
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiadji (2002;4) suatu sistem informasi akuntansi sering 

disebut juga sebagai sistem informasi adalah suatu kombinasi dari personalia, 

catatan-catatan, dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan rutin mereka akan data keuangan. Sistem informasi akuntansi 

merupakan jenis sistem yang relatif tertutup, karena sistem ini mengolah input 

menjadi output dengan memanfaatkan pengendalian intern untuk membatasi 

dampak lingkungan. Input sebuah sistem informasi akuntansi adalah transaksi 

atau kejadian ekonomi, misalnya penjualan barang secara tunai, penjualan barang 

secara kredit, pembayaran biaya-biaya dan sebagainya. Transaksi tersebut 

selanjutnya diproses dengan mencatat ke dalam jurnal, diposting ke rekening-

rekening buku besar dan diikhtisarkan dalam berbagai macam laporan. Output 

dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dalam laporan 

manajemen. 

2.1.1 Pengertian Sistem  

Menurut Cecil Gilespie yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;7) adalah: 

“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 
prosedur-prosedur yang erat hubungannya dengan satu sama lain 
yang dikembangkan menjadi satu skema untuk melaksanakan 
sebagian besar aktivitas perusahaan. Sedangkan prosedur adalah 
urutan-urutan dari pekerjaan tata usaha (clerikal operational) yang 
biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam satu bagian atau 
lebih untuk menangani transaksi yang berulang-ulang, sehingga 
struktur yang terpadu guna melaksanakan tujuan dasar 
perusahaan’’. 

 

 

 



Pengertian sistem menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;7) 

adalah: 

“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 

prosedur-prosedur satu sama lain, yang saling berhubungan untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan”. 

Sifat-sifat sistem yang dinyatakan La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;9) adalah: 

1. Memiliki tujuan (objektif) 

Setiap sistem memiliki satu atau lebih tujuan organisasi. Sebagai suatu sistem 

mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh laba di samping memiliki tujuan 

sosial. 

2. Adanya kegiatan input-proces-output, yaitu sebagai masukan, diolah untuk 

menghasilkan berbagai keluaran. 

3. Adanya lingkungan (environment) dan batas (boundary) 

Setiap sistem secara fisik memiliki batas (boundary) dan sekitar batas adalah 

lingkungan (environment). 

4. Memiliki sub-sub sistem. 

5. Adanya saling ketergantungan 

Setiap sistem memiliki ketergantungan antara berbagai sub sistem dan antara 

hubungan sub sistem membentuk suatu jaringan sistem (system network). 

6. Setiap sistem memiliki keterbatasan internal maupun eksternal, yaitu dibatasi 

secara fisik organisasi dan agar dapat mencapai tujuan. 

Menurut Mulyadi (2001;3) unsur suatu sistem adalah: 

1. Formulir 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. 

Contohnya: faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

2. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 

Contohnya: jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan 

jurnal umum. 



3. Buku Besar 

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

4. Buku Pembantu 

Terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan 

Laporan adalah hasil akhir proses akuntansi membuat laporan keuangan. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Pengertian informasi menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh La 

Midjan dan Azhar Susanto (2001;10) adalah: 

“Data dapat dianggap bahwa terdiri dari sekumpulan karakter yang 
diterima sebagai masukan (input) untuk suatu sistem informasi 
akuntansi dan diolah serta disimpan, sedangkan informasi diartikan 
sebagai keluaran (output) suatu pengolahan data yang telah 
diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”. 

 
Pengertian informasi menurut Krismiadji (2002;15) adalah sebagai 

berikut: 

“Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki 

kegunaan dan manfaat”. 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa informasi adalah data yang 

di organisasikan, mempunyai arti dan berguna bagi orang yang menerima. 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;11) 

adalah sebagai berikut: 

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan 

dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan 

yang terjadi dalam perusahaan serta penafsiran atas hasil-hasilnya.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dalam laporan transaksi 



keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang memberikan informasi 

dengan pihak yang berkepentingan, baik manajemen sebagai badan untuk 

mengambil keputusan maupun para pemegang saham serta pihak eksternal 

lainnya. 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi  

Pengertian sistem informasi menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh 

La Midjan dan Azhar Susanto (2001;12) adalah: 

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud 
menata jaringan komunikasi, pengolahan atas transaksi-transaksi 
tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern 
lainnya dan eksternal, serta menyediakan dasar penganbilan 
keputusan yang tepat”. 
 
Pengertian sistem informasi menurut Krismiadji (2002;16) adalah sebagai 

berikut: 

“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 
mengumpulkan, memasukkan, dan menyimpan data dan cara-cara 
yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan 
melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi 
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulakan bahwa sistem 

informasi merupakan alat untuk memproses atau menghasilkan informasi. 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Krismiadji (2002;5) 

adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses 
data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 
untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoprasikan bisnis”. 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi diadakan untuk membantu manajemen memperoleh informasi dalam 



rangka pengelolaan perusahaan, diantaranya untuk keperluan dan pelaporan 

kepada pihak yang berkepentingan melalui saran-saran tertentu. 

2.2 Penjualan 

2.2.1 Pengertian Penjualan 

Istilah penjualan menurut Basu Swastha yang dikutip oleh Basri H 

(2005;129) adalah sebagai berikut: 

“ Pejualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan.” 

Menurut G. Nickles yang dikutip oleh Basri H (2005;130) adalah sebagai 

berikut: 

“Penjualan adalah interaksi antara individu, saling bertemu maka yang 
ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 
mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 
dengan pihak lain”. 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu 

proses pertukaran dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis.  

2.2.2 Pengertian Penjualan Tunai 

Penjualan tunai menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;170) adalah 

sebagai berikut: 

“Penjualan secara tunai adalah penjualan yang bersifat ‘cash and 

carry’ pada umumnya terjadi secara kontan, dapat pula terjadi 

pembayaran selama satu bulan yang dianggap kontan”.  

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;204) penjualan tunai adalah sebagai 

berikut: 

“Penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi dalam setiap bagian yang 

saling berhubungan seperti bagian penjualan, bagian kas, bagian 

gudang, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi”. 



Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

tunai merupakan penjualan ‘cash and carry’. 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Sistem informasi akuntansi penjualan termasuk informasi yang penting yang 

harus didesain dalam perusahaan, baik penjualan secara tunai ataupun secara 

kredit merupakan sumber pendapatan bagi suatu perusahaan. Sistem akuntansi 

penjualan juga harus menghasilkan informasi mengenai situasi pasar, calon 

pembeli, cara distribusi, syarat penyerahan dan syarat pembayaran yang didukung 

oleh prosedur penerimaan order. 

Sistem informasi akuntansi penjualan menurut La Midjan dan Azhar 

Susanto (2001;179) adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi penjualan adalah sistem akuntansi yang 

digunakan untuk mengenai transaksi penjualan barang dan jasa baik 

secara tunai ataupun kredit”. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan pengertian-pengertian mengenai 

sistem informasi akuntansi sebenarnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi penjualan merupakan metode yang diciptakan untuk 

mengidentifikasikan, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, 

melaporkan transaksi penjualan, dan untuk menyelenggarakan pertanggung 

jawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dan transaksi penjualan tersebut 

yang diperlukan guna memudahkan pengendalian penjualan perusahaan. 

2.3.2 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Berikut ini merupakan unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan 

yang mendukung pelaksanaan penjualan secara tunai adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur dan Fungsi dari Penjualan  

Menurut Mulyadi (2001;6) jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan tunai adalah sebagai berikut:  



a. Prosedur order penjualan  

Prosedur order penjualan digunakan untuk melayani pembeli yang akan 

membeli barang. 

b. Prosedur penerimaan kas  

     Prosedur penerimaan kas digunakan untuk melayani pembeli yang akan   

membayar harga buku sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. 

c. Prosedur penyerahan barang 

Prosedur penyerahan barang digunakan untuk melayani pengambilan 

barang oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke bagian kasa. 

d. Prosedur pencatatan penjualan  

Prosedur pencatatan penjualan digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan ke dalam buku jurnal penjualan. 

e. Prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai  

Prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai digunakan untuk 

mencatat trasaksi penerimaan kas ke dalam buku jurnal penerimaan kas. 

f. Prosedur rekonsiliasi bank 

Prosedur rekonsiliasi bank digunakan untuk mengawasi penerimaan kas 

dan penyetoran kas ke bank. 

Sedangkan fungsi yang terkait dalam penjualan tunai menurut Mulyadi 

(2001;204), melibatkan beberapa fungsi dalam setiap bagian yang saling 

berhubungan, seperti bagian penjualan, bagian kas, bagian gudang, bagian 

pengiriman dan bagian akuntansi, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Fungsi penjualan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli 

untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. 

3. Fungsi gudang  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 



4. Fungsi pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya oleh pembeli. 

5. Fungsi akuntansi  

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan, 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diungkapkan dengan terlibatnya kelima 

bagian (bagian penjualan, bagian kas, bagian gudang, bagian pengiriman dan 

bagian akuntansi) dalam aktivitas penjualan tersebut akan saling berhubungan dan 

berinteraksi serta akan melakukan pengawasan secara terus menerus atas masing-

masing kegiatan yang mereka lakukan secara independen dan terpisah. 

2. Formulir dan Catatan yang Digunakan 

Formulir dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan tunai 

menurut Mulyadi (2001;216) adalah: 

a. Faktur Penjualan Tunai 

Formulir dan catatan ini digunakan untuk merekam berbagai informasi 

yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika 

dilihat dari daftar informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai 

transaksi penjualan tunai, maka formulir faktur dapat digunakan untuk 

merekam data mengenai nama dan alamat pembeli, tanggal transaksi, 

nama dan kode barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, otorisasi 

terjadinya berbagai tahap transaksi. Faktur penjualan tunai diisi oleh 

fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh 

pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan 

transaksi penjualan. Tembusan faktur ini dikirim oleh fungsi penjualan ke 

fungsi pengiriman sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli 

yang telah melaksanakan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

 

 

 



b. Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

Formulir dan catatan ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara 

mengoperasikan mesin register kas (cash register). Pita register kas ini 

merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan 

merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam 

jurnal penjualan. 

 
c. Credit Card Sale Slip 

Formulir dan catatan ini dicetak oleh credit card center bank yang 

menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan disebut 

merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang 

menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi 

sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu 

kredit, untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang 

kartu kredit. 

 
d. Bill Of Lading  

Formulir dan catatan ini merupakan bukti penyerahan barang dari 

perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD 

(cash on delivery) yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan 

angkutan umum. 

 
e. Faktur Penjualan COD 

Formulir dan catatan ini digunakan untuk merekam COD. Tembusan 

faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian 

angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan 

meminta tanda tangan penerima barang dari pelanggan sebagai bukti telah 

diterimanya barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD 

digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh 

pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. 

 



f. Bukti Setor Bank 

Formulir dan catatan ini digunakan oleh fungsi kas sebagai bukti 

penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat tiga lembar dan diserahkan 

oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas ke bank. Dua 

lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah  ditandatangani 

dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor 

bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntan, dan dipakai oleh 

fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi 

penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. 

 
g. Rekap Harga Pokok Penjualan 

Formulir dan catatan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas 

harga pokok produk yang dijual selama satu periode (misal satu tahun). 

Data yang direkam berasal dari kolom “jumlah harga” dokumen ini 

digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung  bagi 

pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produksi yang 

dijual. 

 
3. Informasi dan Pelaporan Penjualan 

Menurur Mulyadi (2001;221) setiap perusahaan yang melakukan aktivitas 

penjualan tunai harus selalu mencatat dan melaporkan seluruh hasil 

penjualannya. Informasi dan laporan ini dapat disajikan bukti tertulis dalam 

mempertanggung jawabkan kebenaran transaksi penjualan tunai terdiri dari: 

a. Informasi penjualan 

• Jurnal penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam 

produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis 

produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal 

penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna 

meringkas informasi penjualan menurut jenis produk. 

 



• Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. 

• Kartu persediaan 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Fungsi persediaan 

diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dari 

persediaan barang yang disediakan di gudang. 

• Kartu gudang 

Kartu ini berisi tentang data kuantitas persediaan yang disimpan di 

gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat 

mutasi dari persediaan barang yang disimpan di dalam gudang. 

• Jurnal umum 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok 

yang dijual. 

b. Pelaporan penjualan 

Laporan-laporan yang diperlukan manajemen mengenai penjualan menurut 

La Midjan dan Azhar Susanto (2001;182) adalah sebagai berikut: 

• Laporan perkembangan harga atas barang-barang berikut 

perkembangan pemasarannya. 

• Laporan atas bonafiditas debitur. 

• Laporan rencana penjualan dan saluran pemasarannya. 

• Laporan atas kontrak-kontrak penjualan yang dibuat berikut pengiriman 

barangnya. 

• Laporan atas order penjualan yang diterima berikut yang telah dipenuhi. 

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan laporan manajemen agar efektif 

adalah sebagai berikut: 

• Harus tepat pada waktunya. 

• Sederhana dan jelas. 

• Harus benar dan teliti. 



• Bentuk penyajian harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan yang 

digunakan. 

• Konsep pertanggung jawaban harus dilaksanakan. 

2.3.3 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Penjualan 

Untuk keberhasilan aktivitas penjualan menjadi penentu keberhasilan 

aktivitas penjualan menjadi penentu keberhasilan pimpinan perusahaan dalam 

mengelola perusahaan, sehingga apabila aktivitas penjualan tidak didukung oleh 

pengelolaan yang baik melalui sistem informasi akuntansi penjualan yang 

memadai, maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan 

kegiatan perusahaan dalam era sekarang ini. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;170) kegunaan informasi 

akuntansi penjualan adalah: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurang 

dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan 

perusahaan karena selain sasaran penjualan tidak tercapai juga, pendapatan 

akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan 

oleh karenanya perlu diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta dan menyangkut: 

a. Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya uang 

kontan kalau penjualan secara tunai. 

b. Kuantitas barang akan berkurang di gudang karena penjualan terjadi. 

Dengan demikian, perubahan atas harta perusahaan akan mempunyai 

pengaruh terhadap kondisi harta tersebut, maka dari itu perlu di desain sistem 

informasi akuntansi yang memadai. 

2.4 Pengendalian Intern 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Berkembangnya aktivitas perusahaan dalam bentuk yang lebih besar dan 

kompleks menyebabkan terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengikuti dan 



mengendalikan aktivitas perusahaan. Agar dapat memonitor dan mengawasi 

jalannya pelimpahan wewenang kepada bawahan tentang pelaksanaan aktivitas 

perusahaan, maka dibutuhkan adanya pengendalian intern yang memadai. 

Menurut Mulyadi (2001;163) pengertian pengendalian intern adalah 

sebagai berikut: 

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, efisiensi, dan dipenuhi kebijakan manajemen”.  

Dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut berlaku baik 

dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan maupun komputer. 

2.4.2 Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (2001;166) adalah 

sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, keuntungan, pendapatan, dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

2.4.3 Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2001;164) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. 

3. Memajukan efisiensi dalam operasi. 

4. Membantu menjaga agar tidak ada penyimpangan dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 



2.4.4 Pengendalian Intern atas Penjualan 

Bagi setiap perusahaan, penjualan merupakan hal yang sangat penting di 

dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Baik itu perusahaan jasa, 

perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Oleh karena itu, perlu 

pengendalian yang baik terhadap penjualan. 

Menurut Mulyadi (2001;170) untuk mempermudah dalam pengendalian, 

perusahaan harus menerapkan suatu prosedur yang baik dalam melakukan 

penjualan. Di dalam perusahaan penjualan sebaiknya melibatkan beberapa bagian 

atau karyawan, adapun bagian-bagian yang terlibat di dalam prosedur penjualan 

adalah bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman barang, 

serta bagian billing (pembuatan faktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


