
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi  

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta 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. Disamping itu 

perusahaan juga harus mampu mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan-

kegiatan yang ada dalam perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi yang andal 

ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengkoordinir dan mengelola 

perusahaan serta menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi 

sehingga merugikan perusahaan. 

Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan dibutuhkan 

oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan, pihak-pihak dari luar perusahaan, 

seperti kreditur, calon kreditur dan lain-lain yang memerlukan informasi ini dalam 

kaitannya dengan kepentingan mereka. 

Disamping itu, pihak intern, yang manajemen juga memerlukan informasi 

keuangan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan 

untuk menjalankan perusahaan. 

Upaya mengetahui kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam 

perusahaan, disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini direncanakan 

untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun perusahaan 



dapat diproses dengan cara manual (tanpa mesin pembantu) atau diproses dengan 

menggunakan mesin. 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu sama lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani suatu yang 

berulangkali secara rutin terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip pengertian sistem.  

Menurut George H. Bodnar & William S. Hopwood  (2003;1) mengemukakan 

sebagai berikut : 

“ Sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubunga n untuk 

mencapai  tujuan tertentu “ 

Sedangkan menurut Mulyadi  (2001;5) mengemukakan sebagai berikut : 

“ Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan  “. 

Pada dasarnya sistem terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : 

1. Input (masukan), merupakan komponen penggerak atau pemberi tenaga 

kerja dimana sistem itu dioperasikan. 

2. Proses 

3. Output (keluaran), merupakan hasil dari operasi. 

2.1.2 Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntansi menurut Carl.S.Warren, James.M.Reeve, dan 

Phillip.E.Fess (2005;11) yaitu : 



“Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada 

pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi 

perusahaan ”.  

Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari 

American Institute of Certified Public Accountants (2006;50) sebagai berikut: 

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasif ikasian dan 
pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satua n mata uang, 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang pali ng tidak sebagian 
diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutn ya 
menginterprestasikan hasilnya”. 
 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dalam laporan transaksi 

keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang memberikan informasi 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik mengambil keputusan maupun para 

pemegang saham serta pihak ekstern lainnya. 

2.1.3 Pengertian Sistem informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting bagi 

manajemen di dalam memperoleh informasi akuntansi yang tepat dan dapat 

dipercaya, terutama mengenai data keuangan dari suatu perusahaan, sehingga 

data tersebut dapat digunakan oleh pihak luar ataupun pihak dalam perusahaan. 

Terdapat banyak pengertian sistem informasi akuntansi yang dikemukakan 

oleh para ahli. Dibawah ini disajikan beberapa pendapat mengenai pengertian 

sistem informasi akuntansi. 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Howard F. Sttetler  yang 

dikutip oleh Zaki Baridwan  (2000;4) adalah : 

“Sistem informasi akuntansi adalah formulir, catatan -catatan, 
prosedur-prosedur alat-alat yang digunakan untuk me ngolah data 
mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujua n untuk 



menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-lapor an yang 
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya,  dan bagi 
pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemega ng saham, 
kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk men ilai hasil 
operasi“. 
 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut IAI adalah : 

“Sistem Informasi Akuntansi atau Sistem Akuntansi te rdiri dari metode-
metode yang diciptakan untuk mengidentifikasikan, m enghimpun, 
menganalisi, mengelompokan, mencatat dan melaporkan  transaksi 
satuan usaha dan untuk menyelenggarakan pertanggung jawaban 
aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan trans aksi tersebut“. 
 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi 

diadakan untuk membantu manajemen memperoleh informasi dalam rangka 

pengelolaan perusahaan, diantaranya untuk keperluan dan pelaporan kepada pihak 

yang berkepentingan melalui sarana-sarana tertentu. Serta sistem informasi 

akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasikan, menghimpun, menganalisis, mengelompokan, mencatat dan 

melaporkan transaksi satuan usaha untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban 

akhir dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut yang diperlukan 

oleh pihak intern dan ekstern. 

2.1.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi untuk suatu perusahaan akan berbeda dengan 

perusahaan yang lain bahkan dalam perusahaan itu sendiri, sistem informasi 

akuntansi harus dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya perusahaan, 

bertambahnya pegawai. Walaupun demikian tiap-tiap perusahaan memiliki tujuan 

yang sama, seperti yang dikemukakan oleh La Midjan  (2001;37) adalah : 

Tujuan Sistem informasi akuntansi adalah : 

a. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi tepat guna (relevan), lengkap 

dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus 



dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara 

lengkap. 

b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atas sistem pengendalian intern 

yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun 

harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal. 

c. Untuk dapat menekan biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha 

untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh 

lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan Sistem 

informasi akuntansi. 

Ketiga tujuan sistem informasi akuntansi tersebut harus saling terkait. 

Peningkatan informasi yang diperlukan dan meningkatkan sistem pengendalian 

intern, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa 

mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

biaya tidak begitu besar, tetapi sistem pengendalian intern atau informasi yang 

diperlukan cukup bisa diperhatikan. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak besar, sistem informasi 

akuntansi bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang 

tepat, serta meningkatkan pengendalian intern perusahaan, sehingga data 

akuntansi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk pengambilan 

keputusan. 

2.1.5 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Dilihat secara umum dari definisi diatas bahwa selain faktor manusia ada 

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



unsur-unsur suatu sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi  (2001;3) 

mengemukakan sebagai berikut : 

“ Sistem informasi akuntansi adalah formulir catatan  yang terdiri dari 

jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu serta l aporan “. 

Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian dari unsur-unsur sistem  

akuntansi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Formulir 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. 

Formulir sering juga disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir 

ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) 

diatas secarik kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media, karena 

formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi kedalam catatan dengan formulir ini, data yang bersangkutan 

dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam 

catatan. 

Contoh : 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 

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data yang lainnya. 

Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan dalam 

jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal 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 peringkasannya 

(berupa jumlah rupiah) transaksi tertentu kemudian diposting ke rekening 

yang bersangkutan dalam buku besar. 

Contoh : Jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, 

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 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 ini terdiri dari 

rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku Besar 

dan Buku Pembantu disebut sebagai catatan akhir juga karena 

setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku besar tersebut, 

proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, 

bukan pencatatan lagi kedalam catatan akuntansi. 

3. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur 



piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem informasi 

akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangannya pada 

layar monitor komputer. 

Menurut Wilkinson  (1993;417), laporan yang efektif harus memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut :  

a. Relevan 

Laporan harus membantu manajer dalam memenuhi tanggung jawab 

utamanya dalam perencanaan, pengarahan, pengendalian operasi serta 

penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan hal itu. 

b. Padat 

Laporan harus menghilangkan semua rincian yang tidak perlu dan tidak 

relevan. 

c. Diskriminasi yang Memadai 

Meskipun laporan harus padat, tetapi tidak boleh menyembunyikan rincian 

yang diperlukan. Sebaliknya laporan harus mengadakan diskriminasi secara 

memadai untuk memungkinkan perbandingan yang berarti. 

d. Lingkup Yang Tepat 

Laporan harus mencakup lingkungan yang berkaitan dengan tanggung 

jawab yang akan menerima laporan itu. Para manajer dengan bidang 

tanggung jawab yang lebih luas membutuhkan laporan dari lingkup yang 

lebih luas daripada manajer dengan bidang tanggung jawab yang lebih 

sempit. 

 

 



e. Dapat Dipahami 

Suatu laporan harus menyajikan informasi dalam format yang jelas dan siap 

pakai. 

f. Tepat Waktu 

Suatu laporan harus diterbitkan secara tepat waktu untuk memungkinkan 

manajer melakukan tindakan yang efektif. 

g. Andal 

Suatu laporan sudah tentu harus memenuhi standar kecermatan atau 

ketepatan yang tinggi. 

h. Konsisten Dengan Laporan-Laporan yang Lain 

Jika suatu laporan ingin dicocokkan dengan sistem laporan, informasinya 

harus konsisten dengan informasi yang disajikan dalam seluruh laporan 

yang berkaitan dengannya. 

 Dokumentasi yang baik mengandung arti bahwa catatan-catatan harus 

dipelihara oleh semua pihak yang terlibat dalam  transaksi. Karenanya, seluruh 

catatan yang memungkinkan dilakukan rujukan silang dari satu bidang tanggung 

jawab ke bidang tanggung jawab lainnya. 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Sistem informasi akuntansi penjualan termasuk informasi penting yang harus 

didesain di dalam perusahaan, disebabkan baik penjualan secara kredit maupun 

penjualan secara tunai yang merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi penjualan juga harus menghasilkan informasi mengenai 

situasi pasar, calon pembeli, cara distribusi, syarat penyerahan dan syarat 

pembayaran yang didukung oleh prosedur penerimaan order, prosedur pengiriman 

barang dan prosedur pencatatan akibat adanya penjualan baik kredit maupun tunai.    



2.2.1 Pengertian Penjualan 

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian penjualan, diantaranya 

menurut HRA Rivai Wirasasmita (2002;437)mengatakan bahwa : 

“Penjualan adalah pemindahan atau transfer hak-hak d ari penjual 

kepada pembeli atas benda-benda yang ditawarkan “. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pembeli dan penjual dalam melakukan 

perjanjian mengenai produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli sesuai 

dengan harga yang disetujui bersama. 

2.2.2 Pengertian Penjualan Tunai 

Penjualan merupakan aktivitas yang penting dalam suatu perusahaan, 

kegagalan dalamn aktivitas penjualan akan mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap kontinuitas operasi perusahaan, oleh karena itu penjualan merupakan 

sumber pendapatan yang paling utama bagi perusahaan.   

 Salah satu transaksi penjualan adalah dengan cara tunai atau cash maupun 

cek tunai yang bersifat likuid sehingga dapat langsung digunakan untuk membiayai 

perusahaan. Pengertian penjualan merupakan Azhar Susanto  (2001;170) adalah : 

“Penjualan secara tunai yaitu penjualan yang bersifa t cash and carry 

pada umumnya terjadi secara kontan. Dapat pula terj adi pembayaran 

selama satu bulan juga dianggap kontan”. 

2.2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai 

Sistem informasi akuntansi penjualan tunai menurut Mulyadi  (2001;6), terdiri 

dari 6 prosedur berikut ini: 

 

 



1. Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan mencatat dari pembeli dan membuat 

faktur penjualan baik tunai maupun kredit untuk memungkinkan pembeli 

melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk 

memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang 

yang akan diserahkan kepada pembeli. 

2. Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran kepada pembeli untuk 

memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang 

dibelinya dari fungsi kredit 

3. Prosedur penyerahan barang 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli 

4. Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.. 

5. Prosedur penyetoran kas ke bank  

Struktur pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran 

dengan segera kas 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. 

6. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan bukti setoran bank yang diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 

 



2.2.2.2 Bagian Yang Terkait 

Bagian-bagian yang terkait dalam penjualan tunai menurut Mulyadi ((2001;204) 

adalah: 

 “Dalam penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi da lam setiap 

bagian yang saling berhubungan. Seperti bagian penj ualan, bagian kas, 

bagian gudang, bagian pengiriman dan bagian akuntan si”. 

 Adapun fungsi lebih rinci dari penjualan tunai tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai dan menyerahakan 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 Pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atau jasa yang 

telah di bayar harganya kepada pembeli. 

4. Bagian Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menagih piutang kepada pelanggan 

atas barang ataupun jasa yang telah dipesan. 

5. Fungsi  Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diungkapkan dengan terlibatnya 

kelima bagian penjualan tunai tersebut akan saling berhubungan dan berinteraksi 



serta akan melakukan pengawasan secara terus menerus atau masing-masing 

kegiatan yang mereka lakukan secara independen dan terpisah.  

2.2.2.3 Dokumen Yang Digunakan Dalam Penjualan Tuna i 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem informasi akuntansi penjualan tunai  

adalah: 

1. Pesanan Pelanggan 

Yaitu permintaan barang atau jasa secara tertulis oleh pelanggan. 

2. Pesanan Penjualan 

Yaitu dokumen untuk mencatat deskripsi jumlah, dan informasi terkait atas 

barang yang dipesan oleh pelanggan. Ini seringkali digunakan untuk 

menunjukan persetujuan kredit dan otorisasi untuk pengiriman. 

3. Faktur Penjualan Tunai 

Formulir dan catatan ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika dilihat 

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. 

4. Laporan Ikhtisar Penjualan 

Yaitu dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan penjualan 

untuk satu periode. Laporan ini secara khusus berisi informasi yang 

dianalisa berdasarkan komponen kunci seperti wiraniaga, produk dan 

teritorial penjualan. 

 



5. Nota Pembayaran 

Yaitu dokumen yang mendukung faktur penjualan yang dikirim kepada 

pelanggan, dikembalikan kepada penjual dengan pembayaran tunai. 

Digunakan untuk menunjukan nama pelanggan, nomer faktur penjualan dan 

jumlah dalam faktur saat pembayaran diterima. 

6. Buku Harian Penerimaan Kas 

 Yaitu buku harian untuk mencatat penerimaan kas dari penagihan penjualan 

tunai dan semua penerimaan tunai lainnya. 

2.2.2.4 Informasi Dan Laporan   

Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan tunai harus selalu 

mencatat dan melaporkan seluruh hasil penjualan. 

Informasi dan laporan ini dapat di sajikan bukti tertulis dalam 

mempertanggung jawabkan kebenaran transaksi penjualan yang terdiri dari: 

1. 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. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. 

 

 



3. Jurnal Umum 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok yang 

di jual.  

2.2.3 Pengertian Penjualan Kredit 

Definisi penjualan kredit yang penulis kutip dari La Midjan  (2001;170) 

adalah sebagai berikut : 

“penjualan kredit adalah penjualan dengan tenggang w aktu rata-rata di 

atas satu bulan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit 

adalah penjualan yang dilakukan dengan pemberian tenggang waktu rata-rata di 

atas satu bulan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dan akan di 

bayar pada saat yang telah diperjanjikan. 

2.2.3.1 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit  

Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk 

menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali 

kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau 

tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. 

2.2.3.2 Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penjualan Kre dit 

Pengertian prosedur penjualan menurut Zaki Baridwan  (1997;109) adalah 

sebagai berikut: 

”Prosedur penjualan merupakan urutan kegiatan sejak diterimanya 

pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur 

(penagihan), dan pencatatan penjualan”. 



Berdasarkan prosedur penjualan yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi penjualan harus dilakukan secara 

sistematis dan kronologis. 

2.2.3.3 Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem   

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai 

berikut:  

1. Prosedur Order Penjualan 

Dalam prosedur ini, bagian penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Bagian 

penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya 

kepada berbagai bagian yang lain untuk memungkinkan bagian tersebut 

memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. 

2. Prosedur Persetujuan Kredit 

Dalam prosedur ini, bagian penjualan meminta persetujuan penjualan kredit 

kepada pembeli tertentu dari bagian kredit. 

3. Prosedur Pengiriman. 

Dalam prosedur ini, bagian pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang 

diterima dari bagian pengiriman. 

4. Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan 

dibuat oleh bagian penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini 

membuat surat order pengiriman. 

 



5. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan 

ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu 

mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai 

catatan piutang. 

6. Prosedur Distribusi Penjualan 

Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 

2.2.3.4 Bagian Yang Terkait  

Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan 

maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Bagian-bagian 

yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah:  

1. Bagian Penjualan 

Dalam transaksi penjualan, bagian ini bertanggung jawab untuk menerima 

surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk 

menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut (seperti 

spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otorisasi kredit, 

menentukan batas waktu pembayaran, dan kapan barang akan dikirim, dan 

mengisi surat order pengiriman. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk 

membuat “back order” pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan 

untuk memenuhi order dari pelanggan. 

2. Bagian Kredit 

Bagian ini berada di bawah bagian keuangan yang dalam transaksi 

penjualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan 

dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Karena 



hampir semua penjualan dalam perusahaan merupakan penjualan kredit, 

maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh 

otorisasi penjualan kredit dari bagian kredit. Jika penolakan pemberian kredit 

seringkali terjadi, pengecekan status kredit perlu dilakukan sebelum bagian 

penjualan mengisi surat order penjualan. Untuk mempercepat pelayanan 

kepada pelanggan, surat order pengiriman dikirim langsung ke bagian 

pengiriman sebelum bagian penjualan memperoleh otorisasi kredit dari 

bagian kredit. Namun, tembusan kredit harus dikirimkan ke bagian kredit 

untuk mendapatkan persetujuan kredit dari bagian tersebut. Dalam hal 

otorisasi kredit tidak dapat diberikan, bagian penjualan memberitahu bagian 

pengiriman untuk membatalkan pengiriman barang kepada pelanggan. 

3. Bagian Pengiriman 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari bagian penjualan. Bagian ini juga 

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar 

dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari pihak yang berwenang. Otorisasi ini 

dapat berupa surat order pengiriman yang telah ditandatangani oleh bagian 

pembelian untuk barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok (retur 

pembelian) 

4. Bagian Billing (pembuatan faktur/penagihan) 

Dalam transaksi penjualan, bagian ini bertanggung jawab untuk membuat 

dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan 

copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh bagian 

akuntansi. 

 



 

5. Bagian Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, bagian ini bertanggung jawab untuk 

mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat 

serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat 

laporan penjualan. 

2.2.3.5 Dokumen Yang Digunakan Dalam Penjualan Kred it 

Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah: 

1. Surat Order Pengiriman dan Tembusannya 

Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses 

penjualan kredit kepada pelanggan. Dokumen ini merupakan lembar 

pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada bagian 

pengiriman jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera di atas 

dokumen tersebut. Tembusannya adalah sebagai berikut: 

a. Tembusan kredit (Credit copy), dokumen ini digunakan untuk 

memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi 

penjualan kredit dari bagian tersebut. 

b. Surat pengakuan (Acknowledgement copy), dokumen ini dikirimkan oleh 

bagian penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya 

telah diterima dan dalam proses pengiriman. 

c. Surat muat (Bill of lading), tembusan surat muat ini merupakan dokumen 

yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan 

kepada perusahaan angkutan umum. 

d.  Arsip pengendalian pengiriman (sales order follow-up copy), merupakan 

tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh bagian penjualan 



menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Jika bagian penjualan telah 

menerima tembusan surat order pengiriman dari bagian pengiriman yang 

merupakan bukti telah dilaksanakan pengiriman barang, arsip 

pengendalian pengiriman ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip 

order pengiriman yang telah dipenuhi. Arsip pengendalian pengiriman 

merupakan sumber informasi untuk membuat laporan mengenai 

pesanan pelanggan yang belum dipenuhi. 

e.  Arsip indeks silang (Cross-index copy), merupakan tembusan surat order 

pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama pelanggan 

untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyan dari pelanggan 

mengenai status pesanannya. 

2. Faktur Penjualan dan Tembusannya  

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan faktur penjualan terdiri dari: 

a. Faktur penjualan (Costumer’s copy), dokumen ini merupakan lembar 

pertama yang dikirim oleh bagian penagihan kepada pelanggan. Jumlah 

lembar faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan adalah 

tergantung dari permintaan pelanggan. 

b. Tembusan piutang (Account receivable copy), dokumen ini merupakan 

tembusan faktur penjualan yang dikirimkan oleh bagian penagihan ke 

bagian akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu 

piutang. 

c. Tembusan jurnal penjualan (Sales journal copy), dokumen ini merupakan 

tembusan yang dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian akuntansi 



sebagai dasar untuk mencatat transaksi penjualan dalam jurnal 

penjualan. 

d. Tembusan analisis (Analysis copy), dokumen ini merupakan tembusan 

yang dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian akuntansi sebagai 

dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu 

persediaan, untuk analisis penjualan, dan untuk perhitungan komisi 

wiraniaga (salesperson). 

e. Tembusan wiraniaga (Salesperson copy), dokumen ini dikirimkan oleh 

bagian penagihan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order 

dari pelanggan yang lewat ditangannya telah dipenuhi sehingga 

memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya.  

3. Bukti Memorial 

Bukti memorial merupakan sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal 

umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen 

sumber untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual di dalam periode 

akuntansi tertentu. 

2.2.3.6 Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

 Dalam sistem penjualan kredit digunakan catatan-catatan akuntansi. 

Menurut Mulyadi  (2001;219), sistem penjualan menggunakan catatan-catatan 

sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam 

produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis 



produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk 

mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. 

2. Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual selama periode akuntansi tertentu. 

3. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

4. Nota Persetujuan Penghapusan Piutang 

Catatan akuntansi ini digunakan dalam perusahaan, yang menunjukan 

kewenangan untuk menghapuskan piutang usaha tak tertagih  

5. Berkas Induk Piutang Usaha 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat setiap penjualan untuk 

masing-masing pelanggan dan mengelola saldo perkiraan pelanggan. 

6. Neraca Saldo Piutang Usaha 

Catatan akuntansi ini memuat daftar jumlah yang tergantung kepada 

pelanggan pada waktu tertentu. Neraca saldo ini disiapkan langsung dari 

berkas induk piutang usaha.  

2.2.3.7 Titik-Titik Kelemahan Sistem Informasi Akun tansi Penjualan Kredit 

Dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit terdapat beberapa 

kelemahan seperti:   

1. Penyerahan barang tidak tepat waktu. 

2. Penyerahan barang tidak sesuai dengan yang dipesan. 

3. Pemberian kredit kepada pembeli yang tidak bonafit. 

4. Kredit diatas batas maksimal. 



5. Penagihannya tidak efektif dan efisien.   

2.2.4 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

La Midjan  (2001;170) mengungkapkan tujuan penyusunan sistem informasi 

akuntansi penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, jika 

aktivitas penjualan tidak dikelola dengan baik, akan merugikan perusahaan 

disebabkan sasaran penjualan tidak tercapai atau 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, bila terjadi penjualan secara kredit atau masuknya 

uang kontan bila terjadi penjualan secara tunai. 

b. Kuantitas atau jumlah barang yang akan berkurang ke gudang karena 

penjualan. 

Perubahan atas harta perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap 

kondisi harta perusahaan tersebut, misalnya perubahan persediaan menjadi piutang 

mengandung resiko timbulnya piutang tak tertagih. 

Dan untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu didesain sistem informasi 

akuntansi penjualan yang memadai. 

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

Untuk mencapai tujuan yang optimal seperti yang di harapkan tidak mudah, 

meskipun telah telah di keluarkan biaya promosi yang cukup besar. Hal ini 

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang juga mempengaruhi penjualan. 

Secara umum faktor-faktor tersebut adalah: 



1. Analisa Pasar 

2. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan produk yang menyangkut mutu barang yang 

dijual. 

3. Promosi 

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi yang tepat dan sesuai. 

4. Komunikasi regulasi 

Dengan melaksanakan kegiatan penjualan, perusahaan harus selalu 

mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, seperti peraturan export-

import, peraturan penanaman modal, peraturan perpajakan, dan lain-lain. 

5. Sistem Pengiriman dan Eksepedisi 

Sistem pengiriman harus baik, kondisi barang harus tetap utuh, dan yang 

terpenting adalah pengiriman yang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. 

6. Pengendalian dan Evaluasi 

Perusahaan secara rutin harus melakukan evaluasi untuk melihat kembali 

apakah pelaksanaan kegiatan penjualan telah sesuai dengan rencana, 

sebagai tolak ukur pengendalian di masa yang akan datang. 

2.3 Pengertian Iklan 

Iklan adalah salah satu metode komunikasi pemasaran yang paling banyak 

dipakai perusahaan untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa. Iklan adalah 

salah satu sumber informasi yang sering dipakai konsumen untuk mengambil 

keputusan. Iklan memberikan informasi mengenai beragam produk dan merek yang 

menjadi alternatif pilihan bagi konsumen . 



Pengaturan mengenai iklan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan 

Menteri kesehatan yang mencantumkan batasan tentang iklan yaitu dalam pasal 1 

angka 13 Permenkes No. 329 tahun 1976  yang berbunyi :  

“Iklan adalah usaha dengan cara apapun untuk meningk atkan 

penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsu ng”  

Dalam batasan ini iklan adalah segala sarana untuk meningkatkan penjualan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun dimaksudkan untuk produk 

tertentu, setidaknya definisi dari iklan ini dapat digunakan. 

2.3.1 Unsur-Unsur Iklan 

Untuk mencapai berbagai sasaran yang diharapkan dari iklan, agar lebih 

terjamin iklan harus memenuhi unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh 

Sondang.P.Siagian  (2002;56), antara lain: 

a. Kaitan iklan dengan strategi pemasaran. 

b. Sasaran periklanan. 

c. Anggaran yang tersedia 

d. Rancangan bentuk, jenis, dan isi pesan yang ingin disampaikan 

e. Pemilihan media atau instrumen yang dipandang paling efektif. 

f. Pelaksanaan dalam arti pemasangan iklan. 

g. Evaluasi keseluruhan kegiatan periklanan. 

Program periklanan yang efektif adalah program yang menggugah “naluri 

anak kecil” yang terpendam dalam diri konsumen. Sondang.P.Siagian  (2002;54) 

mengemukakan, periklanan mengandung komponen komunikasi yaitu: 

1. Adanya sumber. 

2. Pesan yang ingin disampaikan. 

3. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 



4. Tanggapan atas pesan yang disampaikan itu oleh penerima pesan.   

Kiranya sangat mudah untuk memahami bahwa dalam kegiatan promosi 

dalam bentuk periklanan sebagai proses komunikasi, sumber ialah perusahaan 

yang menghasilkan produk tertentu, baik berupa barang dan atau jasa. 

Sondang.P.Siagian  (2002;55) mengemukakan bahwa pesan yang ingin 

disampaikan mengandung beberapa elemen, seperti: 

1. Bahwa produk yang dipromosikan merupakan sesuatu yang wajar atau 

pantas dimiliki oleh konsumen karena produk tersebut mampu memenuhi 

sebagian kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Bahwa para konsumen mengambil keputusan tepat jika membeli, memiliki 

dan menggunakan produk yang dipromosikan, ketimbang produk lain. 

3. Bahwa produsen mempertaruhkan reputasinya dalam menjamin mutu 

produk yang dipromosikan. 

4. Bahwa harga yang ditawarkan bersaing. 

5. Bahwa persyaratan pembayaran yang dapat dinegosiasikan sehingga 

menguntungkan kedua belah pihak. 

6. Jaminan lain oleh produsen yang merangsang minat konsumen yang 

menjadi sasaran penyampaian pesan.     

Mengenai instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan promosi, 

perusahaan dapat memilih satu atau kombinasi berbagai instrumen tertentu seperti 

pameran yang bersifat eksklusif, partisipasi dalam pameran bersama perusahaan 

lain yang sejenis, papan iklan (billboard), penerbitan dan penyebarluasan brosur, 

iklan di media cetak seperti surat kabar harian, tabloid dan majalah, iklan di media 

elektronik baik audio, visual maupun audiovisual, dan mungkin instrumen lainnya. 

Pemilihan instrumen yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Ini tergantung 



antara lain pada faktor populasi konsumen, aktual dan potensial yang menjadi 

sasaran, jangkauan geografis, status sosial  di masyarakat, profesi atau pekerjaan 

yang ditekuni, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lain 

sebagainya.        

Perusahaan periklanan dilarang memuat iklan:  

a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu  

kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa 

kesusilaan masyarakat  

b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. 

 Konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan atas barang dan jasa yang 

beragam dirasakan semakin berkembang saat ini. Hal tersebut terjadi seiring 

dengan pengaruh kemajuan budaya industrial dalam kegiatan perdagangan dan 

pemasaran internasional, yang juga dapat dirasakan di Indonesia. Kepentingan 

produsen dalam melakukan strategi penjualan dan pemasaran telah mendorong 

peran jasa periklanan lokal maupun asing untuk mengembangkan aspek 

perancangan iklan di berbagai media massa. 

2.3.2 Tujuan Iklan 

 Iklan adalah salah satu cara untuk memasarkan barbagai produk barang 

dan jasa. Sehingga iklan memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menyampaikan Informasi (to inform) 

Iklan informatif (informative advertising) bertujuan untuk membentuk atau 

menciptakan kesadaran/pengenalan dan pengetahuan tentang produk atau 

fitur-fitur baru dari produk yang sudah ada. 



2. Membujuk (to persuade) 

Iklan Persuasif (persuasive advertising) bertujuan untuk menciptakan 

kesukaan, preferensi dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan 

menggunakan barang dan jasa. 

3. Mengingatkan (to remind) 

Iklan yang mengingatkan (reminder advertising) bertujuan untuk 

msendorong pembelian ulang barang dan jasa.  

4. Menguatkan (reinforce) 

Iklan yang menguatkan (reinforcementadvertising) bertujuan untuk 

meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka beli merupakan pilihan 

yang tepat. 

Kegiatan periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis, 

program periklanan harus mempunyai berbagai sasaran untuk dicapai seperti 

dikemukakan oleh Sondang.P.Siagian  (2002;55), yaitu: 

1. Memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen atau calon 

konsumen tentang produk yang dihasilkan dan perusahaan yang 

menghasilkannya sehingga kesadaran mereka tentang produk yang 

dipasarkan meningkat dan pengetahuan mereka tentang perusahaan yang 

menghasilkannya semakin tepat 

2. Mengubah sikap konsumen atas produk lain yang selama ini digunakannya. 

3. Mempengaruhi sikap konsumen baik yang lama maupun yang baru 

sedemikian rupa sehingga timbul niat membeli, memiliki, dan menggunakan 

produk yang diiklankan. 



4. Menumbuhkan keinginan kuat untuk membeli, memiliki, dan menggunakan 

produk yang diiklankan sehingga konsumen bersedia mengeluarkan biaya 

yang diperlukan untuk itu. 

Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen  melarang produksi iklan oleh pelaku 

usaha periklanan yang :  

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 

harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 

dan/atau jasa.  

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa  

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa  

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 

atau persetujuan yang bersangkutan  

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan 

Pada akhirnya, tujuan akhir dari sebuah iklan bagi sebuah perusahaan 

adalah untuk mempengaruhi sikap, persepsi, dan pengetahuan serta perilaku 

konsumen, sehingga konsumen berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh 

produsen yaitu membeli dan menggunakan produknya. 

 

 

 

 

 


