
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Pada dasarnya yang diterapkan pada perusahaan negara maupun 

perusahaan swasta merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi 

keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan oleh 

karena itu sistem informasi akuntansi harus diterapkan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

Mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi maka perlu diterapkan 

secara konsisten karena akan mempengaruhi dalam keberhasilan suatu 

perusahaan baik negara maupun swasta. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem, Informasi, Akuntansi dan S istem Informasi 

Istilah Sistem Informasi akuntansi terdiri atas empat elemen, yaitu Sistem, 

Informasi, dan Akuntansi, serta Sistem Informasi. Keempat elemen tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Sistem 

Ada beberapa definisi tentang sistem yang dikemukakan oleh banyak pakar. 

Berikut ini adalah menurut Dr. La Midjan Ms. Ak . dan Azhar Susanto Mbus. 

Ak.  Dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi 1 (2001:2) yaitu : 

“ Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen  apapun 
baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubun gan satu 
sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk me ncapai 
satu tujuan tertentu. ”  

 



Sehingga menurut definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya 

untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. 

2. Informasi 

Pengertian informasi dan data menurut Barry E. Cushing  di dalam bukunya 

Accounting Information Systems and Business Organizations yang dialih 

bahasakan oleh La Midjan  dan Azhar Susanto  dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi (2001:10) adalah sebagai berikut : 

“ Data dapat di anggap terdiri dari sekumpulan kara kter yang di 
terima sebagai masukkan (input) oleh suatu sistem i nformasi, di 
simpan serta diolah untuk menghasilkan informasi, s edangkan 
informasi diartikan sebagai keluaran (output), dari  suatu 
pengolahan data (Sistem Informasi) yang telah di og anisir dan 
berguna bagi orang yang menerima. “ 

Menurut definisi-definisi di atas, informasi adalah hasil pengolahan dari data 

yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan. Agar informasi berguna 

dalam pengambilan keputusan, harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Relevan, suatu informasi mempunyai manfaat sebagai dasar 

pengambilan keputusan, 

2. Akurat, ketepatan dan dapat diandalkannya suatu informasi, 

3. Tepat waktu, informasi yang di peroleh terbaru dan mudah di peroleh 

saat dibutuhkan, 

4. Ringkas, informasi telah dikelompokkan sehingga tidak perlu 

diterangkan, 

5. Jelas, tingkat informasi dapat di mengerti oleh penerima, 

6. Dapat dikuantifikasi, tingkat informasi dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka, 

7. Konsisten, tingkat informasi dapat diperbandingkan. 



3. Akuntansi 

Elemen ketiga adalah akuntansi. Definisi akuntansi menurut komite 

terminologi AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dialih 

bahasakan oleh Sofyan Safri Harahap  dalam bukunya teori akuntansi (2004:4) 

adalah sebagai berikut : 

“ Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan da n 
peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat ke uangan 
dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satu an uang 
dan penginterprestasian hasil proses tersebut.” 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa akuntansi bertujuan menghasilkan 

informasi yang digunakan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan (manajemen) 

dan berbagai pihak di luar perusahaan (pemegang saham, pemeriksa pajak, 

investor, kreditor) yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan usaha 

tersebut. 

4. Sistem Informasi 

Menurut John F. Nash dan Martin B. Robert  di dalam bukunya Accounting 

Information System yang diterjemahkan oleh La Midjan  dan Azhar Susanto  

dalam bukunya Sistem Informasi akuntansi I (2001:12) adalah sebagai berikut : 

“Sistem Informasi merupakan kombinasi dari manusia,  fasilitas 
atau alat, teknologi, media, prosedur, dan pengenda lian yang 
dimaksudkan untuk menata jaringan komunikasi yang p enting, 
mengolah transaksi-transaksi tertentu yang rutin, m embantu 
manajemen dan pemakai intern dan ekstern serta meny ediakan 
informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.” 

 

2.1.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Dari pengertian-pengertian diatas akan semakin memperjelas definisi dari 

sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut 

Bodnar  dan William  yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf  (2000:1) 

yaitu sebagai berikut : 



“ Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber  daya, 
seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk men gubah data 
menjadi informasi.” 

Sedangkan menurut Barry E. Cushing  yang dialihbahasakan oleh La 

Midjan  dan Azhar Susanto   dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi 1 

(2003:11), yaitu   

“ sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber 
manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajib an untuk 
menyajikan informasi keuangan dan juga informasi ya ng 
diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data.”   

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi merupakan proses mengumpulkan, 

mengolongkan, mengolah data transaksi, lalu menganalisis, dan 

dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan 

perusahaan, 

2. Pemakai informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi adalah pihak dalam perusahaan, terutama manajemen dan 

pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

 

2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mulyadi  dalam bukunya sistem akuntansi (2001:3) dalam sistem 

informasi akuntansi terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut : 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering di sebut dengan istilah dokumen, karena dengan 

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi di rekam (didokumentasikan) 

di atas secarik kertas. Formulir juga sering di sebut sebagai media, karena 

formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 



organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas 

keluar, dll. Dalam sistem akuntansi dengan komputer (Computerized System) 

digunakan berbagai macam media untuk memasukkan data ke dalam sistem 

pengolahan data. Manfaat dari formulir ini adalah :  

a. Menetapkan tanggung jawab mengenai timbulnya transaksi bisnis 

perusahaan, 

b. Merekam data mengenai transaksi bisnis perusahaan, 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 

kejadian ke dalam bentuk tulisan,  

d. Menyampaikan informasi pokok dari satu pihak ke pihak lain dalam 

organisasi yang sama atau yang lain. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 

Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini 

adalah formulir. 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 peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi 

tertentu) kemudian diposting 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 di catat sebelumnya dalam jurnal. 

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

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening-rekening 



dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat 

di pandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain 

dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian 

laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat di bentuk buku pembantu (Subsidiary Ledger). 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 merupakan catatan akuntansi akhir (Books Final 

Entry), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi 

di ringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu, 

Buku besar dan buku pembantu di sebut sebagai catatan akuntansi akhir juga 

karena setelah data akuntansi keuangan di catat dalam buku-buku tersebut, 

proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan 

pencatatan lagi kedalam catatan akuntansi. 

5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga 

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

umum piutang, daftar utang yang harus di bayar, daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada 

layar monitor komputer.    



2.1.4 Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mardhani Riasetiawan, S.E., Ak.,   dalam artikelnya Tinjauan 

Teroitis Sistem Informasi Akuntansi bahwa setiap sistem informasi akuntansi 

melaksanakan lima fungsi utama, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, 

manajemen data, pengendalian data (termasuk security), dan penghasil 

informasi. Setiap fungsi terdiri atas beberapa langkah dan urutan langkah 

tersebut membentuk suatu prosedur. 

A. Pengumpulan Data 

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui 

formulir, mensyahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan 

kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data di hitung dahulu sebelum di 

catat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan 

lebih dahulu. 

B. Pemrosesan Data 

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. 

Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah 

ditetapkan, 

2. Menyalin data ke dokumen atau media lain, 

3. Mengurutkan, atau menyusun data menurut karakteristiknya, 

4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi sejenis, 

5. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip, 

6. Melakukan penghitungan, 

7. Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif, 

8. Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan 



yang ada. 

C. Manajemen Data 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemutakhiran dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan 

merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut 

arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan 

disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap retrieving, data 

yang tersimpan di akses dan di ringkas kembali untuk di proses lebih lanjut atau 

untuk keperluan pembuatan laporan. Manajemen data dan pemrosesan data 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Tahap pengelompokkan data dan 

pengurutan data dari fungsi pemrosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai 

pendahuluan sebelum dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi manajemen 

data.  

Manajemen data dapat di pandang sebagai bagian dari pemrosesan data. 

Manajemen data akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses 

menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

terutama mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan manajemen. 

D. Pengendalian Data 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga 

dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk 

menjamin bahwa data yang di peroleh akurat dan lengkap serta di proses 

dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat di pakai untuk 

menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai. 

 

 



E. Penghasil Informasi  

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi 

seperti penginterprestasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. 

 

2.1.5 Tujuan Utama Penyusunan Sistem Informasi Akun tansi Bagi 

Perusahaan  

Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto  dalam buku sistem informasi 

akuntansi (2001:37) penyusunan sistem informasi akuntansi mempunyai tujuan 

utama sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna (Relevance), lengkap dan terpercaya 

(akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat 

dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang di susun 

harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (Internal 

Check). 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus se 

efisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang di peroleh 

dari penyusunan sistem informasi akuntansi. 

 

 

 



2.2 Sistem Informasi 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 penjualan tunai maupun penjualan kredit sampai dengan 

tersusunnya informasi akuntansi atas transaksi-transaksi aktivitas penjualan 

tersebut. Sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi yang 

muthakir untuk kelancaran aktivitas penjualan dalam perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Penjualan  

Pengertian penjualan menurut Rivai Wirasasmita  dalam bukunya kamus 

lengkap ekonomi (2002:437) pengertian penjualan adalah sebagai berikut : 

“Penjualan adalah pemindahan atau transfer hak-hak atas benda-

benda.” 

 

2.2.2 Pengertian Kredit  

Kredit menurut Hadiwijaya  dan Rivai Wirasasmita, S.E, M.Si  (2000:3) 

dalam bukunya yang berjudul Berbagai Segi Mengenai Perkreditan adalah 

sebagai berikut : 

“Kredit adalah pemberian prestasi lebih dahulu kepa da pihak lain 

atas barang dan jasa, untuk di bayar pada saat dipe rjanjikan.” 

 

2.2.3 Pengertian Penjualan Kredit  

Pengertian penjualan kredit menurut Rivai Wirasasmita, S.E, M.Si  dalam 

bukunya kamus lengkap ekonomi (2002:438) adalah sebagai berikut : 



“Penjualan secara kredit adalah penjualan barang ya ng hak 
atasnya sudah berpindah kepada pembeli tetapi pemba yaran 
penuhnya di tunda sampai waktu tertentu, dan biasan ya disertai 
dengan bunga atas pembayaran yang belum dilakukan.”  

 

2.3 Sistem Penjualan Kredit 

Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order yang di terima dari pembeli dan untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk 

menghindari tidak tertagihnya piutang setiap penjualan kredit yang pertama 

kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis atau perjanjian yang 

membuat tingkat ke tidak tertagihnya piutang dapat berkurang. 

 

2.3.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto  dalam buku Sistem Informasi 

Akuntansi. Dalam aktivitas penjualan perlu di susun sistem informasi akuntansi, 

disebabkan sebagai berikut : 

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 menyangkut : 



3.1  Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya uang 

tunai kalau penjualan secara tunai, 

3.2 Kuantitas barang akan berkurang digudang karena penjulan terjadi. 

Perubahan atas harta perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap 

kondisi harta perusahaan tersebut, misalnya perubahan persediaan menjadi 

piutang, mengandung resiko adanya piutang macet. Untuk mengatasi hal-hal 

tersebut, perlu di desain sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai. 

 

2.3.2 Fungsi-fungsi Yang Terkait Dalam Sistem infor masi Akuntansi    

Penjualan 

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi  

(2001:211) dalam bukunya Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi penjualan 

Fungsi 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 tanggal pengiriman dan dari gudang mana 

barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini bertanggung 

jawab juga untuk membuat “back order” pada saat diketahui tidak tersedianya 

persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi ini berada di tangan 

bagian order penjualan.   

b. Fungsi kredit 

Fungsi ini berada di bawah fungsi 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 manufaktur merupakan penjualan kredit, 

maka harus lebih dulu di peroleh otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. 

Fungsi ini berada di bagian kredit. 

c. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang di pesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman. Fungsi ini berada di bagian gudang. 

d. Fungsi pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung 

jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Fungsi ini berada di bagian 

pengiriman. 

e. Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di bagian 

penagihan. 

f. Fungsi akuntansi 

Fungsi 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. Di samping itu, fungsi ini 

bertanggung jawab pula untuk mencatat harga pokok persediaan yang di jual ke 

dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di bagian akuntansi.  

 



2.3.3 Dokumen-Dokumen yang Digunakan  

Menurut Mulyadi  dalam bukunya sistem akuntansi (2001:214) dokumen-

dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut : 

1. Surat order pengiriman dan tembusannya 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang 

dengan jumlah dan spesifikasi seperti 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 fungsi kredit. 

b. Surat Pengakuan (Acknowledgement Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk 

memberitahu bahwa ordernya telah di terima dan dalam proses 

pengiriman. 

c. Surat Muat (Bill of Lading) 

Dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari 

perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. 

d. Slip Pembungkus (Packing Slip) 

Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan 

fungsi penerimaaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi 

barang-barang yang diterimanya. 

e. Tembusan Gudang (Warehouse Copy) 

Tembusan surat order pengiriman yang di kirim ke fungsi gudang untuk 

menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang dicantumkan 



didalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman, 

dan untuk mencatat barang yang di jual dalam kartu gudang.  

f. Arsip Pengendalian Pengiriman (Sales Order Follow-up Copy) 

Tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan 

menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. 

g. Arsip Index Silang (Cross-index File Copy) 

Tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik 

menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari pelanggan mengenai status pesanannya. 

2. Faktur dan tembusannya 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang dan merupakan lembar pertama yang dikirimkan 

oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Tembusannya adalah sebagai berikut: 

a. Tembusan Piutang (Account Receivable Copy) 

Tembusan faktur penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke 

fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu 

piutang. 

b. Tembusan Jurnal Penjualan (sales Journal Copy) 

Tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi 

sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. 

c. Tembusan Analisis (Analysis Copy)  

Tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi 

sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang di catat 

dalam kartu persediaan, untuk analisis penjualan, dan untuk perhitungan 

komisi wiraniaga. 



d. Tembusan Wiraniaga (Salesperson Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk 

memberitahukan bahwa order dari pelanggan yang lewat ditangannya 

telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi 

penjualan yang menjadi haknya. 

3. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan 

Merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total 

harga pokok produk yang di jual selama periode akuntansi tertentu. Data yang 

dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok penjualan berasal dari kartu 

persediaan. Secara periodik harga pokok produk yang di jual selama jangka 

waktu tertentu di hitung dalam rekapitulasi harga pokok penjualan dan kemudian 

dibuatkan dokumen sumber berupa bukti memorial untuk mencatat harga pokok 

produk yang di jual dalam periode akuntansi tertentu. 

4. Bukti Memorial 

Merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. 

Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber 

untuk mencatat harga pokok produk yang di jual dalam periode akuntansi 

tertentu. 

 

2.4 Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Penjua lan Kredit  

Pengertian prosedur menurut Tata Sutabri  dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi (2004:18) adalah sebagai berikut : 

”Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departement atau lebih ya ng dibuat 
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” 

 
 



2.4.1 Catatan Akuntansi yang Digunakan  

Menurut Mulyadi  dalam buku sistem akuntansi (2001:218) catatan akuntansi 

yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah 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 tersebut. 

2. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

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 dalam gudang. 

5. Jurnal Umum  

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang di 

jual selama periode akuntansi tertentu. 

 

2.4.2 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Menurut Mulyadi  dalam bukunya sistem akuntansi (2001:219) jaringan 

prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut : 



1. Prosedur Order penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan 

kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada 

berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan 

kontribusi dalam melayani order dari pembeli. 

2. Prosedur Persetujuan Kredit 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit 

kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 

3. Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang di 

terima dari fungsi pengiriman.  

4. Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan dibuat 

oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat 

order pengiriman. 

5. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi 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, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 



7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga 

pokok produk yang di jual dalam periode akuntansi tertentu. 

 

2.5 Pengertian Koran 

Menurut dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia 

dalam link http://id.wikipedia.org/wiki/Koran  pengertian koran adalah sebagai 

berikut : 

“Koran (dari bahasa Belanda Krant, dari bahasa Perancis 
Courant) atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang rin gan 
dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas ber biaya 
rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berit a-berita 
terkini dalam berbagai topik.” 

Topiknya bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, 

cuaca. Surat kabar juga biasa berisi kartun, TTS dan hiburan lainnya. 

Ada juga surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, 

misalnya berita untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar 

seni atau partisipan kegiatan tertentu. 

Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-

hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga 

terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius 

dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat 

hiburan. 

Kebanyakan negara mempunyai setidaknya satu surat kabar nasional yang 

terbit di seluruh bagian negara. Di Indonesia contohnya adalah Pikiran Rakyat. 

Pemilik surat kabar, atau sang penanggung jawab, adalah sang penerbit, Orang 

yang bertanggung jawab terhadap isi surat kabar di sebut editor. 



2.5.1 Sistem Cetak Jarak Jauh 

Perkembangan teknologi modern (komputer, internet, dll) kini memungkinkan 

pencetakan surat kabar secara simultan di beberapa tempat, sehingga peredaran 

di daerah-daerah yang jauh dari pusat penerbitan dapat dilakukan lebih awal. 

Misalnya, koran Republika yang pusatnya di Jakarta, melakukan sistem cetak 

jarak jauh (SCJJ) di Solo. Koran International Herald Tribune yang beredar di 

Indonesia di cetak dan diterbitkan di Singapura, padahal kantor pusatnya berada 

di Paris. 

Di satu pihak sistem ini menolong beredarnya koran-koran kota besar di 

daerah-daerah dengan lebih tepat waktu. Namun di pihak lain, koran-koran 

daerah banyak yang mengeluh karena hal ini membuat koran-koran besar 

semakin merajai dan mematikan koran-koran daerah yang lebih kecil. 

2.5.2 Format Koran 

Surat kabar modern biasanya terbit dalam salah satu dari tiga ukuran: 

1. Broadsheet (ukuran besar) (29½ X 23½ inci), biasanya berkesan lebih 

intelektual.  

2. tabloid: setengah ukuran Broadsheet, dan sering di pandang sebagai 

berisi kabar-kabar yang lebih sensasional.  

3. "Berliner" atau "Midi" (470×315 mm), yang digunakan surat kabar di 

Eropa seperti Le Monde.  

Sejak tahun 1980-an, banyak surat kabar yang di cetak berwarna dan disertai 

grafis. Ini menunjukkan bahwa tata letak surat kabar semakin penting dalam 

menarik perhatian pembaca. 

Jumlah kopi surat kabar yang dijual setiap harinya di sebut oplah, dan 

digunakan untuk mengatur harga periklanan 


