
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Ruang Lingkup

2.1.1 Pengertian Koperasi

Peranan koperasi disebutkan dan diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 

yang berbunyi sebagai berikut :

1.  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas 

kekeluargaan

2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

3. Bumi  air  dan kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai 

oleh  Negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk kemakmuran 

rakyat

Dalam Pasal 33 diatas tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi 

dikerjakan oleh semua, dan untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan 

anggota-anggota  masyarakat.  Kemakmuran  masyarakatlah  yang 

diutamakan,  bukan  orang-seorang.  Sebab  itu  perekonomian  disusun 

sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan 

yang  sesuai  dengan  yang  disebutkan  pada  pasal  33  UUD 1945  adalah 

koperasi..

Pengertian  koperasi  menurut  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  dalam 

pernytaan SAK ( PSAK 27 ) dalah sebagai berikut :

”Koperasi  Indonesia  adalah  organisasi  ekonomi  rakyat  yang 
bersifat  sosial  beranggotakan  orang-orang  atau  badan-badan 
Hukum Koperasi  yang merupakan usaha bersama berdasarkan 
azas kekeluargaan. “

Sedangkan pengertian mengenai Koperasi menurut Arifinall Chaniago 

yang  dikutif  oleh  Ariffin  Siti  Halomoan  Tamba  (  2001,17  ) 

didefinisiankan:



“Koperasi  sebagai  suatu  perkumpulan  yang  beranggotakan 
orang-orang  atau  badan  hokum  yang  memberikan  kebebasan 
kepada  anggota  untuk  masuk  dan  keluar,  dengan   kerjasama 
secara  kekeluargaan  menjalankan  usaha  untuk  mempertinggi 
kesejahteraan jasmasniah para anggotanya “

Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  koperasi 

meruipakan  perkumpulan  orang-orang  yang  secara  sukarela 

menggabungkan diri untuk menjadi anggota koperasi demi mencapai suatu 

tujuan  bersama dalam bidang perkoperasian  dengan jalan  pembentukan 

perusahaan yang diawasi secara demokratis.

2.1.2 Ciri – Ciri Koperasi

Ciri-ciri koperasi menurut Edilius dan Sudarsono dalam bukunya 

Koperasi dalam Teori dan Praktik (1993, 18 ) adalah sebagai berikut :

1.   Adanya  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  ekonomi 

yang sama

2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama

3. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama 

dari kelompok

4. kepentingan  bersama  yang  merupakan  cerminan  dari  kepentingan 

individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka.

2.1.3 Jenis – jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan jenis usaha untuk 

memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyaknya macam kebutuhan dan 

usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis 

koperasi.  Dalam  garis  besarnya  sekian  banyak  jenis  koperasi  tersebut 

dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi  ialah barang yang dibutuhkan setiap hari  yaitu 

barang-barang pangan dan barang-barang pangan.  Oleh sebab itu  maka 

koperasi  yang  mengusahakan  kebutuhan  sehari-hari  yang  juga  disebut 

koperasi konsumsi. Tujuan dari koperasi konsumsi ini ialah agar anggota-
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anggotanya  dapat  membeli  barang konsumsi  dengan kualitas  yang baik 

dengan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi  kredit  didirikan  untuk memberikan  kesempatan  kepada 

anggota-anggotanya  memmperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan 

bunga yang ringan.  Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau 

kredit  itu  koperasi  membutuhkan  modal.  Modal  koperasi  yang  utama 

adalah  simpanan  anggota  sendiri.  Dari  uang  simpanan  itu  diberikan 

pinjaman  kepada  anggota  yang  membutuhkan.  Oleh  karena  itu  pula 

koperasi kredit disebut pula dengan koperasi simpan pinjam. Fungsi dari 

koperasi ini adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya 

yaitu memperbaiki kehidupan anggotanya.

a) Membantu  keperluan  kredit  para  anggotanya  yang  sangat 

membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.

b) Mendidik  kepada  para  anggota,  supaya  giat  dalam  menyimpan 

secara teratur sehingga membetuk modal sendiri.

c) Mendidik  kepada  para  anggota  hidup  berhemat,  dengan 

menyisihkan sebagian pendapatan mereka.

d) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

Koperasi  produksi  yaitu  koperasi  yang  bergerak  dalam  bidang 

kegiatan  ekonomi  pembuatan  dan  penjualan  barang-barang.  Baik  yang 

dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun untuk anggotanya sendiri. 

Jenis koperasi produksi yaitu:

 Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya terdiri atas orang-

orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri

 Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-

orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.
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4. Koperasi Jasa

Yaitu  koperasi  yang  berusahadibidang  penyediaan  jasa  tertentu, 

baik bagi para anggotanya maupun bagi masyrakat umum. Koperasi jasa 

didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya, ada 

beberapa macam jasa, antara lain :

a. Koperasi Pengangkutan

b. Koperasi Perumahan

c. Koperasi Asuransi

d. Koperasi Perlistrikan

e. Koperasi Pariwisata

5. Koperasi Serba Usaha atau koperasi Unit desa

Dalam  rangka  meningkatkan  produksi  dan  kehidupan  rakyat 

didaerah  pedesaan,  pemerintah  menganjurkan  pembentukan  koperasi-

koperasi unit desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam 

satu kecamatan  yang merupakan satu kesatuan potensi  ekonomi.  Untuk 

satu  wilayah  potensi  ekonomi  ini  dianjurkan  membentuk  satu  koperasi 

yang disebut koperasi unit desa.

Yang menjadi anggota koperasi unit desa yaitu orang-orang yang 

bertempat tinggal atau menjalankan usahanya diwilayah unit desa itu yang 

merupakan  daerah  kerja  koperasi  unit  desa  karena  kebutuhan  mereka 

beranekaragam,  maka  KUD  itu  mempunyai  beberapa  fungsi.  Fungsi-

fungsi KUD itu meliputi :

a) Perkreditan

b) Penyediaan  dan  penyaluran  secara  produksi  pertanian  dan 

keperluan hidup sehari-hari

c) Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian

d) Pelayanan Jasa-jasa Lainnya

e) Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya
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2.1.4 Permodalan Koperasi

Sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa:

1. Simpanan Pokok Koperasi

Simpanan pokok koperasi  disebut  juga dengan modal  pertama koperasi 

yaitu simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada calon anggota saat 

hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa 

diambil  kembali  selama  masih  menjadi  atau  aktif  sebagai  anggota 

koperasi.

2. Simpanan Wajib Koperasi

Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk 

menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu.  Simpanan ini dapat 

ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, anggaran 

dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  juga  keputusan-keputusan  rapat 

anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

3. Simpanan Sukarela Koperasi

Sedangkan  simpanan  sukarela  merupakan  suatu  jumlah  tertentu  dalam 

nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota koperasi 

atau bukan anggota sesuai anggota dengan kehendak mereka sendiri.

2.2 Sistem Akuntansi

Setiap  koperasi  mempunyai  tujuan  yang  telah  direncanakan 

sebelumnya yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, pada koperasi laba bukanlah merupakan 

ukuran  utama  kesejahteraan  anggota,  melainkan  manfaat  yang  dapat 

diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Dalam mencapai tujuan 

tersebut pengurus membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, lengkap 

dan  tepat  membantu  pengurus  dalam  mengambil  keputusan..  untuk 

mendapatkan informasi  akuntansi  yang tepat diperlukan suatu alat  yaitu 

system  informasi  akuntansi  yang  dapat  membantu  pengurus  dalam 

mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi tanpa adanya system informasi 

akuntansi  yang  memadai,  maka  koperasi  tidak  akan  mendapatkan 
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informasi yang cukup dan akan sulit untuk menjalankan fungsinya dengan 

baik  dan  pengurus  akan  sulit  dalam  melaksanakan  fungsi 

pertanggungjawaban dengan baik.

2.2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur

Pengertian  sistem dari  mulyadi  (  2001.6)  dalam adalah  sebagai 

berikut :  “sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut  pola  yang  terpadu  untuk  melaksanakan  kegiatan 

pokok perusahaan “. 

Sedangkan pengertian prosedur menurut mulyadi ( 2001,6 ) adalah:

“Prosedur ialah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan 
beberapa  orang  dalam  satu  departemen  atau  lebih,  yang 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan, yang terjadi berulang-ulang.

Dari  definisi  atas  menjelaskan  bahwa  terdapat  perbedaan 

pengertian antara sistem dan prosedur. Definisi sistem merupakan suatu 

jaringan  prosedur  dan  dibuat  menurut  pola  yang  terpadu  sehingga 

kegiatan-kegiatan  perusahaan  bisa  berjalan  dengan  baik,  sedangkan 

pengertian  prosedur  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  beberapa 

orang  dalam  suatu  kegiatan  tertentu  yang  bertujuan  untuk  melakukan 

pekerjaan yang berulang-ulang secara seragam.
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2.2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2001.3 ) 

Sistem  Informasi  Akuntansi  ialah  organisasi  formulir,  catatan, 
laporan  yang  dikoordinir  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan 
informasi  keuangan  yang  dibuatkan  oleh  manajemen  guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan ( 1997.1 ) adalah :

“ Sistem  Informasi  Akuntansi  adalah formulir,  buku-buku, 
catatan,  prosedur-prosedur  dan  alat  yang  digunakan  untuk 
menghasilkan  umpan  balik  dalam  bentuk  laporan-laporan 
yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, 
dan  bagi  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  seperti 
pemegang  saham,  kreditur,  dan  lembaga-lembaga  untuk 
menilai hasil operasi perusahaan.”

Dari  definisi  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  apabila  suatu 

koperasi mempunyai sistem informasi akuntansi yang kurang baik maka 

koperasi  tersebut  akan  kalah  brsaing  menghadapi  badan  usaha  lainnya 

yang sejenis di era globalisasi ini, akibat kurang baiknya manajemen yang 

dimiliki  oleh  koperasi,  sehingga  tujuan  yang  telah  direncanakan  oleh 

pengurus  tidak  akan  tercapai  dan  apabila  tercapai,  hasilnya  tidak  akan 

sesuai dengan apa yang dinginkan. 

2.2.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

    Tujuan dari sistem  informasi akuntansi menurut La Midjan ( 2001;12) 

yaitu :

1. “  Untuk  meningkatkan  informasi  yaitu  informasi  yang  tepat  guna 

terpecaya dan tepat waktu.

2. Untuk meningkatkan system pengendalian intern yang diperlukan agar 

dapat mengamanlan kekayaan perusahaan.

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya 

tata usaha untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin.”

Sedangkan tujuan  system akuntansi  menurut  Zaki  Baridwan (  2001;3 ) 

yaitu
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1. Sistem akuntansi  yang  disusun itu  harus  mampu memahami  prinsip 

cepat yaitu  bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan data 

yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan.

2. Sistem akuntansi  yang  disusun itu  harus  mampu memenuhi  prinsip 

aman  yang  berarti  bahwa  sistem  akuntansi  harus  dapat  membantu 

menjaga  keamanan  harta  milik  perusahaan.  Maka  sistem  akuntansi 

harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan 

intern.

3. Sistem akuntansi  yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang 

berarti  bahwa  biaya  untuk  menyelenggarakan  system  akuntansi  itu 

harus ditekan sehingga relative tidak mahal.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak 

besar,  sistem  akuntansi  bertujuan  untuk  memperbaiki  kualitas, 

meningkatkan  informasi  yang  tepat,  serta  meningkatkan  pengendalian 

intern perusahaan sehingga data akuntansi dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya untuk pengambilan keputusan.

2.3 Sistem Akuntansi Penjualan

Dalam  usahanya  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup, 

setiap koperasi harus melakukan aktivitas penjualan. Hal ini mendorong 

setiap  koperasi  untuk  berusaha  memperoleh  pendapatan  yang  optimal 

sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  laba  atau  sisa  hasil  usaha  yang 

memadai untuk dibagikan kepada anggota.

2.3.1 Pengertian Penjualan

Pengertian penjualan menurut Winardi ( 2001;131) adalah sebagai 

berikut:

“Penjualan  adalah  suatu  proses  dimana  sang  penjual 
memastikan,  mengaktivasi,  dan memuaskan kebutuhan atau 
keinginan  pembeli  agar  mencapai  manfaat,  baik  bagi  sang 
penjual  maupun  sang  pembeli  yang  berkelanjutan  dan 
menguntungkan kedua belah pihak.”

Pengertian penjualan menurut kotler ( 2001;263) dalam buku A Dictionary 

For Accountants adalah sebagai berikut:
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“a business transaction involving the delivery of a commodity, an 

item of merchandise property, or a service, in exchange for cash a 

promise to pay, or equivalent.”

Dari  uraian  diatas  dapat  diartikan  bahwa  kegiatan  penjualan 

merupakan  suatu  transaksi  bisinis  berupa  pengiriman  atau  pengalihan 

komoditi,  barang  atau  hak  milik  jasa  bagi  pertukaran  uang  kas  atau 

sejenisnya.

Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penjualan  merupakan 

transaksi sah yang meliputi penyerahan barang atau jasa yang ditukarkan 

dengan uang kemudian sebagai akibat jual beli tersebut timbul pendapatan 

atau hasil.

2.3.2 Pengertian Penjualan Kredit

Setelah  penulis  menguraikan  tentang  pengertian  penjualan  maka 

penulis  akan  menguraikan  mengenai  pengertian  penjualan  kredit.  Tapi 

sebelumnya penulis akan menguraikan mengenai kredit terlebih dahulu.

Kredit menurut Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita( 2001;3) 

“kredit adalah pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak lain 

baik barang atau jasauntuk dibayar pada saat dijanjikan.”

Sedangkan penjualan kredit menurut La Midjan ( 1995;176) adalah :

“penjualan kredit adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-

rata diatas satu bulan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit 

adalah penjualan yang dilakukan dengan pemberian tenggang waktu rata-

rata  diatas  satu  bulan  yang  diberikan  oleh  pihak  penjual  kepada  pihak 

pembeli dan akan dibayar pada saat yang telah diperjanjikan.

2.3.3 Unsur-unsur Sistem Akuntansi Penjualan    

1. Formulir

Pengertian formulir menurut Mulyadi (2001 ; 77) adalah sebagai berikut:
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“Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 
transaksi.  Formulir  ini  sering  disebut  juga  dokumen,  karena  dengan 
formulir  ini  peristiwa  yang  terjadi  dalam  organisasi  direkam 
(didokumentasikan) di atas secarik kertas. Dengan formulir ini, data yang 
bersangkutan dengan transaksi direkam”.
 

Dalam merancang suatu formulir, prinsip-prinsip  berikut ini diperlukan:

a. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau copy formulir.

Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. 

Dalam  melaksanakan  transaksi  pembelian  misalnya,  diperlukan 

pemberitahuan  kepada  pemasok  mengenai  pesanan,  pemberitahuan  kepada 

Bagian Penerimaan mengenai barang yang akan diterima dari pemasok, dan 

pemberitahuan kepada Bagian Utang untuk melakukan pencatatan utang jika 

barangnya sudah diterima. 

b. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.

Dalam mengumpulkan data hindarilah pengumpulan data yang sama lebih dari 

satu kali. Sekali data telah dikumpulkan dari sumbernya, dara tersebut harus 

direkam  sedemikian  rupa  dalam  formulir,  sehingga  dapat  memenuhi 

kebutuhan informasi bagi para departemen.

c. Buatlah formulir yang sederhana atau seringkas mungkin.

Formulir  yang  dirancang  sederhana  dan  ringkas  akan  mengakibatkan 

dihindarinya  perekaman  data  yang  tidak  perlu  sehingga  akan  membantu 

pencatatannya kedalam buku jurnal dan buku pembantu.

d. Masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir.

Formulir  merupakana  bagian  dari  berbagai  internal  check  dalam  suatu 

organisasi.

Internal check ini diciptakan untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat 

dipercaya dan teliti dan untuk menjaga kekayaan organisasi. Kesalahan, baik 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja adalah kelemahan yang melekat 

pada  manusia.  Pengisian  data  ke  dalam  formulir  seringkali  mengandung 

kesalahan  manusiawi  tersebut.  Untuk  menghindari  kemungkinan  kesalahan 

dalam  pengisian  formulir,  analis  sistem  harus  memasukkan  unsur  internal 

check pada saat perancangan formulir. 
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e. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan 

untuk komunikasi dengan pihak luar

Formulir untuk antar bagian di dalam perusahaan, tidak perlu memuat nama 

dan  alamat  perusahaan.  Namun  untuk  formulir  yang  dikirim  ke  luar 

perusahaan,  nama,  alamat,  dan bahkan logo perusahaan perlu  dicantumkan 

pada  formulir,  untuk  memudahkan  identifikasi  asal  formulir  tersebut  bagi 

perusahaan  penerima.  Pencantuman  nama,  alamat,  dan  logo  tersebut 

umumnya di bagian formulir sebelah atas, kiri atau kanan. Faktur penjualan, 

surat  order  pembelian,  pernytaan  piutang,  dan bukti  kas  keluar  merupakan 

contoh formulir yangmemuat nama, alamat, dan logo perusahaan.

f. Cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi

Nama  formulir  biasanya  dipilih  untuk  menggambarkan  fungsi  formulir 

tersebut. Jika formulir digunakan untuk menerima barang dari bagian gudang, 

maka  formulir  tersebut  diberi  nama  bukti  permintaan  barang  gudang.  Jika 

formulir  digunakan sebagai  bukti  pengeluaran barang dari   bagian gudang, 

maka formulir  tersebut  diberi  nama bukti  pengeluaran  barang gudang. Jika 

formulir  digunakan  untuk  meminta  dan  sekaligus  berfungsi  sebagai 

pengeluaran barang dari bagian gudang, formulir tersebut diberi nama bukti 

permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nama formulir ini dicetak pada 

formulir untuk memudahkan identifikasi terhadap formulir tersebut. 

g. Beri nomor untuk identifikasi formulir 

Jika  perusahaan  menggunakan  berbagai  jenis  formulir,  pemberian  nomor 

identifikasi  terhadap  formulir  mulai  diperlukan.  Untuk mengingat  berbagai 

nama formulir,  kemungkinan orang akan mengalami kesulitan.  Oleh karena 

itu nomor dapat melengkapi nama, untuk memudahkan identifikasi formulir. 

Dalam praktek tidak jarang nomor identifikasi lebih umum digunakan untuk 

menyebut formulir dibandingkan dengan nama formulir tersebut. 

h. Cantumkan  nomor  garis  pada  sisi  sebelah  kiri  dan  kanan  formulir,  jika 

formulir digunakan, untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian

Garis harus dicetak pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi oleh tulisan 

tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak 
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perlu dicetak, karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri, dan juga 

jika bergaris,  pengisian formulir  dengan mesin  ketik  akan memakan waktu 

guna menempatkan tulisan tepat di antara dua garis.

i. Cetaklah garis pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan 

tangan.   Jika pengisian  formulir  akan dilakukan dengan mesin  ketik,  garis 

tidak perlu dicetak, karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri, dan 

juga jika bergaris, pengisian dengan mesin ketik akan memakan waktu lama

j. Cantumkan nomor urut tercertak

Nomor  urut  tercetak  digunakan  untuk  mengawasi  pemakaian  formulir  dan 

untuk  mengidentifikasi  transaksi  bisnis.  Penggunaan  nomr  tercetak  pada 

formulir  seperti  bukti  kas  keluar,  cek,  memo  kredit,  faktur  penjualan,  dan 

memo debit  merupakan elemen pengawasan intern terhadap transaksi  yang 

bersangkutan dengan formulir tersebut.

k. Rancanglah  formulir  tertentu  sedemikian  rupa  sehingga  pengisi  hanya 

membutuhkan tanda,  atau dengan menjawab ya dan tidak, atau menghemat 

pada waktu pengisiannya.

l. Susunlah  formulir  ganda  dengan  menyisipkan  karbon  sekali  pakai,  atau 

dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai, atau cetaklah dengan kertas 

tanpa karbon (carbonless paper)

m. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok 

daerah yang logis yang berisi data dan saling terkait. 

Ada empat keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir

a. Jika suatu kejadian harus dicatat,  maka formulir digunakan

b. Jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan 

mengurangi waktu penulisan informasi tersesbut.

c. Jika  berbagai  informasi  yang  saling  berhubungan  perlu  disatukan  dalam 

tempat  yang  sama,  untuk  memudahkan  pengecekan  yang  cepat  mengenai 

kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan.

d. Jika  dibutuhkan  untuk  menetapkan  tanggung  jawab  terjadinya  transaksi, 

formulir perlu digunakan.

BAB II-BAHAN RUJUKAN

16



2. Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001; 5) adalah sebagai berikut:

“Prosedur  ialah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal,biasanya 
melibatkan beberapa orang  dalam satu departemen atau lebih, 
yang  dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam 
transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

Prosedur order penjualan terdiri dari kegiatan klerikal berikut ini :

a. Menulis data mengenai tanggal, kode barang, jenis, kuantitas, harga satuan, 
harga total, nama pramuniaga.

b. Menggandakan faktur penjualan tunai dengan cara mengisi formulir tersebut 
lebih dari satu lembar.

c. Mengitung perkalian harga satuan dengan kuantitas serta jumlah harga yang 
harus dibayar oleh pembeli.

d. Memberi kode dengan cara mencantumkan kode buku pada faktur penjualan 
tunai.

3. Laporan

Persyaratan laporan menurut La Mijdan (2001; 59) sebagai berikut: 

a. Persyaratan Laporan yang Baik

Persyaratan  dalam mendesain  suatu laporan agar  berfyngsi  sebagai  laporan 

yang efektif adalah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Relevance, harus sesuai dengan kebutuhan pemkai.

2) Conciseness, harus memuat yang perlu saja

3) Adequate  Discrimination,  harus  menguraikan  perincian  dengan  cukup 

jelas 

4) Appropriate scope, harus memuat suatu lingkup sesuai dengan kebutuhan 

pertanggung jawaban 

5) Understand ability, harus memuat informasi yang jelas.

6) Timeliness, harus tepat waktu

7) Reliability, harus dapat dipercaya

8) Consistency with other reports,  harus konsisten dengan laporan lainnya 

dalam suatu sistem laporan
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b. Sistem Pelaporan

Arus informasi  yang tebentuk dalam suatu seri  laporan yang terkoordinasi, 

struktur tersebut dinamakan sistem pelaporan. Melalui system pelaporan yang 

baik, maka informasi yang dihasilkan selain terkoordinir, terpadu dan efektif 

juga efisien.

Sistem pelaporan dibagi atas:

1) Sistem pelaporan mendatar (horizontal reporting system)

Laporan yang bersatu dalam lingkaranm siklus dari kegiatan fungsi-

fungsi  aktivitas  perusahaan  yang  terdiri  dari  ikhtisar,  analisa  dan 

proyeksi  dan  lain-lain.  Sebagai  contoh  adalah  aktivitas  penjualan 

dengan  dengan  aktivitas  pembelian  dalam perusahaan  dagang  yang 

menghasillkan: laporan perencanaan, aktivitas dan pengendalian.

2) Sistem pelaporan Tegak (vertical reporting system)

Laporan  yang  bersatu  dalam  lingkaran  siklus  pada  berbagai  tingkat 

pimpinan  di  dalam  organisasi  yang  membantu  agar  para  pimpinan 

menerima  informasi  yang  sesuai  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan 

pertanggungjawaban.

Pembagian Lainnya dari Sistem Pelaporan adalah:

1) Sistem Pelaporan Keuangan (financial reporting system)

Setiap  perusahaan  memerlukan  suatu  dasar  system pelaporan  keuangan 

yang menghasilkan berbagai bentuk laporan keuangan. System pelaporan 

ini disusun dari transaksi yang dikumpulkan dan diolah oleh system buku 

besar.

2) Sistem Akuntansi Biaya (cost accounting system)

Banyak perusahaan mengelola system akuntansi  biaya dalam membantu 

system pelopran  akuntansi  menejemen  yang  dilakukan  antara  lain  oleh 

perusahaan industri, konstruksi dan lain-lain

3) Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban (responsibility reporting system)

Jika  system  biaya  standar  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk 

pengendalian  operasional,  sistem  pengendalian  pertanggungjawaban 
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menyediakan informasi untuk pengendalian menejemen. Sistem pelaporan 

pertanggungjawaban dihasilkan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban.

4) Sistem  Pelaporan  Perencanaan  Pendapatan  (profit  planning  reporting 

system)

Perencanaan  pendapatan  merupakan  aktivitas  pengalokasian  sumber-

sumber dengan maksud untuk meningkatkan laba yang diharapkan.

Laporan  menumbuhkan  perilaku,  yaitu  sebagai  penyebab 
penerima laporan atau pemakai antara lain para manajer membuat 
reaksi  keputusan dan melaksanakan tindakan yang kadang-kadang 
bersifat baik atau kurang baik. Apabila tindakan kurang baik, maka 
dalam hal ini manager tersebut kurang berfungsi dalam hal ini antara 
lain ada dua aktor penyebabnya yaitu :

1) Informasi yang diterima yang berlebih-lebihan. 
2) Kurangnya ukuran pelaksanaan.

Setiap manusia menuurut Frank Collins dan Robert Seiler daya ingatnya 

terbatas.  Setiap  manusia  tidak  sanggup  mengingat-ngingat  lebih  dari  tujuh 

persoalan perbandingan dalam satu laporan.

2.3.4 Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Penjualan Kredit

Untuk membantu kegiatan penjualan dibutuhkan suatu catatan yang dapat 

memudahkan  pemeriksaan  terhadap  kegiatan  penjualan  tersebut.  Catatan  yang 

digunakan dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2001;219) adalah :

1. Jurnal Penjualan

Catatan  akuntansi  digunakan  untuk  transakasi,  baik  secara  tunai  maupun 

secara  kredit,  jika  perusahaan  menjual  beberapa  macam  produk  dan 

menejemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk tersebut.

2. Kartu Piutang

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

piutang penjualan kepada tiap-tiap debiturnya.

3. Kartu Persediaan

BAB II-BAHAN RUJUKAN

19



Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

setiap jenis persediaan

4. Kartu Gudang

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat mutasi dan 

persediaan fisik barang yang disimpan digudang

5. Jurnal Umum

Catatan  akuntansi  ini  diselenggarakan  untuk  mencatat  harga  pokok produk 

yang dijual selama periode akuntansi tertentu 

2.3.5 Data Flow Diagram 

Pengertian Data Flow Diagram menurut Mulyadi (2001: 66) ialah bagan 

yang melukiskan aliran pengolahan data dalam suatu sistem informasi.

Pembeli Mengolah 
pesanan

Mengolah data 
pengiriman 

Mengolah data 
pengiriman 

Mengolah 
faktur 

penjualan 

Material

Dokumen

Pengiriman

Pesanan Pesanan

Data 
pengiriman

1 2

3

Pembayaran

Data 
Faktur 

penjualan

Ket: Bagan Alir Data Secara Garis Besar Sistem Penjualan Tunai

2.4 Pengendalian Intern

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:121) bahwa :
“Pengendalian imtern merupakan suatu struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
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organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, 
mendorong  efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan 
manajemen”. 

Definisi  sistem  pengendalian  intern  tersebut  menekankan 
tujuan  yang  hendak  dicapai,  dan  bukan  pada  unsur-unsur  yang 
membentuk  sistem  teresbut.  Dengan  demikian,  pengertian 
pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan 
yang  mengolah  informasinya  secara  manual,  dengan  mesin 
pembukuan, maupun dengan komputer.
Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi, dan 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.4.2 Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:123) bahwa :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas. 
Stuktur  organisasi  merupakan  rerangka  pembagian  tanggung  jawab 
fungsional  kepada  unit-unit  organisasi  yang  dibentuk  untuk 
melkasankan  kegiatan-kegiatan  pokok  perusahaan.  Dalam perusahaan 
manufaktur  misalnya,  kegiatan  pokoknya  adalah  memproduksi  dan 
menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk 
departemen produksi, departemen pemasaran dan departemen keuangan 
dan umum. 

2. Sistem  wewenang  dan  prosedur  pencatatan  yang  memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan 
biaya. 
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 
pejabat yang memiliki wewenag untuk menyetujui terjadinya transaksi 
tersebut.  Oleh karena itu,  dalam organisasi  harus  dibuat  system yang 
mengeatur  pembagian  wewenang  untuk  otorisasi  atas  terlaksananya 
setiap transaksi.

3. Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  setiap  unit 
organisasi. 
Pembagian  tanggung  jawab  fingsional  dan  sistem  wewenang  dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 
baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin pratik yang sehat 
dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.
Bagaimana  pun  baiknya  struktur  organisasi  system  otorisasi  dan 
prosedur  pencatatan  serta  berbagai  cara  yang  diciptakan  untuk 
mendorong  pratik  yang  sehat,  semuanya  sangat  tergantung  pada 
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manusia  yang  melaksanakannya.  Diantara  empat  unsur  pokok 
pengendalian intern tersebut di atas, unsur mutu karyawan merupakan 
unsur sistem pengendaluan intern yang paling penting. Jika perusahaan 
memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang 
lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap 
mampu  menghasilkan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dapat 
diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya akan dapat malaksanakan pekerjaannya efektif dan 
efisien, meskipun hanya sedikit unnsur sistem pengendalian intern yang 
mendukungnya. Di lain pihak, meskipun tiga unsur sistem pengendalian 
intern yang lain cukup kuat,  namun jika dilaksanakan oleh karyawan 
yang tidak kompeten dan tidak jujur, empat tujuan sistem pengendalian 
intern seperti yang telah diuraikan di atas tidak akan tercapai.
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START ENDAtau

Ya

Tidak

Terminal, simbol awal atau 
akhir suatu prosedur

Input/output, simbol yang 
menyatakan data yang 
masuk atau keluar

Decision, simbol pemilihan 
keputusan “ya atau tidak”

Assignment, simbol yang 
menyatakan ketentuan-
ketentuan

Connector, simbol yang 
menyatakan hubungan 
antara satu flow chart 
dengan yang lainnya

Alur data, simbol yang 
menyatakan alur data

Off-line connector, simbol 
yang menyatakan hubungan 
ke prosedur lainnya atau 
kertas lainnya

Communication link, simbol 
yang menyatakan suatu 
transmisi informasi dari satu 
lokasi ke lokasi lainnya

Prosess, simbol yang 
menyatakan kegiatan operasi
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Manual Operation, Simbol yang 
menunjukkan pengolahan yang tidak 
dilakukan komputer

Predefined process, simbol yang 
menyatakan penyediaan tempat-tempat 
pengolahan dalam storage

Keying, operation, simbol yang 
menyatakan penggunaaan key board 
untuk memasukkan data

Off -line storage, adalah suatu simbol yang 
menunjukkan bahwa data yang berada 
dalam simbol ini akan disimpan

Manual input, menyatakan adanya 
pemasukan data

Pita magnetik (Magnetic-tape)

Lempeng magnetik (Magnetic-disk)

Kartu
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1. Proses

2. Aliran material

3. Aliran Data

4. Penghubung

5. Penyimpan arsip

6. Sumber tujuan data

7. Masukan/keluaran

Simbol pengolahan atau proses digunakan untuk 
menunjukkan tempat-tempat dalam sistem informasi 
yang mengolah atau mengubah data yang diterima 
menjadi data mengalir keluar

Aliran material ditunjukkan dengan simbol panah 
berbadan besar

Aliran data ditunjukkan dengan simbol panah berbadan 
kecil menggambarkan aliran adta antar sistem

Penghubung terdiri dari dua simbol yaitu lingkaran 
untuk halaman sama dan penghubung halaman lain

Persegi panjang terbuka ujungnya merupakan tempat 
penyimpanan atau pengambilan data

Sumber dan penerima dapat berupa orang, organisasi 
atau sistem lain. Kotak persegi panjang merupakan 
simbol satuan diluar sistem

Masukan/keluaran ditunjukkan oleh garis alir
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