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ABSTARK 

Sistem infonnasi akunlansi adalah suatu strulctur dalam badan usaha seperti 
perusahaan bisnis yang menggunakan sumber fisik dan komponen lainnya untuk 
mengubah data ekonomi menjadi infonnasi akuntansi dengan tujuan untuk memeoubi 
kebutuhan para pemakai infonnasi yang beragam. Penjualan konsinyasi adalah suatu 
pcrjanjian dimana salah satu pihak agen yang memiliki barang yang menyerahkan 
sejumlah barang pada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi, bak 
milik barang tetap masih berada pada pcmilik barang sampai barang ten.ebut terjual 
Tujuan sistem infonnasi akuntansi penjualan konsinyasi adalah untuk menyajikan 
infonnasi guna mendukung pengrnbilan keputusan dan operasi harlan. 
�ualan konsin)asi disusun untuk tujuan memenubi kebutuhan bersama sebagian 
besar pcmakai. Namun demikian penjualan konsinyasi tidak menyediakan semua 
infonnasi yang muogkin dibutuhkan pcmakia dalam pengambilan keputusan ekonoi 
secara umum menggambarakan pengarub pcnjualan.Penjualan konsinyasi juga 
menunjulckan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban 
manajemen atas sumber daya. 

Tujuan pcnelitian adalah untuk mengetahui apakah sistem infonnasi akuotansi 
penjualalan konsinyasi yang dilakukan oleh PT. Motor Kan.ten Sejahtera Medan sudah 
baik. Penulis mempergunakan data sekunder yang diperoleh secaro langsung dari 
sumber asli. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan perusahaan adalah menggunakan 
teknik wawancara dan teknik observasi. Dalam melakukan penelitian penulis 
mengunakan metode analisis data yang bersifat Oeskriptif. 

Berdasarlcan basil penelitian yang dilakukan oleb PT. Motor Kanzen Sejahtera 
Medan dapat disimpukan bahwa sistem informasi alamtansi penjualan konsinyasi 
kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari penjualan konsinyasi tahun 2009 yang 
menunjukan angka yang lebih rendah, sehingga kegiatan usaha yaog oner liquid akan 
menimbulkan adanya idle fund yang mcngakibatkan rendahnyan:ntabilitas usaha. 

Kata kunci:Sistem lnformasi Akuntansi, Penjualan Konsinyasi dan Laporan 
Konsinyasi. 
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'-La tar Belakang Masalab 

BASI 

PENDAHULUAN 

Pada wnumnya perusahaan sangat memerlukan sistem akuntansi yang baik, 

i±�ya dalam menyajikan informnsi yang sesuai dengan keburuhan 

c=�emen maupun berbagai pihnk diluar perusahaan yang memerlukan 

t -" ' . •si lnformasi merupakan unsur penentu dalam pemgambilan keputusan 

� oleb manajemen perusahaan maupun pihak luar yang berkepentingan dengan 

pe:-.lSlhaan. 

Secara wnum dapat diketahui ba.hwa informasi yang objektif akan 

;:;endukung efisiensi. Demikian informasi akuntansi, Apabila disajikan dengan 

�:wlak pada sistem yang andal tentu akan menghasilkan informasi yang objektif. 

Oleh sebab itu, penerapan sistem informasi akuntansi hendaknya selalu 

"'ilaksanakan dengan satu tujuan, yaitu agar infonnasi yang dihasilakan adalah 

iniormasi yang objektif sehingga dapat menjadi dasar informasi yang tepat. 

Didalam dunia perdangangan masa kini, semakin ketat persaingan antar 

pe.,•sabaan untuk memasarkan produknya. Diantara cara-cara penJualan yang 

� perusa.haan 'yaitu secara tunai, kredit, dan angsuran dikenal pula 

penjualan secara konsinyasi. 

Semakin ketatnya persaingan didunia usa.ha menuntut setiap perusahaan 

celakukan peninglcatan kinelja guna mempertaha.nkan kelangsungan perusa.haan 

:<�n memperoleh peningkatan pertumbuhan dimasa-masa yang akan datang. 
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fl-1J Cl akan tercapai apabila rujuan perusahaan tersebut tercapat. Tujuan 

;c: v'=:!:m dalam hal ini adalah peningkatan penjualan yang berkesinambungan. 

E.-}u. cara yang dilakukan unruk meningkatkan penjualan, salah satu cara 

r� "" A.onsinyasi. 

Da1am bubungan dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang 

�:n:t sebagai pengamat dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai 

�yt. Barang yang dikirim oleh pengamat atas dasar penjualan konsmyasi 

i!..se:-a1 barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh konsinyi atas 

�rc:oJ::alan konsinyasi disebut barang komisi. 

Pada penjulan biasanya, umumnya hak milik barang telah berpindah tangan 

.. e;>a6 pembeli, jik:a barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli sedangkan 

;:-..o, penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamat pada 

saat pengiriman barang. Pengamat tidak mencatatnya sebagai penjualan dan 

Soeoalli.nya konsinyi juga tidak mencatatnya sebagai pembelian. 

Hak milik baru berpindah tangan jika barang tersebut telah te�ual oleh 

knnsinyi kepada pibak lainnya. Pada saat ini konsiyor akan mencatatnya sebagai 

penjualan dan menimbulkan piutang kepada konsinyi, sebaliknya konsinyi akan 

::nengakui sebagai pembelian atau pendapatan komisi atas penjualan barang 

.ronsinyasi tersebul 

PT. Motors Kanzen Sejahtera Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam 

:1:dang penjualan sepeda motor. Perusahaan ini sebagai Main Dealer sepeda motor 

.,;Jayah Swnatera Utara. PT. Motors Kanzen Sejahtera Medan menggunakan 

sistem konsinyasi sepeda motor ke monobrandlchannel dalam memasarkan sepeda 
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