

intern sangatlah dibutuhkan dalam 

sistem akuntansi penjualan karena 

untuk mengurangi tingkat resiko 

kerugian yang akan dialami oleh 

perusahaan.  

PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri dengan fokus pada bidang 

penjualan pihak manajemen dituntut 

mampu mengatur antara persediaan 

dan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, 

sistem informasi akuntansi sangat 

diperlukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Untuk menjaga kualitas 

dan kuantitas tersebut, manajemen 

harus dapat melakukan fungsi-

fungsinya dengan baik. Adapun akibat 

dari tidak efektifnya suatu sistem 

penjualan dalam perusahaan 

perdagangan PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri maka proses penjualan akan 

terhambat dan persediaan barang akan 

menumpuk di gudang, jika dalam 

jangka waktu lama akan mengurangi 

kualitas perusahaan PT. Armada 

Pagora Jaya Kediri tersebut dapat 

memperburuk citra perusahaan.  

 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis 

datanya pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif merupakan 

suatu proses penelitian dan 

pemahaman berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki 

suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia, sehingga pada 

penelitian ini prosedur penelitian 

menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang 

diamati. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif 

karena bermaksud menjelaskan 

Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas untuk 

Meningkatkan Pengendalian 

Intern (Studi Pada PT. Armada 

Pagora Jaya Kediri) 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di 

lapangan dalam penelitian kualitatif 

dapat menjadi suatu yang mutlak, 

karena peneliti bertindak sebagai 

instrumen penelitian sekaligus 

pengumpul data. Keuntungan yang 

didapat dari kehadiran peneliti 
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sebagai instrumen adalah subjek 

lebih tanggap akan kehadiran 

peneliti, peneliti dapat 

menyesuaikan diri dengan setting 

penelitian, keputusan yang 

berhubungan dengan penelitian 

dapat diambil dengan cara cepat 

dan terarah, demikian juga dengan 

informasi dapat diperoleh melalui 

sikap dan cara informan dalam 

memberikan informasi. 

C. Tahapan Penelitian 

Dalam menyusun rancangan 

penelitian, peneliti menggunakan 

beberapa tahapan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap ini adalah pemilihan judul, 

konsultasi judul, studi pustaka 

dan perencanaan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini adalah pengumpulan 

data, pengolahan data, 

penafsiran dan penyimpulan 

hasil pengolahan data. Data-data 

yang diteliti dan diolah adalah 

data yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan ini merupakan 

tahap penyelesaian dari kegiatan 

penelitian. Adapun hasil dari 

penyusunan penelitian 

dipertanggungjawabkan dalam 

sidang skripsi. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang 

digunakan dalam dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer dari 

penelitian pada PT. Armada 

Pagora Jaya Kediri ini yaitu 

dengan cara melakukan 

wawancara tentang sistem 

informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas untuk 

meningkatkan pengendalian 

intern perusahaan. Selain itu 

data primer yang dibutuhkan 

dari PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri adalah data-data dari 

pengamatan peneliti sendiri dan 

wawancara langsung kepada 

Bapak Eko Raharnyo bagian Tax 

Finance perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian 

pada PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri adalah berupa dokumen 

tentang profil dan penjelasan 

singkat, struktur organisasi, serta 
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laporan tim bagian penjualan 

dan penerimaan kas. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Sugiyono (2011:224) 

mendefinisikan prosedur 

pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan 

data. 

Dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. File Research 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

2. Library Research 

Mengumpulkan bahan-

bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk memperoleh 

dasar teoritis. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, dengan lebih 

banyak bersifat uraian dari hasil 

wawancara dan observasi. Data 

yang telah diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif serta diuraikan 

dalam bentuk deskriptif. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data 

merupakan pembuktian bahwa apa 

yang telah dialami oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang 

sesungguhnya ada. Untuk 

mengetahui keabsahan data peneliti 

menggunakan beberapa teknik, 

yaitu : 

1. Triangulasi 

Menurut Sugiyono 

(2013: 271) triangulasi bertujuan 

bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, 

tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan. 

2. Penggunaan Bahan Referensi 

Penelitian didukung oleh 

referensi berbentuk rekaman, 

foto dan dokumentasi sehingga 

data akan semakin dipercaya. 

Rekaman dan foto diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari data yang diperoleh 

peneliti, didapatkan beberapa temuan 

mengenai sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas pada 

PT. Armada Pagora Jaya Kediri antara 

lain sebagai berikut : 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Wahyu Wijanarko | 14.1.02.01.0211 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

1. Di dalam PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri terdapat semua prosedur 

yang berada dalam sistem informasi 

akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas serta semua sudah 

sesuai dengan teori. 

2. Di dalam PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri terdapat semua fungsi-fungsi 

terkait yang terdapat dalam teori 

sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas, 

akan tetapi fungsi gudang masih 

belum sesuai dengan teori yang 

ada. 

3. Di dalam PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri terdapat semua dokumen-

dokumen dalam sistem informasi 

akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas serta semua sudah 

sesuai dengan teori. 

4. Di dalam PT. Armada Pagora Jaya 

Kediri terdapat semua komponen 

pengendalian intern dalam teori, 

namun bagian pemantauan belum 

sesuai. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan deskripsi hasil 

penelitian, pembahasan dan analisis 

yang sudah penulis kemukakan maka 

penulis memberikan saran yang 

sekiranya dapat diterapkan di 

perusahaan agar bermanfaat dalam 

mengurai permasalahan di fungsi 

gudang. Saran yang dapat penulis 

sampaikan yaitu menambahkan bagian 

gudang dalam penjualan, untuk 

mengurusi setiap barang persediaan 

baik barang masuk ataupun keluar 

agar tidak tumpang tindih terhadap 

tugas PDI yang harus melakukan 

pengecekan fisik motor. 

 

Gambar 5.1 

Saran Flowchart Penjualan Bagian 

Gudang 

Sumber : Olah hasil data observasi 

peneliti 

 

Dari uraian gambar diatas 

maka dapat disampaikan bahwa pada 

bagian gudang menerima Surat Jalan 

pembeli dari Sales Counter guna 

mempersiapkan kendaraan bermotor 
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yang telah dipilih pembeli sesuai 

dengan Surat Pemesanan Kendaraan 

(SPK) untuk selanjutnya bagian 

gudang menyerahkan kendaraan 

bermotor kebagian pengiriman 

(driver) dan mencatat kendaraan yang 

telah keluar di kartu persediaan yang 

berangkap dua dimana untuk rangkap 

pertama di gunakan untuk arsip bagian 

gudang dan rangkap kedua diberikan 

kepada Admin Penjualan guna 

mengetahui Stock persediaan barang di 

gudang. 

Saran selanjutnya terdapat 

pada struktur organisasi perusahaan. 

Dimana pada perusahaan belum ada 

bagian pemantauan sesuai dengan 

teori untuk meningkatkan 

pengendalian intern lebih baik lagi. 

Maka perlu adanya penambahan posisi 

dalam struktur organisasi untuk 

melengkapi komponen pengendalian 

intern agar dapat terjadi pengendalian 

intern yang baik pada unsur praktik 

yang sehat perusahaan. 
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