
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 
2.1 Konsep Tentang Peranan 

       Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan tertentu. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, setiap perusahaan memerlukan alat bantu. Alat bantu tersebut 

mempunyai peranan dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

perusahaan. Dalam hal ini adalah mengarahkan sistem informasi akuntansi penjualan 

untuk mencapai tujuan dalam menunjang efektivitas penjualan kredit. 

       Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai berikut: 

“1. Bagian tugas utama yang  harus dilaksanakan seseorang dalam  
      manajemen. 
  2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam  kelompok atau pranata. 

   4. Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang    
      ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 

        
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan memiliki arti, 

fungsi, dan pola perilaku yang diharapkan seseorang dalam kelompok atau pranata 

atau yang menjadi karakteristiknya dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan 

status yang ada padanya. 

 
2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

       Setiap perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi agar kegiatan 

operasinya berjalan dengan lancar. Melalui sistem informasi akuntansi diharapkan 

berbagai penyimpangan yang dapat merugikan dapat dikurangi. 

 
2.2.1 Pengertian Sistem, Informasi, dan Akuntansi 

       Organisasi merupakan suatu sistem, karena bersifat dinamis, berkembang, dan 

selalu berproses dari komponen-komponen organisasi tersebut yaitu antara bagian 

yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

       Pengertian sistem menurut Leon Youssef yang dialih bahasakan oleh La Midjan 

(2001;2) adalah sebagai berikut: 



“Sistem adalah suatu seri komponen-komponen yang saling berkaitan, 

bekerja sama dalam suatu kerangka kerja tahapan yang terpadu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” 

        

       Sedangkan pengertian sistem yang dikemukakan oleh The American National 

Standards Committee yang dialih bahasakan oleh La Midjan (1999;3) adalah sebagai 

berikut: 

“ Sistem dalam pengolahan data merupakan suatu kumpulan manusia, 

mesin, dan metode yang terorganisasi untuk memenuhi seperangkat 

fungsi.”  

        

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan 

komponen-komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Komponen-

komponen tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

       Sifat-sifat sistem menurut La Midjan (1999;3-6) adalah sebagai berikut: 

       “ 1. Memiliki tujuan ( objective) 
   2. Adanya kegiatan input-process-output 
   3. Adanya lingkungan (environment) dan batas (boundary) 

          4. Memiliki sub-sub sistem (sub system) 
          5. Adanya saling ketergantungan 

 6. Setiap sistem memiliki keterbatasan internal maupun eksternal 
 7. Adanya pengendalian (Control).” 

 
       Dalam definisi sistem informasi akuntansi, informasi merupakan salah satu unsur 

sistem informasi akuntansi. Informasi dihasilkan oleh suatu pengolahan sistem 

informasi dan bertujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan 

manajemen, operasi perusahaan, dan informasi yang layak untuk pihak perusahaan. 

       Penggunaan kata-kata informasi sering diartikan sama dengan data. Padahal 

kedua kata tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Pengertian informasi yang 

dikemukakan oleh Davis Olson yang dialihbahasakan oleh Baridwan (1994;28) 

sebagai berikut: 



“Informasi adalah data yang di proses lebih jauh sehingga mempunyai arti 

bagi penerima dan mempunyai nilai pengaruh atas tindakan-tindakan, 

keputusan-keputusan sekarang atau masa yang akan datang.” 

       Sedangkan pengertian data dan informasi menurut Cushing yang dialih 

bahasakan oleh La Midjan (2001;28) adalah sebagai berikut: 

“Data dianggap bahwa terdiri dari sekelompok karakter yang diterima 
sebagai masukan (input) untuk suatu sistem informasi dan diolah serta di 
simpan, sedangkan informasi diartikan sebagai pengeluaran (output) suatu 
pengolahan data yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang 
menerima.” 

 
       Data harus diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi informasi yang berguna 

untuk pemakaian informasi. Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data 

harus merupakan informasi yang terstruktur, yaitu mampu memenuhi kriteria tepat 

waktu, relevan, dan terkontrol. Informasi yang terstruktur adalah informasi yang 

berguna dan dihasilkan oleh sistem yang berbeda pada suatu wadah organisasi yang 

terstruktur, yaitu organisasi yang memiliki pemisahan fungsi yang jelas. 

       Pengertian akuntansi menurut Kieso (1995;2) dalam bukunya “Accounting 

Principles” adalah sebagai berikut: 

“Accounting is a process of three activities: indentifying, recording, and 

communicating the economic events of an organization (business or 

nonbusiness) to interested users of the information.” 

       Sedangkan pengertian akuntansi menurut Mulyadi (2001;2) adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan 

keputusan.”        

        

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

aktivitas pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian ekonomi 

dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan 

manajemen untuk pengambilan keputusan.  



 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

      Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash dan Martin B. Robert yang 

dialih bahasakan oleh La Midjan (1999;10) adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi merupakan kombinasi manusia, fasilitas atau alat 
teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata 
jaringan komunikasi penting, pengolahan transaksi-transaksi tertentu dan 
rutin, membantu manajemen, pemakai intern dan ekstern, serta 
menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (intelligent).”  
  

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

menghasilkan informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan, membantu petugas dalam melaksanakan operasi perusahaan 

dan untuk memberikan informasi yang layak bagi pihak luar perusahaan. 

 
2.2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

       Informasi yang diperoleh dalam suatu perusahaan yang merupakan hasil aktivitas 

akuntansi, memerlukan suatu rancangan kerja agar informasi tersebut dapat 

melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan penerapan 

sistem informasi akuntansi yang dapat melayani seluruh aktivitas perusahaan. 

       Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi terdiri atas informasi 

akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi 

keuangan merupakan informasi  yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Informasi 

akuntansi keuangan pemakainya adalah pihak eksternal perusahaan yaitu pihak 

pemberi kredit (bank), pemerintah (fiskus), dan pemegang saham (investor). 

Sedangkan informasi akuntansi manajemen merupakan informasi yang dihasilkan 

oleh akuntansi manajemen yang mempunyai tujuan utama menyajikan informasi 

untuk pengambilan keputusan yang relevan bagi manajemen perusahaan dan 

mendukung kelancaran operasi perusahaan. Pemakainya adalah pihak internal 

perusahaan. 

       Bermacam-macam pendapat mengenai definisi sistem informasi akuntansi telah 

dikemukakan oleh para ahli. Mereka mengemukakan pendapatnya berbeda-beda. 



Walaupun demikian, definisi yang mereka kemukakan pokoknya mencakup hal-hal 

yang sama. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Cushing (1997;2) dalam 

bukunya “Accounting Information Systems” adalah sebagai berikut: 

“Accounting Information System (AIS) processes and transactions to provide 

users with the information they need to plan, control, and operate their 

businesses.” 

       Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut Cushing yang dialih 

bahasakan oleh La Midjan (1999;11) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi 

I” adalah sebagai berikut: 

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

 
       Selanjutnya pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar & Hopwood 

(2000;1) dalam bukunya “Accounting Iinformation System” adalah sebagai berikut: 

“An accounting information system (AIS) is a collection of resources. Such as 

people and equipment, designed to transform financial and other data into 

information.”   

       Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar & Hopwood 

yang dialih bahasakan oleh Baridwan (1994;31) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber, 
seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data 
keuangan menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para 
pembuat keputusan.” 

 
       Menurut Horngren, Harrison & Bamber (2002;227) pengertian sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

“An accounting information system is the combination of personnel, records, 

and procedures that a business uses to provide financial data.”        

        

       Sedangkan menurut Wilkinson (2000;7) mendefinisikan sistem informasi 

akuntansi sebagai berikut: 



“Accounting Information System is a unified structure within an entity, such 
as a business firm, that employs physical resources and other components to 
transform economic data into accounting information, with the purpose of 
satisfying the information needs of a variety of users.” 
 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari koordinasi 

manusia, alat, metode berinteraksi dalam satu wadah organisasi yang terstruktur 

untuk menghasilkan informasi keuangan dan informasi manajemen yang terstruktur. 

Dan jelaslah bahwa suatu sistem informasi akuntansi memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Sumber daya manusia 

2. Sumber daya modal 

3. Sumber daya teknologi  

4. Sebagai alat manajemen yaitu dalam melakukan perencanaan, pengendalian, 

dan pengambilan keputusan yang berguna dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

       Pada perusahaan berskala kecil, pengelolaan informasi dengan sistem manual 

sudah cukup, tetapi pada perusahaan yang sudah berkembang, penerapan sistem 

informasi secara manual tidak akan dapat memenuhi kebutuhan manajer dalam 

mendapatkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Dengan perkembangan 

teknologi, pada umumnya informasi dihasilkan melalui komputer sebagai media 

elektronik walaupun cara manual masih digunakan.  

       Istilah sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan 

dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Berikut adalah siklus-siklus 

pemrosesan transaksi menurut Bodnar yang dialih bahasakan oleh A.A. Yusuf 

(1996;6) yaitu: 

       “1. Siklus Pendapatan. 
   2. Siklus Pengeluaran. 

3. Siklus Produksi.  
4. Siklus Keuangan.” 
 

        
 



       Siklus-siklus pemrosesan transaksi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus Pendapatan 

 Adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa 

ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. 

Ada dua transaksi kunci yang di cakup oleh siklus pendapatan, yaitu transaksi 

penjualan dan transaksi penerimaan tunai. Dalam transaksi penjualan, pesanan 

barang dan jasa dari pelanggan menghasilkan faktur penjualan. Dalam transaksi 

penerimaan tunai, uang atau cek yang di terima dari pelanggan. 

2. Siklus Pengeluaran  

      Adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari 

entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. Ada dua 

transaksi kunci yang di cakup oleh siklus pengeluaran yaitu transaksi pembelian 

dan transaksi pengeluaran tunai. Transaksi pembelian meliputi pemerolehan 

sumber daya atau jasa. Dalam transaksi pengeluaran tunai cek disiapkan dan di 

kirim kepada pemasok. 

3. Siklus Produksi 

      Adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya 

menjadi barang dan jasa. 

4. Siklus Keuangan 

      Adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-

dana modal termasuk kas. 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep siklus pemrosesan 

transaksi menyediakan kerangka analisis aktivitas-aktivitas transaksi. Meskipun 

organisasi yang berbeda tidak mencakup sistem aplikasi yang sama dalam siklus 

pemrosesan transaksinya, konsep siklus menyediakan dasar untuk melaporkan arus 

kejadian-kejadian ekonomi yang umum untuk seluruh organisasi. Siklus-siklus 

transaksi memberikan kerangka sistematis untuk menganalisis dan merancang sistem 

informasi akuntansi yang di dalamnya terdapat tujuan serupa oleh setiap ragam 

siklus. Tujuan ini merupakan bagian integral struktur pengendalian intern perusahaan. 



       Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi menurut Bodnar yang dialih 

bahasakan oleh A.A.Yusuf (1996;137-139) adalah sebagai berikut: 

       “1. Masukan. 
   2. Pemrosesan.  

3. Penyimpanan.  
   4. Keluaran.”  
 

       Komponen-komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Masukan  

      Dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan,  faktur, 

order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan. Tujuannya adalah:  

1) Menagkap data. 

2) Membantu operasi pengkomunikasian data dan pengotorisasian operasi 

lainnya dalam proses. 

3) Menstandarkan operasi dengan menunjukkan data apa yang membutuhkan 

pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil. 

4) Menyediakan file permanen untuk analisis masa yang akan datang apabila 

dokumen-dokumen dipelihara. Artinya dokumen-dokumen yang di simpan 

harus di update untuk menjaga kelangsungannya untuk digunakan di masa 

yang akan datang. 

2. Pemrosesan 

      Pemrosesan meliputi penggunaan jurnal dan register untuk menyediakan catatan 

masukan yang permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk menyajikan 

catatan kronologis transaksi-transaksi keuangan. 

3. Penyimpanan  

      Buku besar dan file-file menyediakan data, baik dalam sistem manual maupun 

dalam sistem komputerisasi. Seluruh transaksi akuntansi harus direfleksikan 

dalam buku besar. Buku besar tersebut menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi 

akuntansi keuangan perusahaan. 

4.   Keluaran  

      Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap 

dokumen yang dihasilkan sistem adalah keluaran. 



       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen dasar 

sistem pemrosesan transaksi mencakup masukan, pemrosesan, keluaran, dan 

penyimpanan. Komponen atau elemen-elemen ini merupakan bagian sistem manual 

maupun komputerisasi. Dokumen-dokumen sumber komponen masukan umumnya 

berupa formulir yang di rancang secara hati-hati untuk memudahkan penggunaan data 

yang di catat secara akurat. Sedangkan keluaran sistem pemrosesan transaksi adalah 

neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, pembayaran cek dan lain-lain. 

 
2.2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

       Manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dalam memenuhi fungsinya, sistem informasi akuntansi harus 

mempunyai tujuan-tujuan, baik tujuan-tujuan khusus maupun tujuan-tujuan umum 

yang keduanya dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam merencanakan 

suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna terutama 

dalam hal perencanaan dan pengendalian. 

       Tujuan utama penyusunan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan 

(1999;19-20) adalah sebagai berikut: 

       “1. Untuk meningkatkan informasi. 
         2. Untuk meningkatkan metode cek internal (internal check) atau 
             pengendalian. 
         3. Untuk dapat menekan biaya-biaya.” 
        
       Uraian di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan informasi 

         Yaitu informasi yang tepat waktu, tepat guna (relevance), dan terpercaya. 

Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat memberikan 

informasi yang diperlukan dengan kandungan informasi sesuai dengan yang 

diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan metode cek internal (internal check) atau 

pengendalian 



   Metode cek internal dan pengendalian diperlukan agar dapat mengamankan 

kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang di susun harus 

mengandung kegiatan cek internal atau pengendalian internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya 

         Harus dapat menghemat biaya-biaya dalam menerapkan sistem informasi 

akuntansi. 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan tersebut 

dapat membantu dalam perencanaan sistem informasi akuntansi, terutama dalam hal 

analisis dan desain sistem tersebut sehingga merupakan proyeksi tujuan utama dan 

tujuan akhir sistem informasi akuntansi, yaitu cepat, efisien, dan aman serta dapat 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan 

pengendalian. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi yang di susun harus 

mencakup tujuan-tujuan yang harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya kekeliruan 

dan dapat digunakan sebagai pengendalian, yaitu: 

1. Keabsahan 

      Transaksi yang dicatat dalam akuntansi adalah transaksi yang benar-benar ada, 

bukan transaksi fiktif. 

2. Otorisasi 

Transaksi yang dicatat diotorisasi  dengan pantas untuk menghindari kecurangan 

yang dapat mengakibatkan pemborosan pada aktiva perusahaan. 

3. Kelengkapan 

Semua transaksi yang seharusnya dicatat telah tercantum di dalam catatan 

akuntansi agar tidak ada penghilangan transaksi ke dalam catatan. 

4. Penilaian 

Transaksi yang meliputi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya telah dicatat 

sebagai mana mestinya atau tidak ada kekeliruan dalam penghitungan maupun 

pencatatan jumlah transaksi. 

5. Klasifikasi 

Transaksi dicatat ke dalam klasifikasi yang benar. 

 



6.   Tepat waktu 

Transaksi dicatat pada periode yang benar. Pencatatan yang terlalu awal atau 

lewat periode akan mengakibatkan kealpaan pencatatan. 

7. Posting dan klasifikasi 

Pencatatan pada berkas induk yang benar, demikian juga pengikhtisarannya. 

 
2.2.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

       Apabila dilihat fungsinya, sistem informasi akuntansi merupakan pengembangan 

sistem akuntansi. Sebagai contoh salah satu fungsi sistem informasi akuntansi adalah 

untuk memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal, hal ini dapat 

dipenuhi oleh sistem informasi akuntansi secara terperinci, seksama, dan akurat. 

       Berikut adalah fungsi sistem informasi akuntansi menurut Cushing (1997;531), 

yaitu:  

       “ 1. Identify and record all valid transaction: 
          2. Describe on a timely bases the transactions financial reporting; 

       3. Measure the value of transaction in a manner that recording their           
proper monetary value in the financial statements; 

       4. Determine time period in which transactions accord to permit     recording 
of transactions in a proper accounting period; 

          5. Present property the transaction and relate disclosure in the    financial 
statement.” 

 
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi akuntansi yang cepat, 

2. Untuk menghasilkan informasi akuntansi yang efisien, 

3. Untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dapat di percaya keandalannya, 

4. Untuk memberikan informasi akuntansi yang berguna untuk perencanaan,  

pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. 

       Secara umum fungsi sistem informasi akuntansi adalah untuk mendorong 

seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang 

terstruktur, yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat di percaya dan secara keseluruhan 

informasi akuntansi tersebut mengandung arti yang berguna. 



 
2.2.6 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

       Sistem informasi akuntansi yang diterapkan perusahaan bertujuan untuk 

menyajikan informasi bagi pihak internal dan eksternal sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi.  

       Berikut adalah unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh 

Cushing (1997;18) dalam bukunya “Accounting Information System”, yaitu: 

       “1. Goal and objective 
         2. Inputs 
         3. Outputs 
         4. Data storage 
         5. Processor 

6. Instruction and procedures 
7. Users 
8. Control and security measures.” 

 
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi antara lain: sasaran dan tujuan, masukan, keluaran, penyimpanan 

data, pengolah, instruksi dan prosedur, pengguna, serta pengendalian dan pengukuran 

keamanan. 

1. Sasaran dan tujuan 

Setiap sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu atau lebih 

sasaran dan tujuan yang mencerminkan kemampuan mengendalikan di balik 

sistem tersebut. 

2. Masukan 

Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam sistem masukan yang umum untuk 

sistem informasi akuntansi. 

3. Keluaran 

Informasi yang dihasilkan sistem dinamakan keluaran. Keluaran-keluaran sistem 

tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai masukan-masukan dan 

dihubungkan sebagai umpan balik. Input sistem informasi akuntansi umumnya 

adalah laporan keuangan, daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi arus kas. 



4. Penyimpanan data 

Data kadang-kadang di simpan dalam sistem informasi akuntansi untuk 

penggunaan di masa yang akan datang. Data yang tersimpan harus di update 

untuk menjaga kelangsungannya. 

5. Pengolah 

Data harus diolah untuk menghasilkan informasi kebanyakan perusahaan 

mengolah data dengan komputer. 

6. Instruksi dan prosedur 

Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi 

tanpa adanya instruksi dan prosedur rinci. Instruksi dan prosedur untuk pengguna 

ditempatkan tersendiri dalam pedoman prosedur. 

7. Pengguna 

Orang yang berinteraksi dengan sistem menggunakan informasi dan prosedurnya, 

dihubungkan sebagai pengguna dalam bisnis. Pengguna meliputi orang yang 

melaksanakan dan mencatat setiap transaksi dan mereka yang mengatur serta 

mengendalikan sistem tesebut. 

8. Pengendalian dan pengukuran keamanan 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus akurat, bebas kesalahan dan 

terlindung dari akses yang tidak berwenang. Pengukuran keamanan dan 

pengendalian di bangun ke dalam sistem untuk menjamin akurasi informasi dan 

operasi sistem yang layak. 

       Unsur-unsur tersebut merupakan alat bantu pimpinan dan para manajemen 

perusahaan untuk keperluan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. 

Sedangkan informasi-informasi yang dibutuhkan pimpinan dan manajer perusahaan 

meliputi: 

1. Posisi harta, hutang, dan modal. 

2. Beberapa informasi pelengkap yang terperinci, misalnya jumlah hasil penjualan, 

jumlah piutang yang telah dibayar beserta saldonya, jumlah hutang-hutang kepada 

kreditur, dan lain-lain. 

3. Besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. 



4. Informasi-informasi yang harus disampaikan kepada instansi pemerintah dan 

badan lainnya. 

       Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan efektif menurut 

La Midjan (1990;59-60), adalah sebagai berikut: 

       “1. Relevan. 
         2. Kepadatan. 

   3. Diskriminasi yang memadai. 
   4. Lingkup yang tepat. 
   5. Tepat waktu. 
   6. Keandalan.” 
 

       Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Relevan 

Laporan harus membantu seseorang atau lebih manajer dalam memenuhi 

tanggung jawab utamanya dalam hal pengarahan, perencanaan, atau pengendalian 

operasi serta pendayagunaan sumber daya yang berkaitan dengan hal tersebut. 

2. Kepadatan 

Laporan harus menghilangkan semua rincian yang tidak perlu dan tidak relevan. 

3. Diskriminasi yang memadai 

Laporan harus mengadakan diskriminasi secara memadai untuk memungkinkan 

perbandingan yang berarti. 

4. Lingkungan yang tepat. 

Laporan harus berkaitan dengan tanggung jawab manajer yang menerima laporan 

tesebut. Manajer dengan tanggung jawab yang lebih luas membutuhkan laporan 

dengan lingkup yang lebih luas dibandingkan manajemen dengan bidang 

tanggung jawab yang lebih sempit. 

5. Tepat waktu. 

Bila laporan terlambat laporan tidak bernilai lagi. 

6. Keandalan. 

Laporan harus memenuhi standar kecermatan dan ketepatan yang tinggi. 

 
 

 



2.3 Pengertian Efektivitas 

       Tingkat kinerja dalam suatu perusahaan sangat besar artinya dalam menentukan 

sasaran kinerja yang akan dicapai oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan masalah 

keefektifan dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup. 

       Pengertian efektivitas sebenarnya memadukan faktor-faktor organisasi seperti 

struktur dan teknologi dengan faktor-faktor individu (seperti motivasi, rasa 

keterkaitan, dan prestasi kerja). 

       Pengertian efektivitas menurut Anthony yang dialih bahasakan oleh Maulana 

(1992;203) adalah sebagai berikut: 

       “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat   

pertanggung jawaban dengan sasaran yang harus dicapainya.” 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara output suatu pusat pertanggung jawaban dengan sasaran perusahaan 

yang harus dicapainya. Jadi, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, dapat dikatakan semakin efektif pula unit 

tersebut. Efektivitas digunakan untuk mengatur tingkat kepuasan output menurut 

kebutuhan. 

       Sedangkan menurut Gibson (2000;14) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

“Effectiveness is the optimal relationship among production, quality, 

efficiency, flexibility, satisfaction, competitiveness, and development.” 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat pencapaian 

tujuan terhadap nilai pencapaian sasaran, dapat dikatakan semakin efektif penilaian 

terhadap unit tersebut. Suatu aktivitas dikatakan efektif apabila dapat mencapai 

sasaran yang telah dicapai sebelumnya. 

 
 
 
 
 

 



2.4 Penjualan Kredit 

2.4.1 Pengertian Penjualan Kredit 

       Menurut Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (1993;352), 

pengertian penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

“Transaksi-transaksi usaha yang melibatkan pemberian suatu produk 
(barang atau jasa) yang ditukar dengan janji untuk membayar dimana 
ketika transaksi terjadi, pembeli berjanji untuk membayar dalam tempo 
masa tertentu.” 

        
       Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa semua transaksi penjualan 

yang tidak dibarengi dengan pembayaran tunai merupakan penjualan kredit. 

       Menurut Azhar (1999;174-175), pengertian penjualan kredit adalah sebagai 

berikut: 

“Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan dengan tenggang waktu 

rata-rata lebih dari satu tahun.”   

       Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa penjualan yang dilakukan 

pihak penjual kepada pihak pembeli dimana pihak pembeli tidak membayar langsung 

tetapi diberi tenggang waktu untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan 

biasanya dalam jangka waktu satu tahun. 

 
2.4.2 Tujuan Penjualan Kredit 

       Tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk aktivitas penjualan menurut Azhar 

Susanto (2001;170) adalah 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 dan hasil penjualan merupakan sumber pembayaran 
perusahaan oleh karenanya perlu diamankan. 

3.Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut: 
   a.Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya uang    

kontan kalau penjualan secara tunai. 
   b.Kuantitas barang yang akan berkurang dari gudang karena penjualan 

yang terjadi.”   
 



       Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan sistem informasi 

akuntansi penjualan adalah untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan 

sehingga dapat menunjang kelancaran penjualan perusahaan. 

 
2.4.3 Prosedur Penjualan Kredit 

       Suatu transaksi penjualan dimulai pada saat order dari pelanggan diterima. 

Dalam suatu transaksi penjualan harus ada prosedur penjualannya. Prosedur 

penjualan adalah suatu urut-urutan yang harus dilakukan dalam proses transaksi 

penjualan yang di mulai dengan penerimaan order dari pelanggan, pencatatan, sampai 

pada pemindahan hak kepemilikan. 

       Prosedur penjualan kredit adalah urut-urutan yang harus dilakukan dalam proses 

transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan 

pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

memiliki piutang kepada pelanggannya. 

       Menurut Mulyadi (2001;219-220), prosedur penjualan kredit meliputi: 

       “1. Prosedur order penjualan. 
2. Prosedur persetujuan kredit. 
3. Prosedur pengiriman. 
4. Prosedur penagihan. 
5. Prosedur pencatatan piutang. 
6. Prosedur distribusi penjualan. 
7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.” 
 

       Prosedur penjualan kredit tersebut dijelaskan 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 order penjualan. 

4. Prosedur penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan di buat 

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 periode akuntansi tertentu. 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penjualan 

memperlihatkan berbagai kegiatan sejak timbulnya pesanan penjualan sampai dengan 

pengiriman barang ke langganan, termasuk kegiatan pencatatan pesanan (order) yang 

diterima, pencatatan akibat-akibat materil dan finansial penjualan. 

 
2.5 Efektivitas Penjualan Kredit 

       Mengingat pentingnya kegiatan penjualan kredit bagi suatu perusahaan, 

diperlukan adanya suatu pengelolaan penjualan kredit yang sebaik-baiknya agar 

tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang ekonomis, penjualan kredit 

yang efektif dapat dimaksudkan dengan penjualan kredit yang mencapai sasaran atau 

target yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Agar penjualan kredit dapat 



mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, penjualan kredit harus 

direncanakan dengan baik, agar masalah piutang tidak tertagih sedikit dikendalikan. 

Dalam menjalankan perencanaan penjualan kredit dengan baik, yang harus 

diperhatikan adalah manajemen penjualannya. Adapun pengertian manajemen 

penjualan menurut Swastha (2001;28) dalam bukunya “Manajemen Penjualan”  

adalah sebagai berikut: 

“Manajemen Penjualan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian program-program kontak tatap muka, termasuk 
pengalokasian, penarikan, pemilihan, pelatihan, dan pemotivasian yang 
dirancang untuk mencapai tujuan penjualan perusahaan.” 

 
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit yang 

efektif atau penjualan kredit yang mencapai sasaran atau target perusahaan harus ada 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Selain itu, untuk mencapai 

penjualan kredit yang efektif perusahaan harus melaksanakan manajemen penjualan 

dengan baik. 

       Menurut Swastha (2001;37), agar penjualan efektif perlu diperhatikan proses-

proses sebagai berikut:  

       “1. Menentukan peranan penjualan tatap muka dan manajemen   
penjualan. 

         2.   Merencanakan program penjualan dan menyusun anggaran. 
         3.   Mengorganisasikan angkatan penjualan. 
         4.   Menarik dan memilih personalia penjualan. 
         5.   Melatih, mengkompensasikan, dan memotivasi angkatan penjualan. 
         6.   Mengevaluasi dan mengendalikan angkatan penjualan lapangan.” 

 
       Uraian di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menentukan peranan penjualan tatap muka dan manajemen penjualan 

Penjualan tatap muka (Personal Selling) adalah interaksi antar individu, saling  

bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak 

lain. Jadi, penjualan tatap muka merupakan komunikasi orang secara individu 

yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan usaha pemasaran pada umumnya, 

yaitu meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan menawarkan 



kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang. Sedangkan 

manajemen penjualan adalah perencanaan, pengarahan, dan pengawasan 

penjualan tatap muka, termasuk penarikan, pemilihan, penugasan, pembayaran, 

dan pemotivasian para tenaga penjual. 

2. Merencanakan program penjualan dan menyusun anggaran 

Dalam merencanakan program penjualan, harus dilakukan penentuan tujuan, 

perumusan strategi, dan peramalan penjualan. Selain itu, harus disusun anggaran 

penjualannya yang bertujuan untuk alat perencanaan dan pengendalian penjualan 

perusahaan. 

3. Mengorganisasikan angkatan penjualan 

Apabila perencanaan penjualan telah disusun, tahap selanjutnya adalah 

mengorganisasikan angkatan penjualan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan mengorganisasikan angkatan penjualan, dapat ditentukan wewenang dan 

tanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan penjualan dengan 

baik. 

4. Menarik dan memilih personalia 

Perusahaan harus menarik dan memilih personalia penjualan yang berkualitas. 

5. Melatih, mengkompensasi, dan memotivasi angkatan penjualan 

Perusahaan dapat memberikan insentif tunai dan insentif non tunai. Insentif tunai 

seperti pemberian gaji, bonus, dan lain-lain. Sedangkan insentif non tunai seperti 

pemberian rumah, mobil dinas, dan lain-lain. 

6. Mengevaluasi dan mengendalikan angkatan penjualan lapangan 

Evaluasi penjualan dapat dilakukan dengan pembandingan anggaran dengan 

realisasinya. Sedangkan pengendalian yang dilakukan adalah dengan membuat 

laporan-laporan penjualan. 

       Kegiatan penjualan yang efektif harus ditempatkan dalam konteks rencana 

pemasaran penjualan secara keseluruhan. Strategi dan taktik penjualan  dapat 

diimplementasikan dan dinilai berdasarkan suatu kerangka sasaran perusahaan dan 

proses prencanaan strateginya. 



       Sebagai prasyarat penyusunan rencana pemasaran, yang perlu dipertimbangkan 

secara seksama adalah pendefinisian, peranan, atau misi bidang usaha. Proses 

pendefinisian bidang usaha ini, tidak saja untuk memastikan bahwa perusahaan 

memikirkan  kebutuhan dan keinginan pelanggan, tetapi juga dalam pengertian proses 

perencanaan definisi bidang usaha untuk membentuk mekanisme yang lebih banyak 

merupakan arah atau pedoman. 

       Kegiatan pelaksanaan penjualan kemudian diikuti dengan analisis situasi pasar 

yang mencakup pertumbuhan pada saat ini dan beberapa tahun terakhir, analisis 

kebutuhan pesaing, analisis kecenderungan lingkungan makro secara umum 

(ekonomi, demografi, teknologi, politik, dan budaya) yang memungkinkan 

mempengaruhi produk perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, harus 

dilakukan analisis kekuatan pasar (Strengths), kelemahan pasar (Weakness), peluang 

pasar (Opportunities), dan ancaman pasar (Threaths). 

       Setelah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan penjualan, perusahaan perlu 

melakukan pengendalian penjualan. Pengendalian sangat perlu dilaksanakan di setiap 

perusahaan untuk mengawasi dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang akan merugikan 

perusahaan. 

       Informasi penting bagi keputusan pengendalian, yaitu meliputi tolok ukur seperti 

standar prestasi dan hasil operasi nyata. 

Pengendalian penjualan kredit meliputi:         

1. Pengendalian melalui organisasi 

Pengendalian melalui organisasi terutama ditekankan melalui adanya pemisahaan 

wewenang dan tanggung jawab. Fungsi yang harus dipisahkan terutama: 

 1.  Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit 

 2.  Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit 

 3.  Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas 

 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi 

kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada 



transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu 

fungsi tersebut. 

2. Pengendalian melalui akuntabilitas kekayaan 

      Terdiri dari dua kegiatan pengendalian, yaitu: 

    1. Pengamanan secara fisik atas kekayaan perusahaan 

 2. Pencatatan secara benar atas nilai dari setiap kekayaan perusahaan    melalui    

buku besar, pemahaman atas prosedur-prosedur, rekonsiliasi, dan penilaian 

kembali. 

3.     Pengendalian melalui otorisasi 

        Setiap pelaksana otorisasi harus yakin bahwa apa yang di otorisasi pasti benar 

dan telah melalui prosedur yang telah ditetapkan, misalnya persetujuan 

pemberian kredit. 

4.    Pengendalian melalui dokumen 

 Semua sistem informasi yang berkaitan dengan organisasi dan kebijakan 

 perusahaan harus terdokumentasi, sehingga membantu dalam hal: 

   1.  Menginterprestasikan kebijakan perusahaan secara benar  

   2.  Menjelaskan hubungan fungsi diantara organisasi 

   3. Meyakinkan bahwa semua prosedur telah benar, dapat dipercaya, 

 konsisten, dan efektif. 

 
Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Menunjang 

Efektivitas Penjualan Kredit 

       Sistem informasi akuntansi memproses data dan transaksi agar dapat bermanfaat 

bagi kepentingan perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Hal ini tidak telepas 

penggunaannya untuk kepentingan penjualan kredit. 

       Menurut Wilkinson (2000;8) sistem informasi dalam suatu perusahaan yang 

termasuk di dalamnya sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai yang 

signifikan pada perusahaan dan keluarannya (outputs). Ada beberapa keuntungan 

tersedianya sistem informasi, yaitu: 

        
 



       “1. Increased efficiency of the phisical processes, hence reduced costs of                       
operations. 

         2. Increased accuracy and currency of the records pertaining to various 
entities,     such as customers and suppliers. By enhancing these two key 
information qualities, the information system helps management to achieve 
is objective of service. Thus when a customer calls to discuss his or her 
account balance, the firm can respond knowledgeably. 

        3. Improve quality of products and service. 
        4. Enhanced quality of planning and control.” 

 
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya informasi 

yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang memadai menunjang 

penjualan kredit yang efektif, yaitu: 

1. Dengan adanya catatan mengenai penjualan kredit, misal catatan mengenai hasil 

penjualan kredit dan catatan pengeluaran untuk biaya operasional penjualan 

kredit. Hal ini merupakan informasi bagi manajer untuk dapat mengetahui 

efisiensi penjualan kredit dan apakah sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2. Dengan adanya catatan mengenai persediaan barang, catatan mengenai retur 

penjualan kredit, dan catatan mengenai peranan penjualan kredit merupakan 

informasi yang akan membantu manajer dalam melaksanakan fleksibilitas dalam 

penjualan kredit yaitu manajer dapat dengan segera mengetahui barang-barang 

yang ada dan siap di jual. 

3. Dengan adanya catatan mengenai hasil penjualan kredit, hasil produksi, hasil 

kinerja bagian penjualan kredit akan memberikan informasi kepada manajer 

mengenai mutu penjualan kredit apakah sesuai dengan harapan langganan atau 

klien. Dengan demikian, kelangsungan hidup perusahaan akan tetap terjaga 

dengan baik.  

4. Dengan adanya laporan keuangan seperti laporan laba-rugi, neraca, dan lain-      

lain, akan memberikan informasi kepada manajer mengenai keadaan perusahaan 

secara keseluruhan. Hal ini membantu manajer dalam mengevaluasi dan membuat 

perencanaan penjualan untuk masa yang akan datang. 

      Pendapat lainnya dikemukakan oleh La Midjan (1999;78), yaitu:  



      “Untuk meningkatkan laba, penjualan harus ditingkatkan semaksimal 
mungkin pada batas-batas biaya ekonomis rasional. Untuk mencapai hal 
tersebut di atas, pemimpin perusahaan (manajemen) harus dapat 
mengkoordinir secara rasional alat-alat produksi yang terdiri atas sumber 
daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya 
lingkungan, dan sumber daya informasi.” 

       
       Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa sistem infomasi akuntansi 

penjualan berperan dalam menunjang efektivitas penjualan kredit. Penjualan kredit 

efektif adalah penjualan kredit yang mencapai sasaran atau sesuai dengan target. 

Tujuan penjualan kredit adalah untuk mencapai laba, dan untuk mencapai laba 

tersebut dibutuhkan alat-alat produksi seperti sumber daya alam, sumber daya modal, 

sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, dan sumber daya informasi. Sumber-

sumber daya tersebut terdapat di dalam sistem informasi akuntansi. Selain itu, sistem 

informasi akuntansi memproses data dan transaksi agar dapat bermanfaat bagi 

kepentingan perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Hal ini tidak terlepas 

penggunaannya untuk kepentingan penjualan kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


