
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Suatu sistem informasi akuntansi sering disebut juga sebagai sistem 

informasi adalah suatu kombinasi dari personalia, catatan-catatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan rutin mereka akan 

data keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan jenis sistem yang relatif 

tertutup, karena sistem ini mengolah input menjadi output dengan memanfaatkan 

pengendalian intern untuk membatasi dampak lingkungan. Input sebuah sistem 

informasi akuntansi adalah transaksi atau kejadian ekonomi. Misalnya penjualan 

barang secara tunai, penjualan barang secara kredit, pebayaran biaya-biaya dan 

sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut selanjutnya diproses dengan mencatat ke 

dalam jurnal, di posting ke rekening-rekening buku besar, dan diikhtisarkan dalam 

berbagai macam laporan. Output dari sistem informasi akuntansi adalah laporan 

keuangan dalam laporan manajemen. (Krismiadji, 2002;4).     

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu sama lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali 

atau secara rutin terjadi. 



 
 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengutip pengertian sistem 

menurut Cecil Gillespie yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;7) membagi sistem dalam dua pengertian yaitu “sistem” dan “prosedur”. 

“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 

prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang 

dikembangkan menjadi satu skema untuk melaksanakan sebagian 

besar aktivitas perusahaan. Sedangkan prosedur adalah urutan-

urutan dari pekerjaan tata usaha (clerical operational) yang biasanya 

melibatkan beberapa petugas di dalam satu bagian atau lebih untuk 

menangani transaksi yang berulang-ulang sehingga menjadi struktur 

yang terpadu guna melaksanakan tujuan dasar perusahaan”.  

 

  Pengertian sistem menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;4) 

adalah sebagai berikut :  

“Sistem adalah Suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 

prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang saling 

berhubungan untuk menjalankan aktivitas perusahaan “. 

 

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;4) Pada dasarnya sistem 

terdiri dari 3 unsur yaitu input (masukan), proses, dan output (keluaran). Input 

merupakan komponen penggerak atau pemberi tenaga kerja dimana sistem itu 

dioperasikan, sedangkan output merupakan hasil operasi. 

 
  

 

 
 Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berhubungan untuk 

menjalankan aktivitas utama. 

INPUT PROSES OUTPUT 



 
 

Untuk lebih memperjelas pengertian tentang sistem, penulis mengutip 

sifat-sifat sistem yang dinyatakan La Midjan dan Azhar Susanto (2001;9),  

yaitu : 

1. Memiliki tujuan (objektif) 

Setiap sistem memiliki satu atau lebih tujuan organisasi sebagai suatu sistem 

mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh laba di samping memiliki tujuan 

sosial. 

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

menghasilkan berbagai keluaran. 

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

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

lingkungan (environment). 

4. Memiliki sub-sub sistem (sub sistem) 

5. Adanya saling ketergantungan 

Setiap sistem memiliki ketergantungan antara berbagai berbagai sub sistem  

dan antara hubungan sub sistem membentuk suatu jaringan sistem (system 

network). 

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

secara fisik organisasi dan uraian tugas maupun peraturan-peraturan. Setiap 

sistem harus dapat menata dan mengendalikan sub sistemnya agar dapat 

mencapai tujuan. 

 

 



 
 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Pengertian informasi menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh                

La Midjan dan Azhar Susanto (2001;10) adalah sebagai berikut : 

“Data dapat dianggap bahwa terdiri dari sekumpulan karakter yang 

diterima sebagai masukan (input) untuk suatu sistem informasi dan 

diolah serta disimpan, sedangkan informasi diartikan sebagai 

keluaran (output) suatu pengolahan data yang telah diorganisir dan 

berguna bagi orang yang menerima”. 

 

Pengertian informasi menurut Krismiadji (2002;15) adalah sebagai 

berikut:  

“Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki 

kegunaan, dan manfaat”. 

 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa informasi adalah data yang 

diorganisasikan, mempunyai arti dan berguna bagi orang yang menerima. 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

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

adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, 

dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan 

yang terjadi dalam perusahaan lain serta penafsiran atas hasilnya”. 

 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

suatu proses pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran. Dalam laporan 

transaksi keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang memberikan 

informasi dengan pihak yang berkepentingan, baik manajemen sebagai badan 

untuk mengambil keputusan maupun para pemegang saham serta pihak ekstern 

lainnya. 



 
 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi 

Pengertian sistem informasi menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh 

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

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 

alat, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud 

menata jaringan komunikasi yang penting, pengolahan atas transaksi-

transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai 

intern lainnya dan ekstern serta menyediakan dasar pengambilan 

keputusan yang tepat (intelligent)”. 

 

Pengertian sistem informasi menurut Krismiadji (2002;16) adalah sebagai 

berikut: 

“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan 

cara-cara yang diorganisasi untuk minyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga 

sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 
 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi merupakan alat untuk memproses atau menghasilkan informasi. 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Krismiadji (2002;5) 

menjelaskan sistem informasi akuntansi 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”. 

 

 

 



 
 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut George H. Bodnar yang 

dikutip oleh Amir Abadi Yusuf (2000;1) adalah sebagai berikut :  

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 

manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 

informasi” 

 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi diadakan untuk membantu manajemen memperoleh informasi dalam 

rangka pengelolaan perusahaan, diantaranya untuk keperluan dan pelaporan 

kepada pihak yang berkepentingan melalui saran-saran tertentu.     

 

2.1.6 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto               

(2001;14) dibagi menjadi : 

1. Sistem informasi akuntansi (manual) atau sistem akuntansi : 

a. Manusia 

b. Alat (Pen dan Ink) 

c. Prosedur 

d. Data/informasi dalam bentuk dokumen 

e. Catatan dan laporan 

2. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer : 

a. Hardware 

b. Software 

c. Brainware 

 



 
 

d. Database 

e. Alat komunikasi 

  Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka dapat diuraikan bahwa 

unsur sistem informasi akuntansi (manual) terdiri dari : 

1. Manusia 

2. Alat-alat  

Yang dimaksud dengan alat-alat adalah alat-alat yang digunakan untuk 

melakukan pencatatan pada waktu terjadinya transaksi sehingga dapat 

dihasilkan suatu bentuk laporan. Misalnya mesin tik, alat kantor sampai 

dengan penggunaan komputer. 

3. Prosedur 

Adalah kegiatan tulis menulis yang berurutan biasanya menyangkut beberapa 

bagian yang ditetapkan untuk menjalankan dengan berulang-ulang dalam 

suatu perusahaan masing-masing prosedur biasanya mempunyai hubungan 

yang erat dan saling mempengaruhi salah satu prosedur itu dirubah akan 

mempengaruhi sistem secara keseluruhan. 

4. Data/Informasi 

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 diorganisir 

dan berguna bagi orang yang menerima. 

 



 
 

5. Jurnal dan Laporan 

Merupakan buku-buku yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas 

kejadian-kejadian atau yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 

kemudian mengikhtisarkannya ke dalam bentuk laporan sumber informasi. 

Untuk melakukan pencatatan adalah formulir yang disebut juga dengan 

dokumen dasar, dan selanjutnya akan dilakukan pencatatan buku tambahan, 

sehingga pada akhirnya akan dihasilkan laporan-laporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6. Laporan-laporan 

Merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sistem informasi 

akuntansi yang memadai. Laporan berfungsi sebagai suatu media untuk 

mendapatkan keterangan administrasi serta pengendalian yang dapat 

digunakan oleh pimpinan perusahaan dalam menetapkan perencanaan dan 

kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Sedangkan berdasarkan definisi yang 

telah dikemukakan maka dapat diuraikan bahwa unsur sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer terdiri dari : 

a. Hardware 

Adalah peralatan fisik dari sebuah sistem komputer (terlihat dan dapat 

disentuh). 

b. Software 

Adalah program yang berbasis perintah-perintah (kumpulan instruksi) 

yang telah diberikan kepada bagian pengolah (CPU) agar komputer dapat 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. 



 
 

c. Brainware 

Merupakan personil yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek 

komputerisasi. 

d. Prosedur 

Adalah kegiatan tulis menulis yang berurutan biasanya menyangkut 

beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjalankan dengan berulang-

ulang dalam suatu perusahaan, masing-masing prosedur biasanya 

mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Salah satu 

prosedur itu dirubah akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. 

e. Database 

Adalah sekumpulan data atau keterangan yang sejenis, yang disusun atau 

diorganisasi agar mudah diakses. 

f. Alat Komunikasi 

Adalah alat yang menggabungkan seseorang langsung dengan CPU atau 

komputer file yang online contoh dari alat komunikasi dengan komputer 

ini adalah terminal, key-entry device, computer consoles. Melalui 

penggunaan alat komunikasi komputer ini proses memasukan dan 

mengeluarkan data ke dan dari komputer dapat dilakukan dari jarak jauh. 

 

2.1.7 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Penyusunan suatu sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan 

disesuaikan dengan keadaan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan itu 

harus direncanakan agar dapat tercapai. 



 
 

 Menurut Mulyadi (2001; 19-20) tujuan sistem informasi akuntansi di 

dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan informasi yang tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap 

bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Mengurangi biaya administrasi dari pencatatan-pencatatan. 

 

Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal 

mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi yang terstruktur 

yaitu tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya, dan secara keseluruhan informasi 

akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna. 

 

2.1.8 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen 

  Peranan sistem akuntansi dalam suatu perusahaan “seharusnya” membantu 

terlaksananya fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi hal tersebut jarang dapat 

dicapai selama pengolahan data menjadi informasi secara manual. 

 Dua peranan penting informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan 

manajemen dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Memberikan dorongan terhadap pengambilan keputusan manajemen. 

2. Sebagai dasar untuk mengadakan pilihan antara berbagai alternatif tindakan 

yang mungkin dilakukan. 

 

 

 

 



 
 

 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Pengertian Penjualan 

    Istilah penjualan menurut Basu Swastha yang dikutip oleh Basri (2005; 

129) adalah sebagai berikut : 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan”.  

   

 Menurut G. Nickles yang dikutip oleh Basri (2005;130) mengartikan 

penjualan adalah sebagai berikut :  

“Bahwa penjualan adalah interaksi antara individu, saling bertemu 

maka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain”. 

 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penjualan adalah suatu proses pertukaran dan sekaligus sebagai alat untuk 

mencapai tujuan bisnis. 

  

Pengertian Penjualan Tunai 

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

adalah sebagai berikut :  

“Penjualan secara tunai adalah penjualan yang bersifat ‘cash and 

carry’ pada umumnya terjadi secara kontan, dapat pula terjadi 

pembayaran selama satu bulan juga dianggap kontan”. 

 

 

 



 
 

Menurut Mulyadi (2001;204) penjualan tunai adalah sebagai berikut :  

“Penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi dalam setiap bagian 

yang saling berhunbungan seperti : bagian penjualan, bagian kas, 

bagian gudang, bagian pengiriman dan bagian akuntansi”. 

 

    Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

tunai merupakan penjualan yang bersifat cash dan carry. 

 

Pengertian Penjualan Kredit 

 Penjualan kredit menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;176) 

diartikan sebagai berikut : 

“Penjualan secara kredit yaitu penjualan dengan tenggang waktu 

rata-rata di atas satu bulan”. 

 

   Menurut Alimansyah dan Padji (2002;125) mengartikan penjualan kredit 

sebagai berikut : 

“Penjualan kredit adalah penjualan dengan perjanjian bahwa 

pembayaran barang bisa dilakukan beberapa waktu setelah 

barangnya diterima atau tidak dibayar kontan”. 

 

   Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

kredit merupakan penjualan dengan pembayaran barang dilakukan rata-rata di atas 

satu bulan sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

 

 

 

 



 
 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

  Sistem akuntansi penjualan termasuk informasi yang penting yang harus 

didesain dalam perusahaan, disebabkan baik penjualan secara kredit maupun 

penjualan secara tunai merupakan sumber pendapatan bagi suatu perusahaan. 

Sistem akuntansi penjualan juga harus menghasilkan informasi mengenai situasi 

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

yang didukung oleh prosedur penerimaan order, akibat adanya penjualan baik 

kredit maupun tunai.  

Sistem informasi akuntansi penjualan ialah sistem akuntansi yang 

digunakan untuk mengenai transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara tunai 

dan kredit. (La Midjan dan Azhar Susanto, 2001;179) 

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

sistem akuntansi sebenarnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem 

akuntansi penjualan merupakan metode yang diciptakan untuk 

mengidentifikasikan, menghimpun menganalisis, mengelompokkan, mencatat, 

melaporkan transaksi penjualan, dan untuk menyelenggarakan 

pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dan transaksi 

penjualan tersebut yang diperlukan guna memudahkan pengendalian penjualan 

perusahaan.  

 

 

 

 



 
 

Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan  

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;171) tujuan penyusunan 

sistem informasi akuntansi penjualan adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan 

Kurangnya pengelolaan aktivitas penjualan akan merugikan perusahaan, 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 timbulnya 

piutang, masuknya uang kontan (penjualan tunai), kuantitas barang yang 

berkurang karena adanya penjualan. 

 
 Untuk mengatasi hal-hal tersebut, perlu didesain sistem akuntansi 

penjualan yang memadai untuk menciptakan informasi dan pengendalian atas 

penjualan. 

 

Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

  Prosedur sistem  akuntansi yang berlaku dalam sistem akuntansi penjualan 

tunai menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;172) adalah sebagai           

berikut :  

1. Konsumen yang terdiri atas suatu instansi ataupun perorangan mendatangi 

bagian penjualan atau tanpa membawa surat pemesanan. 

2. Bagian penjualan membuat bon penjualan kontan (BPK) rangkap lima, yang 

berisi nama, alamat, jenis, kuantitas dan harga barang yang dijual. Kemudian 



 
 

pesanan dicatat ke dalam dokumen atau order pesanan barang, lalu BPK 

didistribusikan sebagai berikut : 

3. Gudang dan bagian pengiriman berdasarkan tembusan BPK, mempersiapkan 

barang tersebut dan mempersiapkan bon penyerahan barang (BPB) rangkap 

dua. Pembeli dengan membawa BPK mendatangi kasir untuk membayar. 

4. Setelah diteliti, kemudian kasir membuat Bukti Penerimaan Kas (BpenK) 

rangkap empat setelah menerima uang dari pembeli, mencap lunas BPK asli 

dan tembusannya dan mendatangi BPK, kemudian BpenK dan BPK asli 

diserahkan kepada pembeli sedangkan lembar kesatu dan kedua setelah dicatat 

dalam buku kasir yaitu pada kolom diterima, didistribusikan sebagai berikut : 

a. Lembar kesatu BpenK dan BPK diserahkan ke bagian akuntansi untuk 

dibukukan dalam jurnal penerimaan kas dan selanjutnya dibukukan ke 

dalam buku besar kas sebelah debet dan persediaan di sebelah kredit ayat 

jurnalnya seperti di bawah ini : 

  Kas    Rp xxx 

   Persediaan Barang   Rp xxx 

b. Lembar kedua BPEK dan BPK diserahkan kepada administrasi persediaan 

kantor (Stock Card) untuk dicatat pada kartu persediaan kantor sebelah 

kredit dalam kwantum dan harga. 

c. Lembar ketiga BPEK sebagai arsip bagian kas. 

5. Pembeli dengan membawa BPK yang telah dicap lunas mendatangi bagian 

pengiriman untuk mengambil barangnya, bagian gudang menyerahkan dengan 

BPB rangkap tiga ke bagian pengiriman setelah dicatat dalam kartu di sebelah 

kredit. Bagian pengiriman meneliti BPK tersebut terutama telah dibayar atau 



 
 

belumnya, kemudian menyerahkan barang dan menandatangani BPB sebagai 

penyerahan barang. Pembeli menerima kembali BPK, menerima barang dan 

menandatangani BPB sebagai tanda terima kemudian mengembalikan BPB ke 

pembeli, menyerahkan tembusan ke gudang dan menyimpan lembar ketiganya 

sebagai arsip bagian pengiriman. 

 

Menurut Krismiadji (2002;285) prosedur yang berlaku dalam sistem 

akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur pemesanan penjualan (sales order entry) yang terdiri dari : 

a. Petugas penjualan 

b. Departemen order penjualan 

c. Departemen pengolahan data 

2. Prosedur pengiriman barang (shipping) yang terdiri dari :  

a. Departemen pengiriman 

b. Departemen pengolahan data 

c. Departemen pengiriman 

3. Prosedur penagihan (billing) yang terdiri dari :  

a. Departemen penagihan 

b. Departemen pengolahan data 

c. Departemen penagihan 

4. Prosedur penerimaan kas (Cash Collection) yang terdiri dari :  

a. Petugas penanganan surat masuk 

b. Bagian piutang 



 
 

c. Departemen pengolahan data 

d. Bagian piutang  

 

Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penjualan 

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;175) organisasi penjualan 

tunai melibatkan beberapa fungsi dalam setiap bagian yang saling berhubungan, 

seperti bagian penjualan, bagian kas, bagian pengiriman dan bagian akuntansi. 

Adapun fungsi-fungsi yang lebih rinci dari organisasi penjualan tunai tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Order Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggungjawab atas penerimaan order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

keputusan pembayaran harga barang ke fungsi kas, fungsi ini berada di tangan 

bagian order penjualan. 

2. Bagian Kas 

Bagian ini berfungsi menerima pembayaran harga barang yang dibeli. 

3. Bagian Gudang 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggungjawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta 

menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman, fungsi ini berada di 

tangan bagian gudang. 

 

 



 
 

4. Bagian Pengiriman 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggungjawab sebagai untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar dari pembeli. Fungsi ini berada di tangan bagian 

pengiriman. 

5. Bagian Akuntansi 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan, fungsi ini bertanggung jawab 

sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan 

penjualan. Fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. 

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

akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Penjualan 

2. Fungsi Kredit 

3. Fungsi Gudang 

4. Fungsi Pengiriman  

5. Fungsi Penagihan 

6. Fungsi Akuntansi 

 

Penjelasan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

adalah sebagai berikut :  

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

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang 

belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit. Menentukan 

tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang yang akan dikirim, serta 

mengisi surat order penjualan. Fungsi ini juga 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. Bertanggung jawab 

menjamin bahwa tidak ada barang keluar perusahaan tanpa otorisasi yang 

berwenang. 

5. Fungsi penagihan, bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 

faktur penjualan kepada pelanggan serta menyadiakan copy faktur bagi 

kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

6. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada debitur, membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok 

persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan.        

 

Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan 

 Mulyadi (2001;216) mengemukakan tentang dokumen yang digunakan 

dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut : 

1. Faktur Penjualan Tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan 

oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan ini 

dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama dan alamat pembeli, 



 
 

tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah 

harga, nama dan kode wiraniaga, otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi 

faktur ini diisi oleh fungsi penjualan dan tembusannya dikirimkan ke fungsi 

pengiriman sebagai perintah penyerahan barang. 

2. Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin  

register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi 

kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat 

dalam jurnal penjualan. 

3. Credit Card Sales Slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit 

tersebut. Bagi perusahaan yang menjual barang dan jasa, dokumen ini diisi 

oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank 

yang menggunakan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah 

dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 

4. Bill of Loading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan angkutan 

umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD 

(Credit On Delivery) yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan 

angkutan umum. 

5. Faktur Penjualan COD (Credit On Delivery) 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD tembusan faktur 

penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus 



 
 

dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh 

pelanggan. 

6. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor dibuat dua lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, 

bersama dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dua 

lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani oleh 

fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke 

dalam jurnal penerimaan kas. 

7. Rekap Harga Pokok Penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok 

penjualan yang dijual dalam satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuaatan bukti memorial 

untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

 
 Menurut Krismiadji (2002:38) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut :  

a. Order penjualan, adalah merekam data pemesanan barang dari pembeli. 

b. Faktur penjualan, adalah merekam transaksi penjualan barang secara kredit. 

c. Tiket pengiriman, adalah merekam data pengiriman barang kepada pelanggan. 

Salah satu contohnya adalah surat jalan. 

d. Memo kredit, adalah merekam data penyesuaian piutang karena Retur, 

potongan. 



 
 

Catatan yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai menurut Mulyadi (2001;221) adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal Penjualan 

Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data 

penjualan. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari beberapa sumber, diantaranya dari penjualan tunai. 

3. Jurnal Umum 

Dalam transaksi peneriman kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

4. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini 

diselenggarakan difungsi akuntansi untuk mengatasi mutasi dan persediaan 

barang yang disimpan. 

5. Kartu Gudang 

Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas 

persediaan barang yang disimpan di gudang. Dalam transaksi penjualan tunai 

kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang 

dijual. 

 



 
 

 Menurut Krismiadji (2002;271-274) catatan yang digunakan dalam 

sistem akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut :  

1. File Induk (master file) yang terdiri dari :  

a. File induk pelanggan (customer master file) 

b. File induk persediaan (inventory master file) 

2. File Transaksi (transaction file) 

Jenis-jenis file transaksi yang diselenggarakan mencakup :  

a. Invoice detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data tentang 

faktur penjualan. 

b. Sales order detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data 

tentang order penjualan yang sedang diproses. 

c. Cash receipt detail, yaitu file yang digunakan untuk menampung data 

tentang transaksi penerimaan kas dari pelanggan. 

3. Account Receivable Change log file 

 Merupakan file tambahan yang berisi sebuah record untuk sebuah perubahan 

terhadap saldo sejak tanggal dibuatnya laporan bulanan terakhir. 

 

   Pengendalian Intern 

Pengertian Pengendalian Intern 

Berkembangnya aktivitas perusahaan dalam bentuk yang lebih besar dan 

kompleks, menyebabkan terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengikuti dan 

mengendalikan aktivitas perusahaan. Agar dapat memonitor dan mengawasi 

jalannya pelimpahan wewenang kepada bawahan tentang pelaksanaan aktivitas 

perusahaan maka dibutuhkan adanya pengendalian intern yang memadai. 



 
 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;163) pengertian pengendalian intern 

adalah sebagai berikut :  

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, efisiensi dan di penuhi kebijakan manajemen”. 

 

 Dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut berlaku baik 

dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan maupun komputer. 

 

 Unsur-unsur Pengendalian Intern  

Peran unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi dapat 

menciptakan transaksi. Adapun unsur-unsur pokok pengendalian intern menurut 

Mulyadi (2001;164), yaitu : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, untung, pendapatan dan biaya. 

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

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

 

 

 

 



 
 

Tujuan Pengendalian Intern 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengendalian intern menurut Mulyadi (2001;166) adalah sebagai berikut :  

 

a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

c. Memajukan efisiensi dalam operasi 

d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 

manajemem yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

    

 Pengendalian Intern Atas Penjualan 

 Bagi setiap perusahaan, penjualan merupakan hal yang sangat penting di 

dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan baik itu perusahaan jasa, 

perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Oleh karena itu perlunya 

pengendalian yang baik terhadap penjualan yang terjadi. 

 Untuk mempermudah dalam pengendalian, perusahaan harus menerapkan 

suatu prosedur yang baik dalam melakukan penjualan. Di dalam prosedur 

penjualan sebaiknya melibatkan beberapa bagian atau karyawan di dalam 

perusahaan, adapun bagian-bagian yang terlibat di dalam prosedur penjualan 

adalah bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman serta 

bagian billing (pembuatan faktur). (Mulyadi, 2001;170). 

 

 
 


