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BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Dengan adanya perkembangan yang terjadi di dunia perekonomian yang terdapat 

di Indonesia, maka dengan adanya hal tersebut semua lembaga yang terkait dengan 

ekonomi akan berkembang pula dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia 

ekonomi, hal tersebut juga terjadi pada koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha 

atau badan hukum yang memiliki anggota dengan seluruh aktivitas yang di lakukan 

berazaskan kekeluargaan. Jika dilihat dari ilmu ekonomi, koperasi merupakan organisasi 

berbasis ekonomi dengan keanggotaan yang sukarela. Koperasi juga merupakan 

organisasi ekonomi atau organisasi yang bergerak pada bidang perdagangan yang sangat 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dapat membantu pada segi ekonomi serta 

kepentingan dari anggotanya. 

Koperasi didirikan untuk menjadi sarana yang dapat membantu perekonomian di 

masyarakat dan membantu untuk membagun kesejarteraan dalam waktu yang lama. 

Dengan adanya koperasi juga dapat membatu anggota dan masyarakat sekitarnya yang 

sesuai dengan tujuan dari koperasi, yaitu dapat mensejahterakan khususnya untuk 

anggotanya dan pada umumnya untuk masyarakat sekitar. Maka dengan adanya koperasi 

sebagai organisasi ekonomi atau badan usaha yang secara nyata mampu mengatasi 

kesenjangan social yang ada dalam masyarakat dan mampu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dari anggotanya. Sehingga koperasi dapat berperan sebagai salah satu 

wadah dari aktivitas ekonomi pada masyarakat sekitar. Maka dengan adanya manfaat – 

manfaat tersebut menjadikan banyaknya koperasi yang didirikan, sehingga menyebabkan 

persaingan diantara koperasi - koperasi tersebut. Dalam hal ini pemerintah mempunyai 

peran penting untuk memberikan arahan dengan adanya pembinaan, perlindungan dan 

peluang dari usaha pada koprasi dengan ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan dan 

koperasi harus dapat menerapkannya. 
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Suatu koperasi memiliki kegiatan jual dan beli yang terus menerus terjadi selama 

koperasi tersebut masihlah aktif. Aktivitas dari penjualan terdiri dari dua kegiatan atau 

bagian, yaitu penjualan tunai dan kredit. Apabila koperasi melakukan penjualan tunai, 

maka koperasi tersebut akan mendapatkan keuntungan lebih cepat dan dari keuntungan 

tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan - keperluan yang ada atau untuk 

membelikan persediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sistem dari penjualan 

tunai merupakan sistem pada suatu perusahaan yang mewajibkan konsumen atau pembeli 

melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima oleh pembeli tersebut. 

Sehingga setelah uang diterima oleh perusahaan yang menjual barang tersebut, maka 

uang tersebut akan dicatat oleh perusahaan. Pada Koperasi Karyawan Permata Bank 

(KKPB) untuk penjualan tunai kepada anggota maupun penjualan secara kredit, koperasi 

tersebut selama ini memiliki peningkatan cukup signifikan artinya Koperasi Karyawan 

Permata Bank (KKPB) sudah cukup baik dalam melayani konsumennya yang merupakan 

anggota maupun bukan anggota. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi oleh 

persediaan stok barang yang sesuai. 

Berdasarkan uraian diatas maka sistem akuntansi dari penjualan tunai bertujuan 

untuk dapat memperoleh kas atau keuntungan dalam waktu yang cepat. Selain itu sistem 

akuntansi penjualan tunai digunakan oleh bagian pembelian yang digunakan untuk 

memperoleh barang dagang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Barang dagang 

tersebut dapat diperoleh dari keuntungan atau hasil dari penjualan tunai tersebut. 

 

I.2 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebih luas tentang sistem informasi akuntansi pada penjualan tunai 

yang terdapat pada Koperasi Karyawan Permata Bank (KKPB). 

2. Dapat meningkatkan wawasan untuk pemahaman sistem informasi akuntansi pada 

penjualan tunai yang terdapat pada Koperasi Karyawan Permata Bank (KKPB). 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang 

diterapkan pada Koperasi Karyawan Permata Bank (KKPB) dan Untuk mengetahui 
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pengaruh perkembangan dan tujuan koperasi terhadap peningkatan penjualan atau 

jasa di Koperasi Karyawan Permata Bank (KKPB). 

I.3 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ,sebagai berikut: 

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukkan dan dapat 

memberikan tambahan informasi yang berguna untuk Koperasi Karyawan Permata 

Bank dalam melakukan kegiatan penjualan tunai. 

2. Dengan melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini, penulis dapat memperoleh 

kesempatan untuk memperluas wawasan berpikir, pengalaman dan pemahaman 

mengenai penjualan tunai yang terdapat pada koperasi. 

3. Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadapat 

pembacanya sebagai bahan referensi di masa yang akan datang. 
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