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2.5 Akuntansi 

 

2.5.1 Pengertian Akuntansi  

 Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah 

“Accounting as the process identifiying, measuring, and communicating 

economic information to permit informed judgements and decisions by 

users of the information” (Wilopo, 2006 : 9). 

Informasi ekonomi adalah informasi yang berkaitan dengan berbagai 

situasi yang melibatkan keterbatasan sumber daya. Proses akuntansi ini diakhiri 

dengan tersedianya laporan keuangan. 

Definisi akuntansi menurut AICPA: 

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

significant manner and in terms of money, transaction and events which 

are in part at least, of a financial character, and interpreting the results 

thereof”. 

 

Menurut Scott (2008 : 6) The environment of accounting is both very 

“complex and very challenging. It is complex because the product of 

accounting is information – a powerful and important comodity”. 

Sedangkan menurut Kieso (2007 : 2), akuntansi bisa didefinisikan secara 

tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: 

(1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan 

tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. 

Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi 

selama beratus-ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah 

berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun komplekstitas, dan 

pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari 

segi jumlah maupun keragaman. 

FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah : 

“Accounting is the body knowledge and functions concered with 

systematic originating, recording, classifying, processing, summerizing, 

analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant 

information covering, transaction, and event wich are, in part at least, of 



financial character, required for the management and operation of an 

entity and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary 

and other responsibilities”. 

 

Definisi selanjutnya terdapat pada APB No. 4 yang dapat menjelaskan 

akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang memiliki fungsi menyediakan 

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan 

ekonomi yang dapat bermanfaat dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis 

diantara berbagai tindakan alternatif. Definisi tersebut adalah : 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative 

information, primarily financial in nature, about economics entities that 

is intended to be useful in making economic decision, in making reasons 

choices among alternatives course of action”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa a) akuntansi 

menyediakan jasa yang penting di dalam lingkungan bisnis untuk membantu 

pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas; b) informasi yang 

disediakan akuntansi bersifat kuantitatif yang dapat digunakan dengan evaluasi 

kualitatif dalam pengambilan keputusan ekonomi; c) meskipun akuntansi 

melaporkan apa yang telah terjadi tetapi berguna untuk pengambilan keputusan di 

masa mendatang (Smith, Skousen, dan Stice, 2009). 

. 

2.5.2 Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi adalah suatu informasi yang merupakan bagian dari 

akuntansi dan berjalan melalui kegiatan akuntansi yang bermanfaat dan dapat 

mengelola serta mengendalikan perusahaan rencana efektif dan efisien. Sistem 

akuntansi juga menentukan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan 

melaporkan data-data keuangan. 

 Adapun pengertian sistem akuntansi yang dikemukakan oleh La Midjan 

(2006:2) : 

“Sistem akuntansi adalah suatu organisasi dari formulir-formulir, 

catatan-catatan dan laporan-laporan yang terkoodinir untuk 

menciptakan dasar informasi tertentu yang diperlukan untuk 

membantu manajemen perusahaan. 

 



 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang terkoordinir melalui prosedur-

prosedur dengan tujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 Sistem akuntansi pada suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menata 

dan mengendalikan sumber ekonomi yang ada pada perusahaan. 

 

2.5.3 Pengertian Sistem 

Pada dasarnya setiap sistem itu terdiri dari struktur dan prosesnya. Struktur 

sistem merupakan elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut, sedangkan 

proses intern yang menjelaskan cara kerja tiap elemen sistem tersebut agar dapat 

mencapai tujuan sistem tersebut. Pengertian sistem menurut Mulyadi dalam buku 

“Sistem Akuntansi” adalah :  

“Suatu jaringan prosedur-prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan”. 

(2005:6) 

Sedangkan pengertian sistem menurut Zaki Baridwan dalam buku sistem 

penyusunan prosedur dan metode adalah :  

“Suatu kerangka dan prosedur yang disusun dengan suatu skema 

yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi 

utama perusahaan” (2005:13) 

 Sedangkan pengertian sistem menurut Gerard Cole dalam buku “Sistem 

Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode” yang ditulis oleh Zaki Baridwan 

adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan dan disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

bagi perusahaan” (2005:3) 

 

2.5.4 Unsur Sistem Akuntansi 

Menurut  Mulyadi (2005), agar sistem akuntansi dapat dipercaya, harus 

memiliki unsur-unsur sistem akuntansi yang terdiri dari : 

1. Formulir 



Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mengetahui terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut  dengan istilah dokumen, karena dengan 

formulir ini peristiwa yang terjadi  dalam organisasi ke dalam catatan. Data 

yang terdapat dalam formulir ini merupakan data yang berkaitan dengan 

transaksi yang terjadi di perusahaan yang dijadikan dasar pencatatan dalam 

catatan. Dalam akuntansi manual (manual system) media yang digunakan 

pertama kali untuk data transaksi keuangan adalah dalam komputer 

(computerized system) yang digunakan sebagai media untuk memasukan data 

ke dalam stsem pengolahan data. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam 

jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, 

yang hasil ringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian 

dibukukan ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

3. Buku besar  

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-

unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku 

besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan 

data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi 

keuangan untuk penyajian laporan keuangan 

4. Buku pembantu 

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku 

besar dan buku besar pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang 

berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi setelah data akuntansi diringkas 

dan digolongkan serta diproses selanjutnya oleh penyajian laporan keuangan. 



5. Prosedur 

Prosedur mengatur pelaksanaan kegiatan tanpa menghambat kegiatan 

perusahaan, biasanya berupa urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa 

orang dalam satu bagian atau lebih, yang bertujuan untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  

6. Laporan  

Laporan keuangan hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa neraca,  

laporan rugi laba, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar 

saldo persediaan, dan lain-lain. Laporan berisi informasi yang merupakan 

keluaran sistem akuntansi. Laporan ini dapat berbentuk hasil cetakan 

komputer dan tayang pada layar monitor komputer.  

 

2.5.5 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi 

Dalam suatu perusahaan memerlukan suatu sistem akuntansi yang 

memadai agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem akuntansi sebagai dasar 

yang akan dijadikan standar bagi manajemen untuk melakukan setiap usaha-

usahanya dengan cermat. 

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2009: 182) 

tujuan sistem akuntansi adalah sebagai berikut : 

“suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajer dan anggota 

lainnya yang dimaksudkan untuk memberi keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya tujuan, yang meliputi: 

a. Laporan keuangan yang handal. 

b. Efektivitas dan efisiensi operasi yang diterapkan. 

c. Tunduk kepada undang-undang dan hukum yang diterapkan”. 

 

Adapun tujuan utama dari penyusunan sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi yang tepat guna terpercaya 

dan tepat waktu. Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan 

tepat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan 



pengetahuan intern yaitu unsur yang sangat penting dalam mendukung 

perusahaan untuk mencapai tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan yang 

akan merugikan kelangsungan perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan sistem internal cek atau pengendalian intern yaitu, sistem 

pengendalian intern yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan 

perusahaan. Yang berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus 

mengandung sistem pengendalian intern. 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, yaitu bahwa biaya-biaya tata 

usaha untuk menyusun sistem akuntansi harus dapat seefektif dan seefisien 

mungkin. Maka penyusunan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait dan 

dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan penyusunan suatu sistem 

akuntansi untuk meningkatkan informasi yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan atau pengendalian intern. Suatu perusahaan selalu 

mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang di dapat dengan biaya 

yang diperlukan. 

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut saling ketergantungan. 

Peningkatan informasi yang diperlukan atau sistem pengendalian intern baik 

kualitas maupun kuantitas tidak akan dapat dilaksanakan apabila tanpa 

mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga biaya tidak terlalu besar tetapi 

sistem pengendalian intern atau informasi yang diperlukan cukup bisa 

diperhatikan. 

 Dalam mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi untuk 

meningkatkan informasi dan sistem pengendalian intern harus selalu 

dipertimbangkan keseimbangannya antara manfaat dan biayanya. 

 

2.5.6 Manfaat dan Fungsi Sistem Akuntansi  

Aren, Alvin A, dan James K Loebbeck, (2007;291) mengemukakan 

kegunaan sistem akuntansi sebagai berikut :  

“Bahwa kegunaan sistem akuntansi adalah untuk mengidentifikasikan, 

menggabungkan, mengklarifikasikan, menganalisis, mencatat dan 

melaporkan transaksi satu satuan usaha, dan untuk menyelenggarakan 



pertanggungjawabkan serta kewajiban yang bersangkutan dengan 

transaksi tersebut” 

 

 Fungsi sistem akuntansi sebenarnya tercermin dalam bentuk formulir-

formulir, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang disajikan. Oleh karena itu 

fungsi-fungsi sistem akuntansi akan sejalan dengan formulir-formulir, catatan-

catatan dan laporan-laporan yang disajikan dalam perusahaan. 

 Untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan fungsi-fungsi sistem 

akuntansi menurut Cecil Gillespie, (1985:1) adalah sebagai berikut : 

1. Sistem akuntansi berfungsi untuk menentukan hasil pelaksanaan aktivitas 

operasi perusahaan yang meliputi : 

a. Pemisahan barang dalam bentuk satuan unit dan mata uang  

b. Menyusun laporan untuk pimpinan perusahaan (manajer) 

2. Sistem akuntansi berfungsi untuk mengikuti perubahan-perubahan yang 

menyangkut harta, kewajiban dan modal perusahaan. 

3. Sistem akuntansi berfungsi untuk melakukan aktivitas yang diintruksikan 

dan memberi instruksi-instruksi untuk melakukan aktivitas sehingga 

dicapai efisiensi dan efektivitas dalam aktifitas perusahaan. 

4. Sistem akuntansi berfungsi untuk mempermudah perencanaan dan tindak 

lanjut daripada perusahaan dan perbaikan perencanaan. 

 Jadi jelaslah bahwa sistem akuntansi sangat penting untuk digunakan 

dalam mengelola perusahaan, terutama dalam penyediaan informasi. Sistem juga 

tidak hanya berfungsi untuk menyediakan informasi, tetapi juga memperbaiki 

kualitas struktur informasi dan ketetapan waktu dari informasi. Sistem juga harus 

meningkatkan pengendalian intern, sehingga data akan dapat 

dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan untuk pengambilan keputusan 

terutama untuk pengendalian. 

   

 

 

 

 



2.6 Sistem Akuntansi Pendapatan 

 

2.6.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas – aktivitas 

perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan merupakan hal yang paling penting 

karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki 

pengertian yang bermacam – macam teragantung dari sisi mana untuk meninjau 

pengertian pendapatan tersebut. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara 

lain penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak 

lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip beberapa 

pengertian pendapatan, antara lain : 

Menurut PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (2009;23.2), 

menyatakan bahwa: 

“Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus 

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan akuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal”. 

 

1. Menurut Kieso ( 2008;516) menyatakan bahwa: 

“Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan/atau penyelesaian 

kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, 

atau kegiatan menghasilkan laba kainnya yang membentuk operasi 

utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode”. 

2. Menurut Stice, James D, Earl K.Fred Skousen (2009;493) menyatakan 

bahwa: 

“Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan lain dari aset 

suatu entitas pelunasan utang – utangnya (atau kombinasi dari 

keduanya) yang dihasilkan dari penyerahan atau produksi barang, 

pemberian jasa, atau aktivitas – aktivitas lainnya yang merupakan 

operasi utama atau operasi sentral yang berkelanjutan dari entitas 

tersebut”. 

 

 

 



 

 

2.6.2 Konsep Pendapatan 

 Menurut Theodorus M.Tuanakotta dalam buku “Teori Akuntansi” 

(2005;153) menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua pendekatan 

terhadap konsep pendapatan (revenue) yaitu : 

“1. Pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk 

(inflow) daripada assets yang ditimbulkan oleh kegiatan 

operasional perusahaan. 

2.  Memusatkan perhatian kepada pencapaian barang dan jasa oleh 

perusahaan dan transfer dari barang dan jasa kepada konsumen 

atau produsen lain”. 

 

 Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

konsep pendapatan harus dipusatkan perhatiannya kepada arus 

masuk daripada asset yang ditimbulkan, dan harus dipusatkan 

kepada pencapaian barang dan jasa oleh perusahaan.  

 

2.6.3 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No.23 Tahun 2009 

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan dalah menentukan 

saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat 

ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan. Maka tujuan dari pernyataan 

mengenai pendapatan dalam PSAK No.23 Tahun 2009 adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa 

ekonomi adalah sebagai berikut : 

a. Penjualan Barang 

Dalam hal ini meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual 

dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan 

yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual 

kembali. 

b. Penjualan Jasa 

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara 

kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode waktu 



yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama 

satu atau lebih dari satu periode. 

c. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak – pihak lain yang menghasilkan 

bunga, royalti, deviden. 

Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan 

dalam bentuk : 

1. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas, setara kas, atau jumlah 

terutang kepada perusahaan. 

2. Royalti, pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang 

perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan peranti 

lunak komputer. 

3. Deviden, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. 

Menurut PSAK No.23 Tahun 2009 kriteria pengakuan pendapatan 

biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Namun, dalam 

keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada 

komponen – komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari suatu tanggal 

supaya mencerminkan substansi dari transaksi tetsebut. Sebaliknya, kriteria 

pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama – sama bila transaksi 

– transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak 

dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. 

Pendapatan dari setiap peristiwa ekonomi yang terjadi harus diakui bila memenuhi 

kondisi sebagai berikut : 

agai berikut: 

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora dalam buku “Akuntansi Basis 

Pengambilan Keputusan Bisnis” (2006;24) menyatakan bahwa: 

“Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan 

jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa”. 

Pengertian penjualan menurut Chairul Marom dalam buku “Sistem Akuntansi 

Perusahaan Dagang” (2002;28) menyatakan bahwa : 



“Penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok 

perusahaan yang biasanya dilakukan secara teratur”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual 

menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah 

uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. 

 

2.3.1 Klasifikasi Transaksi Penjualan 

  Ada beberapa macam transaksi penjualan menurut La Midjan dalam 

bukunya “Sistem Informasi Akuntansi 1” (2006;170) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Penjualan  Tunai  

Adalah penjualan yang bersifat cash dan carry pada umumnya terjadi 

secara  kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan 

dianggap kontan. 

b.   Penjualan Kredit   

Adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan. 

c.   Penjualan Tender  

Adalah penjualan ynag dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memegangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur. 

d.   Penjualan Ekspor  

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri 

yang mengimpor barang tersebut. 

e.   Penjualan Konsinyasi  

Adalah penjualan yang dilakukan secara titipan kepada pembeli yang juga 

sebagai penjual. 

f.    Penjualan Grosir  

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang grosir atau eceran. 



Dari uraian diatas penjualan memiliki bermacam-macam transaksi 

penjualan yang terdiri dari: penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan tender, 

penjualan konsinyasi, penjualan ekspor, serta penjualan grosir. 

 

2.3.2 Bagian-Bagian Penjualan 

Menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” 

(2005;275) menyatakan bahwa bagian-bagian penjualan dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu:  

1. Bagian Penjualan 

Adalah bagian penjualan menerima surat pesanan dari pihak pembeli dan 

membuat surat order penjualan atas dasar surat pesanan tersebut. 

2. Bagian Kredit 

Adalah atas dasar surat pesanan dari pembeli yang diterima dibagian 

penjualan, bagian ini memeriksa data kredit pelanggan yang selanjutnya 

memberikan persetujuan terhadap surat pesanan tersebut dan 

memeriksannya ke bagian gudang. 

3. Bagian Gudang 

Adalah bagian gudang yang bertugas untuk menyimpan persediaan baran 

dagangan serta mempersiapkan barang dagangan yang akan dikirim 

kepada pembeli. 

4. Bagian Pengiriman 

Adalah bagian ini mengeluarkan surat order penjualan dan kemudian 

membuat nota pengiriman atas barang yang dipesan. 

5. Bagian Penagihan 

Adalah bagian ini bertugas untuk membuat faktur penjualan dan kemudian 

didistribusikan kepada: 

a. Rangkap pertama (asli) diberikan kepada pelanggan  

b. Rangkap kedua diberikan kepada bagian piutang 

c. Rangkap ketiga diarsipkan brdasarkan nomor urut bersamaam dengan 

surat order penjualan 



Dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian penjualan terdiri dari: Bagian 

Penjualan, Bagian Kredit, Bagian Gudang, Bagian Pengiriman, dan Bagian 

Penagihan. 

 

2.3.3 Tujuan Penjualan 

 Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang 

dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

  Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan menurut Basu 

Swastha dalam bukunya “Manajemen Penjualan” (2009;404),  yaitu:  

    “1.   Mencapai volume penjualan tertentu. 

      2.   Mendapat laba tertentu. 

1. Menunjang pertumbuhan perusahaan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan,  

mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya, dan menunjang 

pertumbuhan suatu  perusahaan. 

 

2.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan menurut Basu Swastha dalam buku “Manajemen 

Penjualan”  (2009;406) antara lain sebagai berikut: 

1.Kondisi dan Kemampuan Penjual 

Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah  

penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari 

tenaga penjual adalah: 

a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan  

b. Harga produk atau jasa 

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman 



2.   Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok penbelian atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan dan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

3.   Modal 

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut 

barang dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya. 

4.   Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahan yang besar, biasanya masalah penjual ini ditangani oleh 

bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang 

yang ahli dibidang penjualan.  

      5.   Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian 

hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan dengan adanya 

faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kegiatan penjualan, yaitu: kondisi dan kemampuan 

penjualan, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan, dan faktor-faktor 

lain. 

 

2.3.5 Proses Penjualan 

  Menurut Basu Swastha dalam buku “Manajemen Penjualan” 

(2009;410) menyebutkan beberapa tahapan penjualan, yaitu: 

1. Persiapan Sebelum Penjualan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan tenaga 

penjual dengan memberikan pengertian tentang barang yang dijualnya, 

pasar yang di tuju, dan teknik-teknik penjualan yang harus dilakukan. 

2. Penentuan Lokasi Pembeli Potensial 

Dari lokasi ini dapatlah dibuat sebuah daftar tentang orang-orang atau 

perusahaan yang secara logis merupakan pembeli potensial dari produk 

yang ditawarkan. 



3. Pendekatan Pendahuluan 

Berbagai macam informasi perlu dikumpulkan untuk mendukung 

penawaran produknya kepada pembeli, misalnya tentang kebiasaan 

pembeli, kesukaan, dan sebagainya. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai 

pendekatan pendahuluan terhadap pasarnya. 

4. Melakukan Penjualan 

Penjualan dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat perhatian 

calon pembeli, kemudian diusahakan untuk menarik daya tarik mereka. 

Dan akhirnya penjual melakukan penjualan produknya kepada pembeli. 

5. Pelayanan Sesudah Penjualan 

 Dalam tahap akhir ini penjual harus berusaha mengatasi berbagai macam 

keluhan atau tanggapan yang kurang baik dari pembeli. Pelayanan 

penjualan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pembeli 

bahwa keputusan yang diambilnya tepat dan barang yang dibelinya betul-

betul bermanfaat. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan proses 

penjualan bermula dari persiapan sebelum penjualan, penentuan lokasi pembeli 

potensial, pendekatan pendahuluan, melakukan penjualan, dan berakhir pada 

pelayanan sesudah penjualan.  

 

2.4 Sistem Akuntansi Baru 

 

2.4.1 Prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Baru 

Prinsip-prinsip sistem akuntansi baru menurut “Petunjuk Pelaksanaan 

Niaga” yaitu : (2006; 2-4) 

1. Prinsip Penilaian Efisiensi 

Sistem akuntansi baru menggunakan indikator-indikator efisiensi dalam 

pengoperasionalanya, yaitu antara lain mengenai :  

A. Penggunaan sarana gerak 



Efisien penggunaan sarana gerak dapat dimonitor dengan cara 

ditetapkan anggaran penggunaan untuk setiap jenis kategori dalam setiap 

periode, seterusnya diadakan pencatatan realisasi penggunaannya, 

sehingga pada akhir periode dapat diperoleh penggunaan jam kerja dan 

diterapkan tarif pembebanan perjam. 

2. Prinsip saling uji 

A. Penggunaan rekening yang berfungsi untuk : 

1. Pendapatan, mengetahui pendapatan yang belum diterima uangnya. 

2. Pembelian, dapat diketahui persediaan yang telah diterima tetapi 

belum diterbitkan bukti pembeliannya. 

3. pemindahan kas atau barang persediaan yang sudah dikirim tetapi 

belum diterima tempat tujuannya 

4. biaya upah, dapat diketahui biaya tenaga kerja yang merupakan 

kerugian adanya waktu luang. 

B. Penggunaan buku pembantu 

Penggunaan buku pembantu secara luas dimana jumlah komulatif pada 

buku besar yang bersangkutan. 

3. Prinsip akuntansi pertangungjawaban 

Sebagai peran serta dalam kegiatan akuntansi dan juga sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, setiap kepala unit diwajibkan 

untuk menyajikan laporan-laporan secara bertingkat diatasnya. Di samping itu 

dengan penggunaan kode pusat anggaran setiap aktiva, pasiva, pendapatan dan 

biaya ditandai oleh unit-unit operasional yang bertanggung jawab. 

 

2.3.2 Kode Perkiraan Sistem Akuntansi Baru 

 Kode perkiraan sistem akuntansi baru berupa angka-angka yang dipakai 

untuk mengidentifikasi suatu perkiraan. Penggunaan kode perkiraan, untuk 

mempermudah dalam proses akuntansi yaitu : 

1. Mempersingkat pencatatan suatu perkiraan, sehingga memudahkan dalam 

mencatat dan mengingat suatu perkiraan. 

2. Mempermudah sistematika pencatatan 



3. Memudahkan dalam memilih dan mengelompokan perkiraan-perkiraan yang 

sama ataupun yang sejenis. 

4. Mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan neraca dan 

laporan laba/rugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


