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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

      Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dituntut 

menggunakan sumber–sumber yang dimilikinya dengan sebaik– baiknya, sehingga 

dari sumber–sumber tersebut bisa diperoleh hasil yang optimal. Pimpinan 

perusahaan sebagai pengelola perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat di 

antara berbagai alternatif yang bisa dipilih. Dalam mengambil keputusan tersebut 

manajemen membutuhkan informasi mengenai apa yang telah terjadi di dalam 

perusahaan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan  adanya sistem informasi 

akuntansi yang direncanakan akan dirancang dengan baik. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

      Pengertian sistem menurut pandangan George H. Bodnar dan William S. 

Hopwood (2000;1) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” terjemahan 

Amir Abadi Jusuf  dan Rudi M. Tambunan, mengemukakan bahwa: 

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti  
manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 
informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil 
keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini 
apakah secara manual atau terkomputerisasi. 
 

      Pengertian Sistem informasi akuntansi menurut Barry E.Cushing yang 

diterjemahkan oleh La Midjan  (1997;4)dalam bukunya berjudul “Sistem 

Informasi Akuntansi I”, edisi ke 11 adalah sebagai berikut: 
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“Sistem informasi Akuntansi merupakan sumber manusia dan modal 

dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan informasi 

keuangan, dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan 

memproses data”. 

 
      Barry Cushing menyatakan pendapatnya dengan mempergunakan istilah sistem 

informasi akuntansi, hal ini dilakukan dengan maksud menekankan bahwa 

informasi merupakan alat penting bagi manajemen. Dengan jelas ia juga 

menyatakan bahwa unsur dari sistem informasi akuntansi adalah perangkat 

perusahaan, baik itu berupa sumber-sumber modal, maupun berupa personal 

perusahaan yang bertanggung-jawab terhadap penyediaan informasi keuangan yang 

diinginkan.  

      Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Moscove yang telah 

diterjemahkan oleh Zaki Baridwan , dalam bukunya “Sistem Informasi 

Akuntansi” (1993;4) adalah sebagai berikut: 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 
mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan 
mengkomunikasikan informasi keuangan dan pengambilan keputusan 
yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, 
investor, kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen). 
 

      Jika kita lihat dari ketiga pendapat di atas, sifatnya satu sama lain saling 

melengkapi dalam membentuk gambaran yang jelas tentang pengertian sistem 

akuntansi, yaitu sistem akuntansi adalah suatu alat bagi manajemen perusahaan 

dalam mengambil keputusan-keputusan operasinya, melalui informasi keuangan 

yang dipersiapkan untuk memanfaatkan personal perusahaan ataupun alat–alat 

lainnya. 
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2.1.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

      Penyusunan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan harus 

dipertimbangkan dengan baik agar dapat memenuhi berbagai tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahaan. Untuk itu penyusunan sistem akuntansi harus disesuaikan 

dengan keadaan dan sifat (karakteristik) dari perusahaan. 

      Menurut Mulyadi (1993;19) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi 

Akuntansi mengemukakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah: 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha. 
2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya. 

3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi. 
4) Untuk mengurangi biaya operasional dalam penyelenggaran 

catatan akuntansi. 
 

      Menurut La Midjan (1995;12) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Informasi Akuntansi I , yaitu : 

Penyusunan sistem informasi akuntansi mempunyai tujuan utama 
sebagai berikut: 
1) Untuk meningkatkan informasi. 
Yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu. 
2) Untuk meningkatkan sistem internal cek atau sistem pengendalian 

intern. 
3) Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 
      

      Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat dilihat bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah : 

1) untuk menyediakan dan meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh 

sistem akuntansi tersebut dengan kualitas yang baik, tepat pada 

waktunya, dan dapat memenuhi kebutuhan; 
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2) untuk meningkatkan pengawasan akuntansi dan pengawasan intern 

sehingga pengamanan terhadap harta kekayaan perusahaan bisa lebih 

ditingkatkan; 

3) untuk mengurangi biaya administrasi pembukuan, biaya untuk 

menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga biaya 

relatif tidak mahal. 

      Untuk mengetahui peranan dari sistem informasi akuntansi bagi manajemen 

harus diketahui fungsi dari sistem akuntansi itu sendiri. 

Adapun fungsi sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. legal function, yaitu: 

untuk memenuhi kewajiban dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang 

akan dilaporkan pada instansi pajak, pemegang saham, dan pihak lainnya yang 

membutuhkan informasi tersebut. 

2. manajerial function, yaitu: 

untuk memenuhi kebutuhan manajemen perihal adanya laporan keuangan yang 

akurat, tepat, dan cepat, sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam 

mengelola organisasi yang menerapkan sistem tersebut. 

3. stewardship function, yaitu: 

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal yang akan menilai 

hasil kerja dari pihak manajemen organisasi tersebut, terutama dalam menjaga, 

mengatur, mengelola, dan mengamankan hasil kekayaan organisasinya. 
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      Sedangkan fungsi dari Sistem Informasi Akuntansi menurut La Midjan  

(1995;12) dalam bukunya berjudul “Sistem Informasi Akuntansi II”  edisi ke 5 

adalah sebagai berikut: 

mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang terstuktur, yakni tepat waktu, 
relevan, dan dapat dipercaya, dimana secara keseluruhan informasi 
akuntansi tersebut mengandung arti berguna. 

  

      Jadi sistem informasi akuntansi mempunyai fungsi untuk mendorong seoptimal 

mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang 

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

tersebut mengandung arti yang berguna. 

      Informasi akuntansi yang terstruktur yang dihasilkan berasal dari proses data 

yang terstruktur yaitu data yang memenuhi fungsi keabsahan formil,yang telah 

melalui prosedur pembuatan dan pengumpulan data yang benar dan keabsahan 

materiil dalam arti data tersebut telah mewakili suatu transaksi keuangan yang 

terjadi dan benar pula. Juga sistem informasi akuntansi penting bagi manajer dalam 

mengelola perusahaan, terutama  dalam: 

1) menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat tentang hasil operasi 

perusahaan untuk kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern; 

2) membantu pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan secara efektif 

dan efisien melalui pelaksanaan prosedur sistem informasi akuntansi, 

sehingga memudahkan pimpinan dalam mengadakan pengendalian dalam 

perusahaan; 
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3) menciptakan metode dan prosedur untuk menyusun dan mengelola data 

selengkapnya mengenai sebagai aktivitas perusahaan, baik data kuantitatif 

maupun data non kuantitatif. 

 

2.1.3 Unsur – unsur Sistem Informasi Akuntansi 

      Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi menurut Barry E. Cushing 

(1992;17)  dalam bukunya  berjudul “Sistem Informasi Akuntansi dan 

Organisasi Perusahaan” adalah sebagai berikut: 

1) Sekumpulan manusia dan sumber modal 
Manusia yang terlibat dalam aktivitas perusahaan memegang peranan 
penting sebagai penggerak dan pengelola sumber modal dalam suatu sistem 
informasi 

2) Penyiapan informasi keuangan  
Dalam informasi ini menyangkut masalah keuangan yang digunakan oleh 
manajemen dalam mengelola perusahaan, terutama dalam membuat 
kebijaksanaan dan mengambil keputusan. 

3) Pengumpulan dan pengelolaan data transaksi 
Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari selalu terjadi transaksi baik 
transaksi intern maupun transaksi ekstern. Dengan adanya Sistem Informasi 
Akuntansi maka transaksi-transaksi tersebut dikumpulkan, kemudian diolah 
untuk menghasilkan informasi. 
 

Dalam definisi sistem informasi akuntansi, untuk mendapatkan informasi yang 

berkualitas diperlukan suatu prosedur metode pencatatannya. 

 

      Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (crerical operation), biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut ini: menulis, 

menggandakan, menghitung, memberi kode, memindahkan, membandingkan. 



17 

      Sedangkan metode pencatatan dalam buku jurnal, buku besar, maupun buku 

pembantu buku besar adalah: 

1) Metode tulis dengan tangan (pen and ink method) 

2) Metode tulis dengan mesin pembukuan (mechanical equipment method) 

3) Metode tulis dengan komputer (electronic data processing) 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

      Perusahaan dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha dapat 

menjual barang atau jasanya kepada pelanggan. Penjualan merupakan aktivitas 

utama perusahaan yang penting karena merupakan sumber utama pendapatan 

perusahaan. Akibat dari aktivitas penjualan yang tidak dikelola dengan baik secara 

langsung akan merugikan perusahaan, sebab selain sasaran penjualan tidak tercapai, 

juga pendapatan akan berkurang. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi 

penjualan perlu dirancang dengan baik dalam perusahaan, agar aktivitas penjualan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

      Sistem informasi akuntansi penjualan dapat menciptakan sistem informasi yang 

mutakhir mengenai pasar, harga, calon pembeli, cara distribusi, syarat penyerahan, 

dan syarat pembayaran. 

      Sistem informasi akuntansi penjualan yang berkaitan erat dengan sistem 

akuntansi piutang didukung oleh prosedur penerimaan order, prosedur pengiriman 

barang dan prosedur pencatatan akibat adanya penjualan. 
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      Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan adalah alat yang dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam 

pengambilan keputusan khususnya di bagian penjualan melalui laporan penjualan. 

 

2.2.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Menurut La Midjan (1997;175) dalam bukunya berjudul Sistem 

Informasi Akuntansi I ; Pendekatan Manual Praktika Penyusunan dan Prosedur, 

aktivitas penjualan perlu disusun sistem akuntansinya, disebabkan karena : 

1.   Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan.    
2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan 

perusahaan,oleh karena perlu diamankan. 
3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta dan 

menyangkut: 
a.  Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya 

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

penjualan. 
 

      Tujuan sistem informasi akuntansi penjualan menurut George H.Bodnar, 

William S.Hopwood yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf  dan Rudi M. 

Tambunan (2000;21) dalam bukunya berjudul “Sistem Informasi Akuntansi”  

edisi keenam adalah sebagai berikut : 

1. untuk memperbaiki kualitas informasi, 

2. untuk memperbaiki pengendalian informasi, 

3. untuk meminimalkan biaya yang berkaitan 
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2.2.2 Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan dalam Penjualan 

      Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang digunakan sangat tergantung dari 

cara penjualan dan jenis perusahaan,antara lain : 

1) Pesanan penjualan (sales order) 

Yaitu dokumen yang mencatat deskripsi, jumlah, dan informasi terkait untuk 

barang yang dipesan oleh pelanggan. 

2) Bon penjualan kontan 

Yaitu dokumen yang dibuat beberapa rangkap oleh bagian penjualan untuk 

diserahkan ke pelanggan dan bagian-bagian lain sesuai prosedur, sebagai 

dokumen pengantar bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran tunai dan 

penerimaan barang. 

3) Perintah penyerahan barang (delivery order) 

Yaitu dokumen yang dibuat oleh bagian penjualan dan diserahkan ke bagian 

gudang untuk menyiapkan barang yang tertera di dokumen, serta 

memerintahkan bagian pengiriman untuk mengirim barang tersebut. 

4) Faktur penjualan (sales invoice) 

Yaitu dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, 

harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran, dan data lain yang 

relevan. 

5) Surat pengiriman barang (shipping slip) 

Yaitu dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang,yang 

menunjukkan deskripsi atas barang dagang, jumlah yang dikirim, dan data lain 

yang relevan. 
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6) Jurnal penjualan (sales journal) 

Yaitu jurnal untuk mancatat transaksi penjualan. 

7) Kartu Piutang  

Yaitu kartu untuk mencatat setiap penjualan, penerimaan kas, retur, dan 

pengurangan harga penjualan untuk masing-masing pelanggan. 

      Fungsi bagian penjualan menurut Barry E. Cushing dalam buku “Sistem 

Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan” terjemahan Ruchyat 

Kosasih (1994;761) adalah sebagai berikut: 

1. Menerima pesanan penjualan dari langganan dan mempersiapkan 
dokumen  pesanan penjualan. 

2. Memeriksa besarnya kredit langganan yang akan datang. 
3. Memeriksa keberadaan produk dan produk-produk yang diperoleh 

dari persediaan. 
4. Pengaturan pengiriman produk-produk pada para langganan. 
5. Membuat faktur langganan untuk produk-produk dan ja sa-jasa 

yang telah disediakan. 
6. Pemeliharaan dokumen-dokumen para langganan dengan 

memasukkan jumlah-jumlah penjualan ke dalam  
rekening-rekening langganan. 

7. Memasukkan ikhtisar transaksi akuntansi pada buku besar. 
 

 
2.2.3   Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan yang diterapkan di setiap perusahaan berbeda–beda 

tergantung dari bentuk usahanya, jenis barang yang diperdagangkan oleh 

perusahaan tersebut, cara menjual produk, dan cara pengirimannya. 

Pesanan penjualan dapat diterima dengan beberapa cara : 

 1) Pembeli atau pelanggan dapat memesan sendiri atau dengan telepon. 

 2) Bila pesanan melalui telepon, calon pembeli akan menerima konfirmasi 

atas barang–barang yang dipesannya. 
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 3) Salesman dan salesgirl yang mendatangi langganan. 

    Jika menggunakan cara ini, akan dibuat suatu formulir berisi daftar 

pesanan yang dibutuhkan oleh pembeli, dan selanjutnya akan dibuat 

dalam beberapa rangkap. Dan setelah barang pesanan telah 

diantar,pembeli perlu memeriksa barang–barang pesanan dan 

menandatanganinya. 

4) Pesanan barang yang akan dikirimkan oleh pembeli melalui  surat secara 

formal kepada penjual. Surat yang dikirimkan berisi jenis barang yang 

dibeli, jumlah barang, harga barang yang ditawarkan, dan cara-cara 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli apabila ingin membeli barang 

dengan cara ini. 

       Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan 

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

terlibat dengan aktivitas penjualan sejak timbulnya pesanan penjualan sampai 

dengan peneriman hasil penjualan, yaitu: 

1) bagian pesanan penjualan; 
2) bagian kredit; 
3) bagian gudang; 
4) bagian pengiriman barang; 
5) bagian pembuatan faktur; 
6) bagian penagihan; 
7) bagian penerimaan uang (kasir); 
8) bagian akuntansi atau pembukuan. 

 
Ad.1)    Bagian pesanan penjualan (sales order department) 

  a Mencari order sesuai rencana dengan tingkat penjualan menguntungkan. 

  b Mencatat pesanan-pesanan (order) yang diterima. 
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  c Meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit. 

  d Mengeluarkan dokumen perintah mengeluarkan barang (delivery order) dan    

mengawasi pengiriman. 

  e Mencatat akibat-akibat material dan finansial dari aktivitas penjualan. 

  f Membuat faktur penjualan dan menyerahkannya kepada pembeli 

  g Menyusun laporan penjualan. 

Ad.2)    Bagian kredit 

  a Menerima penilaian terhadap kemampuan pelanggan dengan menggunakan 

catatan dari bagian piutang mengenai besarnya kredit yang dapat diberikan 

dan ketetapan pembayarannya. 

  b Memberikan persetujuan kredit. 

Ad 3)   Bagian gudang 

  a Menerima barang-barang dan segera melaporkan penerimaan tersebut 

kepada yang berkepentingan. 

  b Menyiapkan dan menyerahkan barang-barang berdasarkan perintah dari 

pejabat yang berwenang ke bagian pengiriman. 

  c Menyimpan dengan hati-hati atas barang yang diterima. 

  d Menyampaikan pertanggungjawaban mengenai barang-barang yang 

disimpan. 

Ad.4)   Bagian pengiriman barang 

  a Melakukan pengiriman kepada pelanggan atas dasar surat perintah 

pengiriman. 
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  b Melakukan pemeriksaan atas jenis dan kuantitas barang sesuai dengan surat 

perintah pengiriman. 

Ad.5)   Bagian pembuatan faktur 

  a Membuat atau melengkapi faktur penjualan. 

  b Menghitung biaya pengangkutan dan PPN penjualan. 

  c Membagi tembusan faktur penjualan ke bagian lain. 

  d Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan dalam faktur. 

Ad.6)   Bagian penagihan 

  a Melakukan pengawasan terhadap kebenaran jumlah dalam pembayaran 

piutang. 

  b Melakukan penagihan terhadap piutang yang telah jatuh tempo tetapi 

debitur belum juga membayar walaupun sudah diberi peringatan. 

  c Memberikan peringatan-peringatan kepada para debitur untuk segera 

melunasi hutangnya. 

Ad.7)   Bagian penerimaan uang (kasir) 

      Kasir bertugas menerima uang yang berasal dari penjualan tunai maupun 

pembayaran uang atas pelunasan piutang. Setelah persediaan kas 

maksimum tercapai, harus disetorkan ke bank. Satu lembar bukti setor bank 

ke bank langsung dikirimkan ke bagian akuntansi untuk pembukuan. 

Ad.8)   Bagian akuntansi atau pembukuan 

      Bagian akuntansi atau pembukuan bertugas untuk mencatat atau 

membukukan seluruh transaksi penjualan. 
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2.2.4  Laporan Penjualan 

      Laporan penjualan merupakan salah satu unsur yang dihasilkan oleh sistem 

informasi akuntansi penjualan. Laporan ini penting sebagai alat pengendali 

aktivitas penjualan dan juga merupakan sumber informasi bagi manajemen 

perusahaan untuk mengetahui keadaan secara keseluruhan. 

      Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan yang efektif 

menurut Wilkinson yang diterjemahkan oleh Agus Maulana (1993;416) dalam 

bukunya yang berjudul “Sistem Akunting dan Informasi”  adalah 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 itu 

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

3. Diskriminasi. 
Laporan harus mengadakan diskriminasi secara memadai untuk 
memungkinkan perbandingan yang berarti. 

4. Lingkup yang tepat. 
Laporan yang berkaitan dengan tanggung jawab manajer yang menerima 
laporan tersebut. Manajer dengan tanggung jawab yang lebih luas 
membutuhkan laporan dari lingkup yang lebih luas daripada para manajer 
dengan bidang tanggung jawab yang lebih sempit. 

5. Dapat dipahami. 
Laporan harus menyajikan informasi dalam format yang jelas dan siap 
pakai. 

6. Tepat waktu. 
Maksudnya bila laporan itu terlambat maka laporan itu sudah tidak bernilai 
lagi. 

7. Keterandalan. 
Laporan harus memenuhi standar kecermatan dan ketepatan yang tinggi. 

8. Konsistensi dengan laporan-laporan lain. 
Informasi dari suatu laporan harus konsisten dengan informasi yang 
disajikan dalam seluruh laporan yang berkaitan dengannya. 
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      Jadi laporan efektif yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan 

manajerial adalah yang dapat menyajikan informasi 

relevan,padat,membeda-bedakan, cocok dengan lingkup, dapat dipahami, tepat 

waktu, terandal, dan konsisten dengan laporan-laporan lain dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.3 Pengertian, Tujuan, dan Klasifikasi Penjualan 

      Penjualan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh penjual dalam menjual barangnya, dengan harapan memperoleh laba dari 

adanya transaksi tersebut. Selain itu penjualan juga dapat diartikan sebagai 

pengalihan atau pemindahan hak pemilikan atas barang dan jasa dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli, yang disertai dengan penyerahan uang dari pihak pembeli ke 

pihak penjual, sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut dan lamanya 

penyerahan imbalan inilah yang menimbulkan perbedaaan antara penjualan tunai 

dan penjualan kredit. 

      Penjualan kredit terjadi bila penyerahan barang atau jasa tidak segera diikuti 

pembayaran dari pihak pembeli. Jadi penjualan kredit adalah penjualan atas barang 

dan jasa yang mempunyai tenggang waktu antara terjadinya transaksi dengan 

penyerahan imbalan sehingga menimbulkan perkiraan baru yang disebut dengan 

piutang. 

      Menurut Komaruddin (1994;775) dalam bukunya Ensiklopedi Manajemen 

edisi kedua, penjualan diartikan sebagai berikut : 
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      Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa 
penjual memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah uang 
yang disebut harga. 

      Pada umumnya kegiatan penjualan dilakukan dengan tujuan memperoleh laba 

tertentu (optimal), dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya 

untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila penjualan 

dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. 

      Menurut buku Basu Swastha (1993;80) berjudul “Manajemen Penjualan” 

edisi ketiga, pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualannya: 

1) mencapai volume tujuan tertentu, 
2) mendapatkan laba tertentu, 
3) menunjang pertumbuhan perusahaan. 
 

      Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya 

dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini perlu adanya 

kerja sama yang baik antara fungsi-fungsi dalam perusahaan maupun dengan para 

penyalur. Namun demikian semia ini tetap menjadi tanggung jawab dari pimpinan 

(top management) dan pimpinan tersebut harus mengkoordinir semua fungsi 

dengan baik termasuk fungsi penjualan. 

      Transaksi penjualan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Penjualan secara tunai, yaitu penjualan bersifat “cash and carry”  pada 

umumnya terjadi secara kontan. 

2) Penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan tenggang waktu 

pembayarannya rata-rata di atas satu bulan. 
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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. Biasanya penjualan ekspor 

memanfaatkan Letter of credit (L/C). 

5) Penjualan secara konsinyasi, yaitu menjual barang secara titipan kepada 

pembeli yang juga sebagai penjual. Apabila barang tersebut tidak laku, maka 

akan kembali ke penjual. 

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

tetapi melalui pedagang antara. Grosir berfungsi menjadi perantara pabrik atau 

importir dengan pedagang atau toko eceran. 

 

2.4 Pengertian Pendapatan 

      Menurut pengertian Standar Akuntansi Keuangan No.23 yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia, (IAI;PSAK;1999) pada paragraf 06 mengemukakan 

pengertian dari pendapatan sebagai berikut : 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus 
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 
kontribusi penanam modal.” 

       

      Pendapatan dari penjualan barang atau jasa sering disebut sebagai penjualan 

(sales). Bila suatu perusahaan mempunyai beberapa jenis pendapatan, hendaknya 

setiap jenis pendapatan dicatat dalam perkiraan terpisah. 
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      Sedangkan menurut Eldon S. Hendriksen dalam bukunya “Accounting 

Theory”  4th edition diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1999;163) dalam 

bukunya berjudul “Teori Akuntansi Jilid I” yang mengemukakan pengertian 

pendapatan sebagai berikut : 

Pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam 

perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. 

 
                                                                

      Pendapatan merupakan proses menciptakan barang atau jasa serta penjualannya 

pada konsumen atau prosedur lainnya oleh perusahaan selama jangka waktu 

tertentu dalam satuan ekonomi. 

      Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi  yang 

diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang 

ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan 

manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan 

ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. 

      Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul 

dari transaksi dan peristiwa ekonomi sebagai berikut: 

a) Penjualan barang, 

b) Penjualan jasa, dan 

c) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan 

bunga, royalti, dan deviden. 
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2.5 Pedoman Untuk Pengakuan Pendapatan 

      Pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri terlepas dari 

beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan 

pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat : 

1. direalisasi atau dapat direalisasi, dan  

2. telah dihasilkan melalui penyelesaian sebagian besar kegiatan yang harus 

dilakukan dalam proses memperoleh pendapatan. 

      Pendapatan direalisasikan bila barang-barang dan jasa-jasa dipertukarkan untuk 

kas atau klaim atau kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasikan bila aktiva yang 

diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang 

diketahui. 

      Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan 

saat pengakuan pendapatan, yaitu kapan pendapatan tersebut direalisasi. Untuk 

periode akuntansi tertentu, pertanyaannya apakah pendapatan harus diakui dan 

dilaporkan dalam periode berjalan atau harus ditangguhkan ke periode berikutnya. 

Untuk dapat memberikan informasi yang relevan, maka pendapatan harus dicatat 

dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. 

      Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi sebagai 

berikut  dipenuhi : 

1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. 
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2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian selektif atas 

barang yang dijual. 

3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. 

4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi 

akan mengalir kepada perusahaan tersebut. 

5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan andal. 

      Ada berbagai kriteria yang dapat diterima untuk menentukan kapan suatu 

pendapatan direalisasi. Dalam setiap kasus kriteria yang digunakan hendaknya 

sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak penjualan dengan pelanggan dan 

hendaknya sedapat mungkin didasarkan pada bukti yang objektif. Kriteria yang 

paling sering digunakan akan diuraikan dibawah ini  

1.  Pangakuan pendapatan pada saat penjualan (point of sale) 

Pendapatan dari penjualan barang biasanya ditentukan dengan metode ini, di 

mana pendapatan direalisasi pada saat hak pemilikan berpindah ke pihak 

pembeli. 

2. Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan pembayaran (Receipt of 
Payment) 

 
Bila digunakan kriteria ini, pendapatan baru dikatakan direalisasi pada saat 

uang kas telah diterima, tidak peduli kapan dilakukan penjualannya. Dasar kas 

(cash basis) ini umumnya dipraktekkan oleh dokter, ahli hukum dan 

perusahaan lain yang bergerak dibidang jasa. 

3.    Metode Cicilan (Installment Method) 



31 

Dalam metode cicilan, pendapatan dianggap telah direalisasi pada saat 

penjualan. Metode cicilan ini, dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, 

dimana terjadi keadaan yang sedemikian rupa sehingga penerimaan tagihan 

atas penjualan cicilan sering sangat tidak pasti. Dalam metode ini, setiap 

penerimaan pembayaran dianggap sebagai pendapatan dan terdiri dari : (1) 

harga pokok barang dagang yang dijual dan (2) laba kotor penjualan. 

4.    Metode Persentase Penyelesaian (Percentage of Completion) 

Pengakuan pendapatan berdasarkan metode persentase penyelesaian 

menyatakan bahwa penjualan menurut kontrak jangka panjang umumnya 

diakui menurut  metode persentase penyelesaian, dan mencakup proporsi laba 

yang diharapkan dapat direalisasi pada kontrak itu. Penjualan lain dicatat pada 

waktu pengiriman produk atau pelaksanaan jasa.    

 
       

  
 


