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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 
 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

 Setiap perusahaan baik perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik 

negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin. 

Salah satu cara untuk memperoleh laba yang tinggi adalah dengan menekan 

biaya-biaya pengeluaran dan memperbesar pemasukan melalui hasil penjualan. 

 Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang ditujukan untuk 

membantu manajemen dalam mengkoordinir dan mengelola perusahaan serta 

menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan perusahaan 

mengalami kerugian. Didalam perusahaan sistem informasi akuntansi dapat 

berfungsi untuk mendorong seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai 

informasi akuntansi yang terstruktur yang berguna bagi pihak intern perusahaan 

maupun pihak ekstern perusahaan dan juga sangat penting untuk kemajuan dan 

perkembangan perusahaan itu sendiri.   

 

2.1.1 Pengertian Sistem   

Sistem dirancang oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Informasi 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, begitu pula setiap 

organisasi akan senantiasa memerlukan informasi karena hampir semua bidang 

kegiatan tidak terlepas dari dukungan informasi yang dapat menunjang kelancaran 

tugas-tugas manajemen atau untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat 

waktu dan relevan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengutip pengertian sistem sebagai 

berikut :  

 Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003:1) 

mengemukakan sebagai berikut : 

"Sistem adalah kumpulan dari sumber daya yang saling berhubungan 
untuk mencapai tujuan tertentu". 



 

 Menurut Moscove yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki Baridwan, M.Sc 

(2000:2) adalah sebagai berikut : 

 “Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai 
tujuan tertentu”. 
 
Sedangkan menurut Drs. La. Midjan, Ms, Ak. dan Drs. Azhar Susanto, 

Mbus, Ak. (2008:22) adalah sebagai berikut : 

 “Sistem adalah kumpulan atau grup dari bagian/komponen apapun 
baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama 
lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
tertentu”.  
 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu 

kumpulan yang bekerjasama untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna 

bagi perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Pengertian Informasi  

Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai 

tambah. Informasi yang dihasilkan adalah informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengertian informasi menurut Prof. 

Dr. Azhar Susanto, Mbus,Ak (2008:38) adalah sebagai berikut : 

 “Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang memberikan 
arti dan manfaat”. 

 
 Menurut Drs. Zaki Baridwan, M.Sc (2000:3) adalah sebagai berikut : 

 “Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses 
pengolahan data. Biasanya sudah tersusun dengan baik dan 
mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh manajemen”.  

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

diolah dan berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan yang tepat. Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data harus 

relevan, handal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. 

 



 

2.1.3  Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut Laudon yang dialih bahasakan oleh Prof. Dr. Azhar Susanto, 

Mbus, Ak (2008:52) adalah sebagai berikut : 

 ”Sistem Informasi merupakan komponen-komponen yang saling 
berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, 
menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung 
pengabilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk 
memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan”. 

 
 Menurut McKeown yang dialih bahasakan oleh Prof. Dr. Azhar 

Susanto, Mbus, Ak (2008:52) adalah sebagai berikut : 

 ”Sistem Informasi merupakan gabungan dari komputer dan user 
yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan 
data dan informasi tersebut”. 

 
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah 

kumpula dari sub sistem baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu 

mengolah data menjadi informasi yang berguna. 

 
 
2.1.4  Pengertian Akuntansi 

 Secara sederhana peranan akuntansi didalam perusahaan adalah 

menghasilkan informasi yang digunakan manajemen untuk mengetahui kinerja 

ekonomi dan kondisi perusahaan serta memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh manajemen terutama mengenai data keuangan perusahaan.  

 Menurut Drs. La Midjan, Ms, Ak dan Drs. Azhar Susanto, Mbus, Ak 

(2002:12) adalah sebagai berikut: 

 “Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, 
dan pengujian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan 
yang terjadi didalam perusahaan atau organisasi lain serta 
menafsirkan atas hasilnya”. 
 

 Menurut Muhammad Afdi Nizar (2000:10) adalah sebagai berikut : 

 “Akuntansi merupakan suatu sistem yang memberikan informasi  
kuantitatif mengenai bisnis-bisnis ekonomis, terutama sifat-sifat 
keuangan yang ditunjukan untuk digunakan dalam pengambilan 
keputusan ekonomis”. 



 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2004:3) adalah sebagai berikut : 

 “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang 
berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan pengintepretasikan 
hasil proses tersebut”. 

 

 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

salah satu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dalam laporan 

keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak pengambil keputusan 

maupun para pemegang saham serta pihak  lainnya. 

 

2.1.5 Pengertian  Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Mulyadi (2001:3) adalah sebagai berikut : 

 “Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi dari formulir-
formulir, catatan dan laporan-laporan yang terkoordinir untuk 
mempermudah mengelola perusahaan dengan menentukan informasi 
dasar tertentu yang diperlukan”. 

 
 Sedangkan menurut Prof. Dr. Azhar Susanto, Mbus, Ak (2008:72) 

mengemukakan bahwa : 

 ” Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan (integrasi) dari 
sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling 
berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk 
mengolah data transaksi yang bekaitan dengan masalah keuangan 
menjadi informasi keuangan” 

 
 Menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar 

Susanto (2003:11) mengemukakan bahwa : 

 “Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber 
manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk 
menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh 
dari pengumpulan dan pemprosesan data-data”.  
 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah data transaksi, 



 

untuk kemudian dianalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan 

keuangan perusahaan. 

 

2.1.6 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 Dilihat secara umum dari definisi di atas bahwa selain faktor manusia ada 

unsur-unsur lain yang melekat pada sistem akuntansi tersebut, adapun unsur-unsur 

suatu sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) mengemukakan sebagai 

berikut : 

 "Sistem akuntansi adalah fomulir dan catatan yang terdiri dari 
jurnal, buku besar dan buku besar pembantu serta laporan". 
 

 Berikut ini uraian lebih lanjut pengertian dari unsur-unsur sistem akuntansi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Formulir 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadiya transaksi. 

Dengan formulir ini, data-data yang bersangutan dengan transaksi direkam 

pertama kalinya sebagai dasar pencatatan. 

contohnya : faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek. Dengan faktur 

penjualan misalnya, direkam data mengenai nama pembeli, alamat, jenis 

dan kuantitas barang yang dijual. 

2.  Catatan  

Yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang bersumber 

dari formulir. 

a. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang dipergunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Dalam jurnal terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil 

peringkasannya (berupa jumlah rupiah) transaksi tertentu kemudian 

diposting kerekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contohnya 

jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan jurnal 

umum. 

b. 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. 

c. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut dapat dibentuk buku pembantu. Buku 

pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar dan buku pembantu. 

3. Laporan 

Laporan merupakan hasil akhir suatu sistem dan merupakan alat yang 

digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir dari suatu tugas, 

dapat disajikan dalam bentuk : neraca, laporan labarugi, laporan perubahan 

modal, laporan arus kas, laporan saldo ditahan, dan sebagainya. 

 

2.1.7  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan sistem informasi menurut George H. Bodnar dan William S. 

Hopwood (2006:22) adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang dihasilkan harus cepat dan tepat waktu, sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Untuk meningkatkan pengendalian internal 

Pengendalian merupakan wewenang untuk mengatur dan menentukan 

kebijakan dan kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut.  

c. Untuk meminimalkan biaya, jika memungkinkan 

Dalam hal ini berarti dalam menyusun sistem akuntansi perusahaan harus 

seefisien mungkin. 

 

 



 

2.2 Sistem Akuntansi Penjualan 

 Sistem informasi akuntansi penjualan membahas secara khusus aspek-

aspek yang menyangkut aktivitas yang berkenaan dengan penjualan secara 

struktur organisasi dan prosedur mengenai penyelenggaraan aktivitas transaksi 

penjualan, baik transaksi penjualan secara tunai maupun kredit sampai dengan 

tersusunya informasi akuntansi atas transaksi-transaksi aktivitas penjualan 

tersebut. Dalam prosesdur penjualan diperlukan suatu sistem akuntansi penjualan 

yang baik untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan penjualan yang dilakukan 

perusahaan.  

 

2.2.1 Pengertian Penjualan 

 Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian penjualan diantaranya 

menurut G Nickles yang dikutip oleh Basri (2005:129) mengatakan bahwa : 

 "Penjualan adalah interaksi antar individu yang saling bertemu muka 
yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai dan 
mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 
dengan pihak lain". 

 

 Menurut Banu Swasta yang dikutip oleh Basri (2005:130) mengatakan 

bahwa : 

 "Penjualan adalah seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh 
penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang 
atau jasa yang ditawarkan". 

 
 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan suatu 

kegiatan yang dilakukan pembeli dan penjual dalam melakukan perjanjian 

mengani produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli sesuai dengan harga 

yang disetujui bersama. 

  

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:172) pengertian sistem 

informasi akuntansi penjualan adalah sebagai berikut : 

"Sistem informasi akuntansi penjualan adalah kerangka kerja dari 
sumber daya manusia, alat, metode, dan kesemuanya itu 



 

dikoordinasikan untuk mengolah data penjualan menjadi informasi 
penjualan yang berguna baik bagi pihak-pihak yang membutuhkan". 
 

 Menurut  La Midjan dan Azhar Susanto (2001:179) pengertian sistem 

informasi akuntansi penjualan adalah sebagai berikut : 

 ”Sistem informasi akuntansi penjualan adalahsistem akuntansi yang 
digunakan untuk mengenai transaksi penjualan barang dan jasa baik 
tunai maupun kredit”. 

 

  Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

penjualan merupakan metode  yang diciptakan untuk mengidentifikasi, 

menghimpun, menganalisis, mengelompokan, mencatat, melaporkan, transaksi 

penjualan dan untuk menyelenggarakan pertanggung jawaban dan kewajiban 

yang bersangkutan. 

 

2.2.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

 Tujuan Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:19) adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 

Yaitu kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi jika 

perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha yang 

berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada 

Yaitu sistem informasi akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun 

struktur informasi yang terdapat dalam laporan. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern 

Yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4.  Untuk mengurangi biaya penyelenggaraan catatan akuntansi 

Yaitu pengembangan sistem informasi akuntansi sering kali ditujukan 



 

untuk menghemat biaya informasi yang merupakan barang ekonomi untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. 

 

2.2.4 Fungsi Yang Terkait Dalam Penjualan 

 Fungsi yang terkait dalam penjualan tunai menurut Mulyadi (2001:204) 

dalam penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi dalam setiap bagian yang 

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

pengiriman, dan bagian akuntansi. Adapun fungsi lebih rinci dari penjualan tunai 

tersebut 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 penerima 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 

menyerhakan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualn dan 

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 interaksi serta akan melakukan pengawasan secara terus menerus atas masing-

masing kegiatan yang mereka lakukan secara independen terpisah 

 

2.2.5 Prosedur  Penjualan 

 Menurut Mulyadi (2001:6) Prosedur penjualan yang baik secara tunai 

maupun secara kredit melibatkan beberapa bagian perusahaan, hal ini dilakukan 

agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Beberapa jaringan 

prosedur yang membentuk sistem penjualan yang baik secara tunai maupun 

kredit, yaitu : 

a. Prosedur Penjualan Secara Tunai 

• Prosedur Order Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan mencatat dari pembeli dan 

membuatkan faktur penjualan baik tunai maupun kredit untuk 

memungkinkan  pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi 

kas untuk memungkinkan fungsi gudang, fungsi pengiriman 

menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. 

• Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran kepada pembeli 

untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang 

yang dibelinya dari fungi kredit. 

• Prosedur Penyerahan Barang. 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

• Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di 

samping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurang persediaan barang 

yang akan dijual dalam kartu persediaan. 

• Prosedur Penyetoran Kas ke Bank, 

Strukutur pengendalian intern terhadap kas mengaharuskan penyetoran 

dengan segera ke bank. Semua kas yang diterima pada suatu hari dalam 



 

prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan 

tunai ke bank dalam jumlah penuh. 

• Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari 

bank melalui fungsi kas. 

• Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 

Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi 

membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk harga pokok 

penjualan ke dalam jurnal umum. 

b. Prosedur Penjualan Secara Kredit 

• Prosedur Order Penjualan 

• Prosedur Pengiriman Barang 

• Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 

penjulan kartu kredit ke dalam kartu piutang. 

• Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan  menerima faktur penjulan kartu       

kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara periode, fungsi 

penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada 

pemegang kartu kredit perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan 

kartu kredit. 

• Prosedur Pencatatan Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan 

kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. 

 

2.2.6  Dokumen/Formulir Yang Digunakan 

 Dokumen/formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan 

tunai menurut Mulyadi (2001:219) adalah : 



 

a. Faktur penjualan tunai 

Formulir ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen menganai transaksi penjual tunai. Jika dilihat 

daftar informasi yang diperlukan oleh manajemen mengani transaksi 

penjualan tunai, maka formulir, faktur dapat digunakan untuk merekam 

data mengenai nama dan alamt pembeli, tanggal transaksi, nama dan kode 

barang, kuantitas, harga satuan , jumlah harga, otorisasi terjadinya 

berbagai transaksi. Faktur penjualn tunai disi oleh fungsi penjualan yang 

berfungsi sebagi pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas 

dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatn transaksi penjualan. 

Tembusan faktur ini dikirim oleh fungsi penjulan ke fungsi pengiriman 

sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli yang telah 

melaksanakn pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

b. Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

Formulir 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 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 

teransaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 

d. Bill Of Lading 

Formulir ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual 

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 (Cash on Delivery) 

Formulir dan ini digunakan untuk merekam COD. tembusan faktur COD 

diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor 

pos, perusahaan angkutan umum dimintai tanda tanggan 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 ini oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti 

setor dibuat tiga tembar dan diserahkan oleh funsgi kas ke bank, 

bersamaan dengan penyetoran kas ke bank. Dua lembar tembusannya 

diminta kembali kebank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagi 

bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas 

kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari 

penjualan  tunai kedalam jurnal penerimaan kas. 

g. Rekap Harga Pokok Penjualan 

Formulir ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokok produk yang dijual selama satu periode (misal satu bulan). Data 

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

oleh fungsi akuntansi sebagi dokumen pendukung bagi pembuatan bukti 

memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

 

2.2.7 Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

 Catatan akuntansi yang diperlukan dalam Sistem akuntansi penjualan 

menurut Mulyadi ( 2001:218 ) : 

1. Jurnal Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik 

secara tunai maupun kredit. 

 



 

2. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

3. Kartu Persediaan 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi setiap jenis persediaan. 

4. Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan fisik barang yang disimpan digudang. 

5. Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga produk yang dijual 

selama periode akuntansi tertentu. 

 

2.3 Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Pada dasarnya sistem pengendalian internal telah dikembangkan dalam 

mengamankan harta milik perusahaan. Menurut AICPA (American Institute 

Certified Public) yang dikutip oleh La Midjan (2001:36) mengemukakan bahwa :  

“Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi dan 
segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan 
yang saling dikoordinasikan untuk mengamankan hartanya, 
meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan pada 
kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin 
perusahaan”. 

 

2.3.2    Unsur-Unsur  Pengendalian Internal 

Unsur-unsur atau komponen pengendalian internal menurut George H 

Bodnar dan William S. Hopwood (2006:133-146) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor 

untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan 

prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap  pengendalian. 



 

2. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko, komponen kedua dari pengendalian internal, merupakan 

proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang dapat 

mempengaruhi tujuan perusahaan. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan 

baik. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang 

dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian tertentu dapat tercapai.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk 

memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait. 

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi 

yang baik membutuhkan manual prosedur yang memadai, maupun kebijakan 

serta berbagai jenis dokumentasi lainnya. 

5. Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan. Fungsi audit internal merupakan suatu fungsi yang 

biasanya ada dalam perusahaan besar untuk mengawasi dan mengevaluasi 

pengendalian secara terus menerus.  

 

2.3.3 Pengendalian Internal Atas Penjualan 

 Bagi setiap perusahaan penjualan merupakan hal yang sangat penting 

didalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan baik perusahaan jasa, 

perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Oleh karena itu perlunya 

pengendalian yang baik terhadap penjualan yang terjadi. 



 

  Untuk mempermudah dalam pengendalian perusahaan harus menerapkan 

sutu prosedur yang baik dalam melakukan penjualan. Mulyadi (2001:170) 

mengatakan didalam prosedur penjualan sebaiknya melibatkan beberapa bagian 

atau karyawan didalam perusahaan adapun bagian-bagian yang terlibat didalam 

prosedur penjualan adalah : 

1. Bagian Pesanan Penjualan  

 Bagian pesanan penjualan merupakan satu bagian yang berdiri sendiri di 

bawah bagian penjulan. Bagian ini berfungi untuk mengawasi semua pesanan 

yang diterima, memeriksa surat pesanan yang diterima dari pelanggan dan 

melengkapi informasi yang kurang berhubungan dengan spesifikasi produk 

dan tanggal pengiriman, meminta persetujuan penjulan kredit, menentukan 

tanggal pengiriman, membuat surat pemerintah pengiriman dan back order 

berserta tembusannya, membuat catatan mengenai pesanan-pesanan yang 

diterima, membuat faktur, mengawasi pengiriman barang-barang. 

2. Bagian Kredit 

 Dalam prosedur penjulan, setiap barang untuk memenuhi segala pesana 

pembeli yang syaratnya kredit, harus mandapat persetujuan dari bagian kredit 

yang fungsinya memiliki status kredit pelanggan dan membentuk orotisasi 

pemberian kredit kepada pelanggan. Agar dapat mendapat persetujuan, 

bagian kredit menggunakan catatan yang dibuat oleh bagian piutang untuk 

tiap-tiap langganan mengenai sejarah kreditnya, jumlah maksimimal dan 

ketepatan waktu pembayaran. Apabila pembeli merupakan langgana baru 

maka semua lembar surat perintah pengiriman dari bagian pesanan penjualan 

diserahkan kebagian kredit, sesudah disetujui baru didistribusikan kepada 

masing-masing bagian. 

3. Bagian Gudang 

 Bagian gudang berfungsi untuk menyiapkan barang seperti yang tercantum 

dalam surat perintah pengiriman. Barang-barang tersebut diserahakan 

kebagian pengiriman untuk dibungkus dan dikirimkan kepembeli. 

 

 



 

4. Bagian Pengiriman 

 Bagian ini befungsi untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pengiriman 

ini hanya boleh dilakukan apabila ada surat perintah pengiriman yang syah. 

Selain ini bagian pengiriman juga berfungsi mengirimkan kembali barang-

barang kepada penjual yang keadaannya tidak sesuai dengan yang dipesan. 

5. Bagian Billing 

 Bagian ini berfungsi untuk membuat dan menerbitka faktur penjualan dan 

tembusan-tembusannya, menghitung biaya kirim penjulan dan pajak 

pertambahan nilai, memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan-

perhitungan dalam faktur. 

 

 

 

 


