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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam menjalankan operasinya, setiap perusahaan sangat membutuhkan 

informasi guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan pengendalian 

yang merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan. Untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang sangat penting bagi suatu perusahaan, dirancang suatu 

sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang 

berguna, baik bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Dengan adanya 

suatu sistem informasi akuntansi yang baik dan memadai, segala penyimpangan 

yang mungkin saja terjadi dalam perusahaan dapat dihindari dan dicegah sedini 

mungkin serta dapat dijadikan sebagai alat bantu manajemen perusahaan dalam 

pengambilan keputusan baik kebijakan maupun operasional perusahaan agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sebelum kita membahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi, 

kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem. 

Pengertian sistem banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut 

Krismiaji (2002:1) sebagai berikut:  

“Sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang 

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu”. 
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Sedangkan pengertian sistem menurut Leon Youssef yang dikutip oleh            

La Midjan dan Azhar Susanto (2001:34) adalah: 

“Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu sekumpulan dari bagian-
bagian yang bekerja dan saling berhubungan dalam suatu kerangka 
kerja yang dibangun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
semula”. 
 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

serangkaian komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Pengertian Informasi  

Pengertian Informasi sangat berkaitan dengan pengertian data. Menurut 

Barry E. Cushing yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001:28) 

pengertian informasi dan data sebagai berikut: 

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

Karakteristik informasi yang berguna menurut Krismiaji (2002:15) 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan 

dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikan kemampuan untuk 

memprediksi, atau menegaskan atau membenarkan ekspektasi semula. 
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2. Dapat dipercaya, bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat 

menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi. 

3. Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para 

pemakai. 

4. Tepat waktu, disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses 

pembuatan keputusan. 

5. Mudah dipahami, disajikan dalam format yang mudah dimengerti. 

6. Dapat diuji kebenarannya, memungkinkan dua orang yang kompeten untuk 

menghasilkan informasi yang sama secara independen. 

 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data 

yang berdaya guna dan bermanfaat jika bersifat relevan, dapat dipercaya, tepat 

waktu, lengkap, mudah dipahami dan dapat diuji kebenaranya. 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

Menurut The Committee on Terminology of the American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) yang dikutip oleh Ahmed Riahi dan 

Belkaoui dalam buku “Accounting Theory” yang diterjemahkan oleh Marwata, 

Harjanti Widiastuti, Kurniawan, dan Alia Ariesanti (2000:37-38) pengertian 

akuntansi 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 penginterprestasian 
hasil proses tersebut”. 
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Sedangkan menurut Warren, Reeve, Fess yang diterjemahkan oleh Aria 

Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan dalam bukunya “Accounting 

21th Edition”  (2005:10): 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan 

kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan”. 

 
 Jadi, akuntansi adalah suatu kegiatan yang tidak terlepas dari sistem dan 

prosedur pencatatan atas transaksi keuangan dan mengkomunikasikan hasil 

pemrosesannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut John F. Nash dan Martin B. Robert yang dikutip oleh La Midjan 

dan Azhar Susanto (2001:29-30) pengertian sistem informasi adalah sebagai 

berikut: 

“Sistem Informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat, teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksudkan 
untuk menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah 
transaksi-transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan 
pemakai intern dan ekstern serta menyediakan informasi sebagai 
dasar pengambilan keputusan yang tepat”. 

 

Alat pengolahan data yang digunakan dalam sistem informasi pada suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Manual Information System atau Traditional Information System, adalah 

sistem informasi yang menggunakan proses manual, dimana manusia lebih 

berperan. 
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2. Mechanical Information System, adalah sistem informasi yang menggunakan 

peralatan, atau mesin-mesin pembukuan dimana manusia masih berperan. 

3. Computer Based Information System, adalah sistem informasi yang 

menggunakan proses secara elektronik dan dikenal sebagai Electronic Data 

Processing (EDP) dimana peran manusia sudah berkurang dan diambil alih 

oleh komputer. 

 
Kesimpulannya, Sistem Informasi merupakan kombinasi komponen yang 

saling berinteraksi, dan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna 

baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Beberapa pengertian Sistem Informasi Akuntansi dikemukakan oleh para 

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

(2001:30) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 
menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan data keuangan”. 
 

Sedangkan menurut Krismiaji (2002:4) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses 

data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. 
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Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem dalam organisasi 

yang mengkomunikasikan informasi keuangan yang berguna baik untuk keperluan 

internal maupun eksternal yang merupakan hasil dari pemrosesan data atau 

transaksi keuangan yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis 

terlebih dahulu, sehingga bermanfaat dalam merencanakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis. 

 

2.1.6 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart dalam bukunya 

“Accounting Information Systems” (2004:3) diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari 

dan Deny Arnos Kwary, fungsi dari sistem informasi akuntansi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

tersebut, agar manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang 

berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna baik bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi 

termasuk data organisasi. 
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Jadi, fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah bertanggung jawab 

dalam pemrosesan data atau transaksi keuangan dan mendorong semaksimal 

mungkin agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang berguna, serta 

menyediakan pengendalian yang memadai. 

 

2.1.7 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan fungsi dari sistem informasi akuntansi tersebut, disusun suatu 

sistem informasi akuntansi. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:37) 

tujuan dari penyusunan sistem informasi akuntansi, yaitu : 

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

(relevance), lengkap, 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 disusun 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 seefisien mungkin dan harus 

jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem 

informasi akuntansi. 
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2.1.8 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004:3) 

diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary, terdapat beberapa 

unsur-unsur pokok sistem informasi akuntansi, antara lain: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, 

dan peralatan-peralatan untuk komunikasi jaringan. 

 

2.1.9 Aktivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Adapun aktivitas sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto 

(2004:11-12) adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi 

akuntansi. Saat mengumpulkan data, ada beberapa cara yang dilakukan: 

a. Melalui formulir yang telah disiapkan.  

Formulir tersebut diisi data transaksi, formulir yang telah diisi data 

tersebut berubah menjadi dokumen sumber dan selanjutnya dimasukkan ke 

dalam komputer untuk diproses lebih lanjut. 
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b. Melalui terminal. Ada beberapa jenis terminal dilihat dari lokasinya, 

seperti: 

- Terminal yang ada di perusahaan dan on-line dengan pusat komputer 

dengan mengunakan kabel koaksial atau serat fiber optik. 

- Terminal yang berada di luar perusahaan dan dihubungkan ke 

perusahaan melalui telepon atau VSAT (Very Small Apetur Terminal) 

misalkan terminal ATM, terminal kartu debet. 

- Terminal yang berada di luar perusahaan dihubungkan ke perusahaan 

melalui fasilitas internet misalkan transaksi jual beli melalui                        

e-commerce (dilakukan melalui komputer desktop/notebook) atau              

m-commerce (m=mobile, dilakukan melalui handphone). 

2. Mengolah data transaksi tersebut. 

Data yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem informasi 

akuntansi biasanya mengalami serangkaian pengolahan baik secara batch 

maupun secara on-line agar bisa menjadi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Selain perhitungan dan pembandingan dalam pengolahan ini 

sering juga dilakukan beberapa validasi untuk menguji keabsahan data dan 

pengelompokkan agar mudah dan cepat saat informasi disajikan. 

3. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. 

Data disimpan dalam berbagai cara penyimpanan data. Data dapat disimpan 

secara berurutan (sequential), secara acak atau langsung (random), dengan 

menggunakan rumus tertentu (hazing) dan berurutan yang diindek (indexed 

sequential). Apapun teknik yang dilakukan dalam menyimpan data tujuan 
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utamanya agar data dapat diakses dengan cepat sehingga informasi dapat 

diperoleh pada saat diperlukan dan dapat dipercaya.  

4. Memberi pemakai atau pengambil keputusan (manajemen) informasi yang 

mereka perlukan. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk laporan atau bila 

format yang diinginkan sering berubah-ubah maka harus disediakan suatu 

fasilitas untuk mencari data dan membuat laporan dengan format yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka sendiri saat itu. 

5. Mengontrol semua proses yang terjadi. 

Pengontrolan dilakukan sejak data dikumpulkan kemudian dimasukkan dan 

disimpan untuk diproses sehingga salah satu fungsi penting dari sistem 

informasi adalah untuk mengamankan data sehingga informasi yang akurat 

dapat dihasilkan. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

2.2.1 Pengertian Penjualan 

Salah satu peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam perusahaan yaitu 

pada aktivitas penjualan. Ada banyak pendapat mengenai penjualan  menurut para 

ahli, diantaranya menurut G. Nickles yang dikutip oleh Basri (2005:129) 

mengartikan bahwa: 

“Penjualan adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka 
yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau 
mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan 
pihak lain”. 
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Sedangkan menurut Basu Swastha yang dikutip oleh Basri (2005:130) : 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan”. 

 
Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

penjualan adalah proses pertukaran antar individu yang saling menguntungkan 

dan dapat dijadikan sebagai alat dalam mencapai tujuan bisnis.  

 

2.2.2 Klasifikasi Transaksi Penjualan  

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:170-171) berbagai transaksi 

penjualan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat cash and carry pada 

umumnya terjadi secara kontan. 

2. Penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata di 

atas satu bulan. 

3. Penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur 

tender untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender 

tersebut. 

4. Penjualan ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli 

luar negeri yang mengimpor barang tersebut. 

5. Penjualan secara konsinyasi, yaitu menjual barang secara “titipan” kepada 

pembeli yang juga sebagai penjual. 

6. Penjualan melalui grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, 

tetapi melalui pedagang antara. 
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2.2.3 Pengertian Penjualan Kredit 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:170)  

“Penjualan secara kredit yaitu penjualan dengan tenggang waktu 

rata-rata di atas satu bulan”. 

 
Sedangkan menurut Aliminsyah dan Padji dalam buku “Kamus Istilah 

Akuntansi” (2002:125)  

“Penjualan kredit adalah penjualan dengan perjanjian bahwa 

pembayaran barang bisa dilakukan beberapa waktu setelah 

barangnya diterima atau tidak dibayar kontan”. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit adalah penjualan 

yang pembayarannya tidak dilakukan secara kontan atau bisa dilakukan beberapa 

waktu setelah barang diterima, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan 

biasanya memiliki tenggang waktu pembayaran di atas satu bulan. 

 

2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

Agar pelaksanaan penjualan secara kredit dapat berjalan lancar dan 

terkendali, dibutuhkan sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang bertujuan 

menyediakan informasi keuangan hasil pengolahan data atau transaksi keuangan 

dalam penjualan secara kredit untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian 

akibat kesalahan, kecurangan, maupun penyelewengan, sehingga tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. 
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2.2.5 Fungsi dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2001:211-213) fungsi yang terkait dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan kredit adalah: 

1. Fungsi Penjualan, bertanggung jawab untuk menerima surat order dari 

pembeli, mengedit surat order dari pelanggan untuk menambahkan informasi 

yang belum ada pada surat order tersebut, menentukan tanggal pengiriman 

dan dari gudang mana barang akan dikirim, serta mengisi surat order 

penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat back order jika tidak 

tersedia persediaan untuk memenuhi pesanan. 

2. Fungsi Kredit, bertanggung jawab meneliti status kredit pelanggan dan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

3. Fungsi Gudang, bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan 

barang yang dipesan pelanggan dan menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman, bertanggung jawab menyerahkan barang atas dasar surat 

order penjualan yang diterimanya dari fungsi penjualan. Dan bertanggung 

jawab menjamin bahwa tidak ada barang keluar perusahaan tanpa otorisasi 

dari yang berwenang. 

5. Fungsi Penagihan, bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 

faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan copy faktur penjualan 

bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

6. Fungsi Akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul 

dari transaksi penjualan kredit serta mengirimkan pernyataan piutang kepada 
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debitur, membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan 

yang dijual ke dalam kartu persediaan. 

 

2.2.6 Data-data dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

Data-data yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit menurut Krismiaji (2002:38 dan 271-274) antara lain sebagai berikut: 

1. Dokumen 

Dokumen yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis adalah dokumen yang 

dirancang dengan baik, yaitu dokumen bernomor urut, kalimat sederhana, 

menggunakan tembusan atau rangkap, kertas yang digunakan baik dan 

berjudul. Dalam sistem penjualan kredit, dokumen yang digunakan adalah: 

a. Order Penjualan, untuk merekam data pemesanan barang dari pembeli. 

b. Faktur Penjualan, untuk merekam transaksi penjualan barang secara kredit. 

c. Tiket Pengiriman, untuk merekam data pengiriman barang kepada 

pelanggan salah satu contohnya adalah surat jalan. 

d. Memo Kredit, untuk merekam data penyesuaian piutang karena adanya 

retur dan potongan. 

2. Catatan  

Catatan akuntansi yang diselenggarakan perusahaan dalam melaksanakan 

penjualan kredit ini tergantung pada alat yang digunakan untuk mengolah data 

transaksi. Jika pengolahan data transaksi dilakukan secara manual (tidak 

menggunakan alat bantu komputer), maka catatan yang diselenggarakan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Buku Jurnal, yang mencakup: 

- Jurnal Penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan secara kredit. 

- Jurnal Memo Kredit, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pengembalian barang yang dijual atau pemberian potongan 

penjualan. 

- Jurnal Penerimaan Kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi penerimaan kas, baik yang berasal dari penjualan tunai 

maupun pelunasan piutang. 

b. Rekening Pembantu Piutang Dagang, yaitu rekening yang digunakan 

untuk mencatat piutang kepada setiap pelanggan. 

c. Rekening Buku Besar, yaitu: 

- Piutang Dagang, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat 

bertambahnya piutang karena ada penjualan kredit, dan berkurangnya 

piutang dagang karena pelunasan atau adanya retur dan potongan 

penjualan. 

- Kas, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat bertambahnya kas 

karena adanya penjulan tunai atau pelunasan piutang dagang. 

Sedangkan pada pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan 

komputer, catatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. File Induk (Master File), yang terdiri dari: 

- File Induk Pelanggan (Customer Master File). File ini digunakan 

untuk menyimpan data piutang setiap pelanggan berikut perubahan-
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perubahan yang terjadi terhadap piutang pelanggan. File induk 

pelanggan sama dengan kartu piutang dalam sistem pengolahan data 

transaksi secara manual. 

- File Induk Persediaan (Inventory Master File). File yang digunakan 

untuk menyimpan data tentang setiap jenis persediaan, berikut 

perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pada 

persediaan. 

b. File Transaksi (Transaction File) 

File ini digunakan untuk menampung secara sementara, fungsi file 

transaksi ini mirip dengan buku jurnal dalam sistem manual. Jenis-jenis 

file transaksi yang diselenggarakan mencakup: 

- Invoice Detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data 

tentang faktur penjualan. 

- Sales Order Detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data 

tentang order penjualan yang sedang diproses. 

- Cash Receipt Detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data 

tentang transaksi penerimaan kas dari pelanggan. 

c. Account Receivable Change Log File  

Merupakan file tambahan yang berisi sebuah perubahan terhadap saldo 

sejak tanggal dibuatnya laporan bulanan terakhir. 
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2.2.7 Laporan-laporan dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit 

Laporan yang dihasilkan dari hasil pemrosesan data atau transaksi keuangan 

dalam penjualan kredit menurut Krismiaji (2002:271-273) antara lain sebagai 

berikut:  

1. Laporan Control 

Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan control melalui proses 

yang berkali-kali terhadap sebuah file. Laporan ini berisi informasi 

tentang: 

- Transaksi yang telah diposting, atau 

- Jumlah angka atau nomor transaksi, atau 

- Daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. 

Dalam sistem berbasis komputer, laporan ini menyajikan record count, 

control total dan hash total. Petugas pengawasan data mengkaji laporan 

ini dan membandingkan total tersebut untuk menguji bahwa semua 

perubahan terhadap file telah dilakukan secara tepat. 

2. Register  

Register ini merupakan daftar yang memuat seluruh transaksi penjualan 

yang diproses selama satu periode pemrosesan. Dalam sistem manual 

sama dengan jurnal. 

3. Laporan Khusus, jenis laporan khusus ini antara lain: 

- Laporan bulanan (Customer atau Monthly Statement), laporan ini berisi 

daftar transaksi dalam rekening pelanggan tertentu selama satu periode 
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(biasanya satu bulan). Setiap akhir bulan biasanya perusahaan 

mengirimkan laporan ini kepada setiap pelanggan, dengan tujuan agar 

pelanggan dapat memantau transaksi dalam rekening masing-masing, 

sehingga dapat melakukan klarifikasi bila ada kesalahan dan 

mengingatkan pelanggan untuk segera membayar kewajibannya. 

- Daftar Umur Piutang (Aged Account Receivable Trial Balance), 

laporan ini berisi rincian piutang kepada setiap pelanggan yang 

dikelompokkan berdasarkan umurnya dan dokumen transaksinya. 

- Daftar Penerimaan Kas (Remittance List), laporan ini berisi rincian 

uang tunai dan check yang diterima selama satu hari. Laporan ini 

dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kas yaitu untuk 

mencegah terjadinya pencurian, dan menjamin bahwa tidak ada 

penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan ke rekening pelanggan. 

4. Laporan Analisis Penjualan (Sales Analysis Report) 

Laporan ini dibuat untuk keperluan manajemen. Laporan ini berisi 

ringkasan biaya dan margin laba untuk setiap pelanggan, produk, petugas, 

penjualan atau wilayah penjualan. 

 

2.3 Prosedur Penjualan Kredit 

Prosedur yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

yang berbasis komputer secara menyeluruh menurut Marshall B. Romney dan 

Paul John Steinbart (2005:6) yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny 

Arnos Kwary, digambarkan dalam diagram arus data berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Diagram Arus Data Siklus Pendapatan 

 

 

Adapun uraian dari prosedur-prosedur yang terkait dalam sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit yang berbasis komputer menurut Marshall B. Romney 

dan Paul John Steinbart (2005:7-27) diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny 

Arnos Kwary, adalah sebagai berikut: 
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2.3.1 Prosedur Entri Pesanan Penjualan 

  Dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan. Departemen bagian pesanan 

penjualan yang bertanggung jawab pada wakil direktur utama bagian pemasaran, 

melakukan proses entri pesanan penjualan. Proses entri pesanan penjualan 

mencakup tiga tahap, antara lain: 

1. Mengambil Pesanan dari Pelanggan 

2. Memeriksa dan Menyetujui Kredit Pelanggan 

3. Memeriksa Ketersediaan Persediaan 

 
Dari ketiga tahapan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengambil Pesanan dari Pelanggan 

  Pesanan pelanggan dapat diterima dalam berbagai cara, yaitu di toko, 

melalui surat, melalui website, atau melalui tenaga penjualan di lapangan. Pada 

tahun-tahun terakhir ini, berbagai organisasi telah menemukan beberapa cara 

menggunakan IT (Information Technology) guna meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dari proses entri pesanan penjualan, antara lain dengan: 

- Mengizinkan para pelanggan untuk memasuki data pesanan penjualan sendiri. 

- Meminta kepada pelanggan menandai nomor barang dan mengisi jumlah 

barang yang dipesan pada formulir pesanan yang telah dicetak yang dapat 

dibaca oleh alat pengenal karakter optikal (Optical Character Recognition-

OCR). 

- Memungkinkan pelanggan untuk mendesain produk mereka sendiri, atau biasa 

disebut sebagai choiceboard. 
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- Melibatkan penggunaan Electronic Data Interchange (EDI) untuk 

berhubungan langsung dengan pelanggan.  

- Penggunaan E-mail. 

 
Bagaimanapun data pesanan pelanggan diterima pada awalnya, merupakan 

hal yang penting bahwa semua data yang dibutuhkan untuk memproses pesanan 

tersebut dikumpulkan dan dicatat secara akurat. Oleh sebab itu, pemeriksaan edit 

berikut ini harus dilakukan untuk memastikan akurasi yang menyeluruh: 

- Pemeriksaan validitas rekening pelanggan dan nomor barang persediaan, 

dengan cara mencocokannya dengan informasi dalam file induk pelanggan 

dan persediaannya. 

- Uji kelengkapan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan, 

termasuk alamat pengiriman dan penagihan untuk pelanggan, telah tercantum. 

- Uji kewajaran yang membandingkan kuantitas yang dipesan dengan 

pengalaman terdahulu untuk barang dan pelanggan tersebut. 

 
 Sewaktu pemeriksaan ini dilakukan, data dicatat dalam dokumen pesanan 

penjualan. Dokumen tersebut biasanya merupakan formulir elektronik yang berisi 

informasi nomor barang, jumlah, harga, dan syarat penjualan lainnya. 

 
2. Persetujuan Kredit 

 Sebagian besar penjualan antar perusahaan (business-to-business sales) 

dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. 

Bagi pelanggan lama  dengan catatan pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit 

formal untuk setiap penjualan biasanya tidak dibutuhkan. Sebagai gantinya, 
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pengambilan pesanan memiliki otorisasi umum untuk menyetujui pesanan dari 

pelanggan yang baik, artinya mereka yang tidak memiliki saldo yang lewat jatuh 

tempo. Hal ini biasanya dicapai dengan membuat batas kredit (saldo kredit 

maksimum yang diizinkan) untuk setiap pelanggan berdasarkan pada catatan 

kredit pelanggan terdahulu dan kemampuannya untuk membayar. Pada kasus 

semacam ini, menyetujui kredit bagi pelanggan melibatkan pemeriksaan file induk 

pelanggan untuk memverifikasi saldo yang ada, mengidentifikasi batas kredit 

pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah pesanan tersebut ditambah dengan 

saldo rekening yang ada tidak melebihi batas kredit ini. Proses ini dapat 

diotomatisasikan dengan menggunakan pemeriksaan edit lainnya selama proses 

entri pesanan, yaitu pemeriksaan batas. Pemeriksaan batas dapat membandingkan 

jumlah pesanan dan saldo rekening pelanggan yang ada dengan batas kredit 

pelanggan tersebut. Apabila pesanan baru tidak menyebabkan saldo rekening 

pelanggan melebihi batas kredit, maka pesanan tersebut diterima. Apabila pesanan 

yang diajukan akan menyebabkan saldo rekening pelanggan melewati batas 

kredit, maka pesan e-mail akan dikirim ke manajer bagian kredit untuk 

memutuskan apakah pesanan tersebut disetujui atau ditolak. 

 Otorisasi khusus untuk menyetujui kredit digunakan bagi para pelanggan 

baru, ketika sebuah pesanan melebihi batas kredit pelanggan tersebut, atau ketika 

pelanggan tersebut memiliki saldo lewat jatuh tempo yang belum dibayar. 

Otorisasi jenis ini harus dilakukan oleh manajer bagian kredit. 
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3. Memeriksa Ketersediaan Persediaan 

 Langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan 

untuk memenuhi pesanan tersebut, agar pelanggan dapat diinformasikan 

mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Akurasi proses ini adalah hal yang 

penting, karena apabila catatan persediaan tidak akurat dan sesuai dengan kondisi 

terakhir, pelanggan bisa saja kecewa karena terjadinya penundaan tidak terduga 

dalam pemenuhan pesanan mereka tersebut. Apabila tersedia cukup banyak 

persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut, pesanan penjualan tersebut 

dilengkapi dan kolom yang tersedia dalam file persediaan untuk setiap barang 

dikurangi sejumlah barang yang dipesan. Departemen pengiriman, pengawasan 

persediaan dan departemen penagihan kemudian akan diberitahukan mengenai 

penjualan tersebut, dan pemberitahuan dapat dikirim ke pelanggan. Apabila tidak 

cukup banyak persediaan di perusahaan untuk memenuhi pesanan tersebut, 

pemesanan ulang (back order) untuk barang-barang tersebut harus dibuat. Di 

perusahaan-perusahaan manufaktur, membuat pemesanan kembali melibatkan 

pemberitahuan pada departemen produksi untuk memulai produksi barang yang 

diminta. Di perusahaan-perusahaan ritel, departemen pembelian akan 

diberitahukan mengenai kebutuhan untuk memesan barang yang diminta tersebut. 

 Ketika ketersediaan persediaan telah dipastikan, sistem tersebut kemudian 

akan membuat kartu pengambilan barang (picking ticket) yang berisi daftar jenis 

barang-barang, dan jumlah setiap jenis barang yang dipesan pelanggan. Kartu 

pengambilan memberikan otorisasi bagi bagian pengawasan persediaan untuk 

melepaskan barang dagangannya ke bagian pengiriman. Walaupun secara 
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tradisional merupakan dokumen dari kertas, kartu pengambilan sekarang sering 

kali merupakan formulir elektronis yang dapat ditampilkan ke alat yang mudah 

dibawa dengan tangan atau pada layar monitor yang terdapat dalam forklift. Guna 

meningkatkan efesiensi, kartu pengambilan barang sering kali mendaftar barang 

dalam urutan tempat mereka disimpan dalam gudang, daripada dalam bentuk 

pesanan yang didaftar dalam pesanan penjualan. 

 

2.3.1.1 Menjawab Permintaan Pelanggan 

 Selain memproses pesanan pelanggan, proses entri pesanan penjualan 

meliputi pemberian jawaban atas permintaan pelanggan. Kadang kala permintaan-

permintaan ini mendahului suatu pesanan, dan seringkali mereka terjadi setelah 

pesanan dibuat. Baik kasus pertama maupun kasus kedua, menjawab permintaan 

pelanggan adalah hal yang sangat penting. Bahkan, kualitas pelayanan pelanggan 

yang diberikan sering kali merupakan kunci keberhasilan perusahaan.  

 Pelayanan pelanggan adalah hal yang begitu penting hingga perusahaan-

perusahaan menggunakan software khusus, yang disebut dengan sistem 

manajemen pelayanan pelanggan (Customer Relationship Management-CRM), 

untuk mendukung proses penting ini. Sistem CRM ini membantu mengatur data 

terinci mengenai para pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk 

memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal. Data terinci mengenai 

permintaan dan praktik bisnis pelanggan juga dapat digunakan untuk secara 

proaktif menghubungi para pelanggan mengenai kebutuhan untuk pemesanan 

kembali. Sistem CMR seharusnya dilihat sebagai sebuah cara untuk meningkatkan 
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pelayanan pelanggan yang diberikan. Tujannya adalah untuk mengubah 

pelanggan yang loyal menjadi pelanggan yang puas dengan cara memperdalam 

hubungan tersebut. 

 

2.3.2 Prosedur Pengiriman 

 Aktivitas dasar kedua dalam penjualan kredit adalah memenuhi pesanan 

pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini 

terdiri atas dua tahap, yaitu: 

1. Mengambil dan mengepak pesanan yang dilakukan oleh Departemen 

Pergudangan. 

2. Mengirim pesanan tersebut yang dilakukan oleh Departemen Pengiriman. 

 
 Kedua fungsi tersebut mencakup penyimpanan persediaan, dan 

mempertanggungjawabkannya pada wakil direktur utama bagian produksi. 

Dari kedua tahapan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengambil dan Mengepak Pesanan 

 Kartu pengambilan barang (picking ticket) yang dicetak sesuai dengan 

entri pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para 

pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk 

mengidentifikasikan produk mana, dan jumlah setiap produk untuk 

mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat jumlah setiap 

barang yang diambil, baik itu dalam kartu pengambilan barang itu sendiri jika 

menggunakan dokumen kertas, maupun memasukkan data ke dalam sistem jika 
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formulir elektronis yang digunakan. Persediaan kemudian dipindahkan ke 

departemen pengiriman. 

 Banyak perusahaan lainnya, memiliki investasi besar atas sistem 

penggudangan otomatis yang terdiri dari komputer, pemindai kode garis 

(barcode), ban jalan dan forklift untuk mengurangi waktu dan biaya memindahkan 

persediaan masuk serta keluar dari gudang. Hal ini tidak hanya memotong biaya 

dan meningkatkan efesiensi dalam menangani persediaan tetapi juga 

memungkinkan pengiriman yang lebih responsif ke pelanggan. 

 
2. Mengirim Pesanan 

 Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan 

dengan jumlah yang ditunjukan dalam kartu pengambilan barang dan dengan 

jumlah yang ditunjukan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara 

langsung ke bagian pengiriman dari entri pesanan penjualan. Penyimpangan dapat 

timbul, baik karena barang tersebut tidak disimpan di lokasi yang ditunjukkan di 

kartu pengambilan barang atau catatan persediaan perpetual tidak akurat. Pada 

kasus seperti ini, departemen pengiriman perlu memulai pemesanan kembali 

barang-barang yang tidak ada dan memasukkan jumlah yang benar dalam slip 

pengepakan. 

 Setelah staf administrasi bagian pengiriman menghitung barang yang akan 

dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang 

akan dimasukkan dengan menggunakan terminal on-line. Proses ini memperbarui 

field jumlah yang dimiliki dalam file induk persediaan. Proses ini juga 

menghasilkan slip pengepakan dan beberapa rangkap dokumen pengiriman. Slip 
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pengepakan mendaftar jumlah dan keterangan setiap barang yang dimasukkan 

dalam pengiriman tersebut (dapat saja berupa salinan dari daftar pengambilan 

barang). Dokumen pengiriman adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung 

jawab atas barang yang dikirim. Dokumen ini mengidentifikasikan kurir, sumber, 

tujuan, dan instruksi pengiriman lainnya, serta menunjukkan siapa (pelanggan 

atau pemasok) yang harus membayar kurir tersebut. 

 Sebuah salinan dokumen pengiriman dan slip pengepakan akan menyertai 

pengiriman tersebut. Apabila pelanggan harus membayar biaya pengiriman, 

salinan dokumen pengiriman ini dapat berlaku sebagai tagihan pengiriman, untuk 

menunjukkan jumlah yang harus dibayar pelanggan kepada kurir tersebut. Pada 

kasus lain, tagihan pengiriman adalah dokumen terpisah. 

 Departemen pengiriman menyimpan salinan kedua dokumen pengiriman 

untuk melacak dan mengkonfirmasikan pengiriman barang ke kurir tersebut. 

Salinan lainnya dari dokumen pengiriman dan slip pengepakan dikirim ke 

departemen penagihan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah dikirim 

dan bahwa faktur penjualan harus dibuat serta dikirim. Kurir tersebut juga 

menahan satu salinan dokumen pengiriman untuk catatan mereka. 

 Salah satu keputusan yang perlu dibuat ketika memenuhi dan 

mengirimkan pesanan pelanggan berkaitan dengan pilihan metode pengiriman. 

Dahulu banyak perusahaan memiliki armada truk sendiri untuk pengiriman. Akan 

tetapi, semakin banyak perusahaan yang melakukan outsourcing fungsi ini ke 

kurir komersial. Pengiriman dengan jasa outsourcing mengurangi biaya dan 

memungkinkan pabrik untuk berfokus pada aktivitas inti bisnis mereka 
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(pembuatan barang). Akan tetapi memilih kurir yang tepat memerlukan proses 

pengumpulan dan pemeliharaan informasi mengenai kinerja kurir dan 

mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam sistem informasi akuntansi. 

 Keputusan penting lainnya berkaitan dengan lokasi pusat-pusat distribusi. 

Semakin banyak perusahaan yang meminta para pemasok dan pabrik untuk 

mengirimkan berbagai produk hanya jika dibutuhkan. Akibatnya, pemasok dan 

pabrik harus menggunakan software sistem logistik untuk mengidentifikasikan 

lokasi optimal menyimpan persediaan agar dapat meminimalkan jumlah total 

persediaan yang dimiliki serta untuk memenuhi setiap permintaan pengiriman 

pelanggan. 

 

2.3.3 Prosedur Penagihan dan Piutang Usaha 

Aktivitas dasar ketiga dalam penjualan kredit melibatkan penagihan 

kepada para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Kedua fungsi ini 

dilakukan oleh dua fungsi terpisah dalam departemen akuntansi. 

1. Prosedur penagihan 

 Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang 

dikirimkan adalah hal yang penting. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas 

pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entri 

pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini membutuhkan informasi 

dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi jenis barang dan jumlah yang 

dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari 

departemen penjualan. 
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 Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur 

penjualan, yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar 

dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Banyak perusahaan yang masih 

mencetak faktur penjualan kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggan yang 

lebih kecil. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan besar menerima faktur penjualan 

melalui Electronic Data Interchange (EDI). Teknologi informasi memberikan 

peluang untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penagihan. 

Mengirimkan faktur ke perusahaan melalui EDI lebih cepat dan lebih murah 

daripada mengirimkan dokumen kertas. 

 Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat meniadakan 

keperluan untuk membuat dan menyimpan faktur penjualan secara menyeluruh, 

paling tidak dengan para pelanggan yang telah memiliki sistem yang canggih. 

Faktur tersebut menunjukkan jumlah setiap barang yang dijual dan harga yang 

ditagihkan untuk barang tersebut, tetapi harganya biasanya ditentukan pada saat 

pesanan dibuat dan jumlah aktual yang dijual diketahui pada waktu barang barang 

dagangan dikirim ke pelanggan. Jadi, sistem informasi akuntansi penjualan telah 

berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk menghitung jumlah penjualan pada 

waktu barang dikirim. Sebaliknya, para pembeli mengetahui harga pada saat 

pesanan dibuat, dan mengetahui jumlah yang dibeli ketika barang tersebut 

diterima. Sebagai konsekuensinya, apabila kedua perusahaan memiliki sistem on-

line yang akurat, maka akan sangat mungkin untuk membuat kesepakatan dengan 

pembeli untuk secara otomatis mengirim pembayaran dalam beberapa hari setelah 

menerima barang dagangannya tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua 



35 

perusahaan. Penjual mengirim pemberitahuan elektronis, biasanya melalui e-mail, 

ketika barang dikirimkan dan pelanggan mengirimkan pernyataan elektronis 

ketika barang diterima. Perhatikan bahwa penjual tetap dapat mengawasi dan 

mengatur piutang usaha dengan melacak pengiriman hingga ke pengiriman uang. 

Piutang usaha mewakili semua pengiriman yang belum dibayar. Hal yang menarik 

dari penagihan tanpa faktur semacam ini adalah penghematan besar dalam hal 

waktu maupun biaya bagi penjual dan pembeli dengan meniadakan keperluan 

untuk melakukan proses bisnis tradisional (penagihan) yang tidak 

memberitahukan informasi baru. 

 Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga memberikan peluang 

untuk menyatukan proses penagihan dengan fungsi penjualan dengan pemasaran, 

dengan memanfaatkan data pembelian seseorang pelanggan sebelumnya untuk 

mengirim informasi mengenai produk dan jasa yang terkait bersama dengan 

laporan bulanan. Pengiklanan yang disesuaikan semacam ini dapat menghasilkan 

penjualan tambahan dengan biaya tambahan yang kecil atau hampir tidak ada. 

 
2. Pemeliharaan Data Piutang Usaha 

 Fungsi piutang usaha, yang bertanggung jawab kepada kontroler, 

melakukan dua tugas dasar, yaitu: menggunakan informasi dalam faktur penjualan 

untuk mendebit rekening pelanggan, dan karenanya mengkredit rekening tersebut 

ketika pembayaran diterima. 

 Dua cara untuk memelihara data piutang usaha adalah dengan metode 

faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Perbedaan kedua metode tersebut, 

terletak pada kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, bagaimana pembayaran 
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tersebut digunakan untuk memperbaharui file induk piutang usaha, dan format 

laporan keuangan yang dikirimkan ke para pelanggan. 

 Di bawah metode faktur terbuka, para pelanggan biasanya membayar 

sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Biasanya dua salinan faktur dikirimkan ke 

para pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan bersama 

pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikirimkan kembali 

(turnaround document) dan disebut sebagai pemberitahuan pengiriman uang 

(remittance advice). Pembayaran dari pelanggan kemudian dihubungkan dengan 

faktur penjualan terkait. 

Sebaliknya, di bawah metode pembayaran gabungan, para pelanggan 

biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan pada laporan 

bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Sebuah laporan 

bulanan yang berisi semua transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran, yang 

terjadi selama bulan terakhir dan juga informasi tentang saldo piutang terakhir 

pelanggan. Laporan bulanan sering kali berisi bagian yang dapat disobek yang 

berisi informasi tercetak, termasuk nama pelanggan, nomor rekening, dan 

saldonya. Para pelanggan diminta untuk mengembalikan bagian ini, yang 

bertindak sebagai pemberitahuan pengiriman uang bersama dengan 

pembayarannya. Pengiriman uang kemudian akan dihubungkan dengan saldo 

rekening total, bukan dengan faktur penjualan tertentu. 

Salah satu keuntungan dari metode faktur terbuka adalah metode ini 

kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal, karena faktur akan 

secar individual ditelusuri dan dihitung umurnya. Metode ini juga menghasilkan 
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pola arus penagihan kas yang seragam di sepanjang bulan. Kelemahan dari 

metode faktur terbuka adalah metode ini menambah kerumitan yang harus 

dilakukan untuk memelihara informasi mengenai status setiap faktur untuk setiap 

pelanggan. 

Perusahaan dengan banyak pelanggan yang melakukan pembelian kecil 

setiap bulan, biasanya menggunakan metode pembayaran gabungan. Bagi mereka, 

metode ini lebih efisien dan mengurangi biaya dengan menghindari kebutuhan 

untuk memproses penagihan kas untuk setiap penjualan terpisah. Selain itu, 

merupakan hal yang juga lebih nyaman bagi pelanggan untuk melakukan 

pengiriman uang hanya satu kali dalam sebulan. 

 Guna mendapatkan arus penerimaan kas yang seragam, banyak dari 

perusahaan-perusahaan ini menggunakan sebuah proses yang disebut sebagai 

penagihan berdaur untuk menyiapkan dan mengirimkan tagihan bulanan kepada 

pelanggan mereka. Di bawah penagihan berdaur (cycle billing), laporan bulanan 

dipersiapkan untuk serangkaian pelanggan di waktu yang berbeda. 

Selain itu, teknologi pemrosesan gambar juga dapat memperbaiki efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan rekening pelanggan. 

 

Pengecualian: Penyesuaian Rekening dan Penghapusan 

Penyesuaian rekening pelanggan kadang kala diperlukan. Contohnya, 

rekening pelanggan dapat dikreditkan untuk mencerminkan baik pengembalian 

barang atau potongan yang diberikan atas barang yang rusak. Guna 

mengkreditkan rekening pelanggan karena pengembalian barang, manajer bagian 
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kredit harus mendapatkan informasi dari bagian penerimaan barang bahwa barang 

tersebut benar-benar telah dikembalikan, serta telah disimpan kembali di gudang. 

Dengan adanya pemberitahuan dari departemen penerimaan bahwa barang 

tersebut telah dikembalikan, maka manajer kredit akan mengeluarkan nota kredit, 

yang mengesahkan pengkreditkan rekening pelanggan. Apabila kerusakan barang 

tersebut sedikit, pelanggan mungkin setuju untuk menerimanya dengan 

pengurangan harga. Pada kasus semacam ini, manajer bagian kredit akan 

mengeluarkan nota kredit untuk mencerminkan jumlah yang harus dikredit ke 

rekening pelanggan. Salinan nota kredit dikirim ke bagian piutang usaha untuk 

mengesahkan penyesuaian atas saldo rekening pelanggan tersebut, salinan lainnya 

dikirim ke pelanggan itu sendiri. 

Setelah beberapa kali usaha untuk menagih pembayaran telah gagal, 

mungkin perlu dilakukan penghapusan rekening pelanggan. Pada kasus semacam 

ini, manajer kredit mengeluarkan nota kredit untuk mengesahkan penghapusan 

tersebut. Akan tetapi, tidak seperti kasus yang melibatkan barang rusak atau 

pengembalian barang, salinan nota kredit tidak dikirimkan ke pelanggan. 

 

2.3.4 Prosedur Penagihan Kas 

Langkah terakhir dalam penjualan kredit adalah penagihan kas. Kasir, 

orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan 

menyimpannya ke bank. 
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 Oleh karena itu kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, 

adalah hal yang penting untuk mengambil langkah-langkah memadai agar 

menurunkan risiko pencurian. Hal ini berarti fungsi piutang usaha, yang 

bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan, seharusnya tidak 

memiliki akses fisik ke kas atau cek. Akan tetapi fungsi piutang usaha harus 

mampu mengidentifikasikan sumber kiriman uang dari mana pun dan faktur 

penjualan terkait harus dikredit. Salah satu solusinya adalah mengirimkan dua 

salinan faktur ke pelanggan dan memintanya untuk mengembalikan salah satu 

salinan tersebut bersama pembayarannya. Pemberitahuan pengiriman uang ini 

kemudian disirkulasikan ke bagian piutang usaha dan pembayaran yang 

sesungguhnya dari pelanggan dikirim ke kasir. Apabila pemberitahuan 

pengiriman uang juga berisi bagian untuk pelanggan yang menunjukan jumlah 

yang dikirim, mesin Optical Character Recognition (OCR) dapat memindai data 

kiriman tersebut, hingga mengurangi potensi kesalahan selama entri data. Solusi 

alternatifnya adalah dengan meminta petugas bagian surat menyurat untuk 

mempersiapkan daftar pengiriman uang (remittance list), yaitu dokumen yang 

mengidentifikasikan nama dan jumlah semua kiriman uang pelanggan, serta 

mengirimkan daftar ini ke bagian piutang usaha. Sebagai ganti daftar pengiriman 

uang, beberapa perusahaan memfotokopi semua kiriman uang pelanggan dan 

mengirimkan salinannya ke piutang usaha sambil mengirim kiriman uang yang 

sebenarnya ke kasir untuk disimpan. 
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 Sebelumnya berasumsi bahwa kiriman uang dari pelanggan dikirim secara 

langsung ke perusahaan tersebut. Cara lainnya untuk menjaga kiriman uang dari 

pelanggan adalah dengan membuat perjanjian lockbox dengan sebuah bank. 

Lockbox adalah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka 

mengirimkan uang mereka. Bank yang terlibat mengambil cek dari kotak pos dan 

menyimpannya ke dalam rekening milik perusahaan. Bank tersebut kemudian 

mengirimkan pemberitahuan pengiriman uang, sebuah daftar elektronis semua 

kiriman uang, dan fotokopi semua cek ke perusahaan. 

Penggunaan lockbox tidak hanya mencegah pencurian kiriman uang dari 

pelanggan oleh pegawai, tetapi juga meningkatkan manajemen arus kas. Dengan 

meminta pelanggan untuk mengirim pembayaran ke lockbox akan meniadakan 

penundaan yang berhubungan dengan pemrosesan kiriman uang pelanggan 

sebelum menyimpannya. Arus kas juga diperbaiki dengan adanya pemilihan 

beberapa bank di beberapa tempat untuk memelihara lockbox, dengan lokasi yang 

dipilih untuk meminimalkan waktu tersimpannya cek pelanggan di dalam surat. 

Teknologi informasi dapat memberikan efisiensi tambahan dengan 

penggunaan lockbox. Di bawah kesepakatan elektonic lockbox, bank secara 

elektronis mengirim informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening 

pelanggan dan jumlah yang dikirim begitu bank menerima dan memindai cek-cek 

tersebut. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengakui kiriman uang 

rekening pelanggan sebelum fotokopi cek diterima perusahaan. 
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Akan tetapi, kesepakatan lockbox hanya meniadakan penundaan yang 

berkaitan dengan pemrosesan internal kiriman uang yang dikirim secara langsung 

ke perusahaan. Electronic Funds Transfer (EFT), memberikan peluang untuk 

mengurangi penyebab lain penundaan dalam mendapatkan akses ke dana 

pelanggan. Melalui EFT, pelanggan mengirim kiriman uang mereka secara 

elektronis ke bank perusahaan. Mengintegrasikan EFT dan EDI, yaitu proses yang 

disebut sebagai Financial Electronic Data Interchange (FEDI), melengkapi 

otomatisasi baik proses pembuatan tagihan maupun penagihan kas. Akan tetapi, 

untuk mendapat manfaat FEDI secara penuh, membutuhkan baik perusahaan yang 

menjual maupun pelanggan, menggunakan bank-bank yang mampu memberikan 

layanan EDI. 

Ketika berhubungan dengan pelanggan yang tidak memiliki kemampuan 

FEDI, atau dengan pelanggan perorang, perusahaan juga dapat mempercepat 

proses penagihan dengan cara menerima penggunaan kartu debit atau kartu kredit. 

Menerima metode pembayaran semacam ini akan mempercepat penagihan, karena 

penerbit kartu biasanya men-transfer dana dalam dua hari setelah penjualan. 

Manfaat ini harus dipertimbangkan dengan biaya untuk menerima kartu semacam 

ini, yang biasanya berkisar dari 2 hingga 4 persen harga kotor penjualan.  

 


