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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini,Teknologi infromasi memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perkembangan organisasi. Saat ini organisasi 

dihadapkan pada lingkungan yang semakin dinamis dan tingkat 

persaingan yang semakin kompetitif dimana menyebabkan segala 

transaksi yang terjadi didalam lingkungan internal organiasi menjadi 

semakin banyak dan kompleks. Maka dari itu teknologi informasi 

menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk melakukan 

proses bisnis terutama dalam melakukan pengambilan keputusan. 

Proses bisnis dan pengambilan keputusan akan lebih baik apabila 

perusahaan menerapkan teknologi informasi dengan baik dan benar, 

untuk itu dibutuhkan proses pengendalian internal yang baik 

terhadap segala aktifitas teknologi informasi yang ada didalam 

sebuah organisasi. 

Pengendalian internal perusahaan merupakan sebuah proses yang 

dibentuk oleh manajemen dan dewan personil lainnya untuk 

memberikan keyakinan memadai serta pencapaian tujuan dalam 

perubahan proses pengelolaan data transaksi yang lama ke sistem 

pengolahan data elektronik  terutama pada data transaksi penjualan. 

Sistem pengolahan data elektronik (Electronic Data Processing 

System) merupakan salah satu perkembangan alat pengolahan data
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yang amat diperlukan dalam sistem informasi dalam suatu 

organisasi. Hal ini disebabkan karena pengolahan data akuntansi 

secara elektronik mampu meminimalkan tingkat kesalahan yang 

sering terjadi pada pengelolaan data secara manual dan dapat 

memproses data serta menyajikan data dengan cepat ( up to date). 

Informasi yang diperoleh dari pengelolaan data merupakan output 

bagi sebuah organisasi dimana informasi tersebut akan menjadi kunci 

utama bagi manajemen dalam menetapkan kebijakan dan 

pengambilan keputusan di dalam organisasi. 

Dalam sebuah perusahaan, siklus penjualan merupakan siklus 

yang paling utama yang berperan penting dalam pengorganisasian, 

dimana penjualan akan menjadi pondasi yang kuat dalam perputaran 

keuangan, perputaran barang, yang akan berpengaruh pada laporan 

laba rugi perusahaan. Saat ini, Industri pertanian merupakan peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana diketahui 

bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan kekayaan 

alam. Organisasi ini melakukan transaksi jual dan beli asam jawa 

serta melakukan proses sortir, dengan adanya kegiatan tersebut maka 

seiring dengan waktu, arus data akuntansi terjadi  banyak sekali 

sehingga diperlukan pengolahan informasi keuangan yang lebih 

cepat dan terpercaya untuk kebutuhan pihak manajemen. Oleh sebab 

itu kecepatan dan keakuratan informasi mengenai penjualan sangat 

diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT Tamarindo 

Bumi Utama telah menerapkan sistem komputerisasi dalam 

pengolahan data akuntansi yang terintegrasi terutama terkait dengan 
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sistem penjualan yang dapat diakses dan periksa secara akurat 

mengenai data penjualan bagi pihak manajemen. 

Oleh karena itu, aktivitas penjualan memiliki peranan yang 

penting untuk terbentuk  pengendalian internal yang baik di PT. 

Tamarindo Bumi Utama. 

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya, 

maka hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mengetahui evaluasi 

pengendalian internal pada siklus penjualan. Apabila ditemukan 

ketidaksesuaian prosedur yang dapat menjadi kelemahan, maka pada 

kesempatan ini penulis berusaha untuk membahas berbagai macam 

kelemahan yang ada pada perusahaan.  

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup pelaksanaan magang yang penulis akan 

sampaikan ialah, membahas topik mengenai evaluasi adanya 

penggunaan Electronic Data Processing System dalam siklus 

penjualan di PT Tamarindo Bumi Utama Surabaya. 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Manfaat Akademik 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Mampu memberikan informasi mengenai evaluasi dan cara 

pengendalian internal yang efektif pada sistem penjulan 

2. Berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran berkenaan 

dengan evaluasi sistem dan prosedur penjualan dengan ilmu 

akuntansi 
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1.3.2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan dalam hal evaluasi sistem dan prosedur 

penjualan, khususnya tentang pengendalian internal yang baik. 

2. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh 

selama masa perkuliahan dalam kegiatan-kegiatan selama 

pelaksanaan praktek magang. 

3. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

dan profesional serta kedisiplinan nantinya, yang sangat 

dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. 

b. Bagi Universitas 

1. Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

dengan pihak Perusahaan. 

2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan oleh 

para dosen selama di perkuliahan. 

3. Dapat memperkenalkan sumber daya manusia yang ada di 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya khususnya 

Program Studi S-1 Akuntansi. 

c. Bagi PT Tamarindo Bumi Utama Surabaya 

1. Mempererat hubungan antara perusahaa dengan pihak 

Universitas khususnya Program Studi S-1 Akuntansi. 

2. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu 

akuntansi di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di 

Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Laporan magang ini disusun oleh penulis dalam 5 bab. Adapun 

rincian dari setiap bab seperti terlihat di bawah ini: 

a. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memaparkan gambaran umum 

tentang penulisan laporan magang yang meliputi 

latar belakang, ruang lingkup, manfaat, serta 

sistematika penulisan. 

 

b. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan secara singkat, menyarikan, 

serta menyimpulkan berbagai teori yang digunakan 

dalam analisis dan pembahasan dari praktek 

magang. Penulis juga mengaitkan skema pekerjaan 

dengan teori yang telah diuraikan pada landasan 

teori. 

 

c. BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan di uraikan prosedur dan alat yang 

digunakan untuk membuat suatu penelitian yang 

tergantung pada jenis penelitian, tingkat kedalaman 

kajian, masalah, tujuan, dan jenis data yang 

dikumpulkan. Metode penelitian meliputi desain 

penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan 



6 

 

 
 

metode pengumpulan data, objek magang, serta 

prosedur analisis data. 

 

d. BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mendeskripsikan pekerjaan yang 

dilakukan di perusahaan, memaparkan analisis dan 

pembahasan yang digunakan untuk menyelesaikan 

temuan atau hasil yang diperoleh, mendeskripsikan 

tentang kondisi umum perusahaan, serta 

memberikan pendapat atas temuan atau hasil yang 

diperoleh berdasarkan pemahaman atas teori-teori 

atau konsep-konsep yang mendasarinya. 

 

 

e. BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menarik kesimpulan dari uraian 

penulisan tugas akhir. Serta memberikan saran 

yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


