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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Pengertian Manfaat  

Pengertian “  Manfaat “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

 “Manfaat adalah guna atau faedah, laba atau untung”. 

 Berdasarkan pernyataan diatas maka pernyataan yang paling sesuai dengan 

judul skripsi adalah : 

 “Faedah yang didapatkan oleh pihak manajemen ”. 

  

2.2  Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi disusun untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Dimana pihak internal itu seperti 

manajemen, membutuhkan informasi untuk mengetahui, mengawasi dan 

mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, sedangkan pihak eksternal 

itu seperti: kreditur, calon investor, kantor pajak membutuhkan informasi sesuai 

dengan kepentingannya masing-masing. 

Penyusunan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan sangat 

bergantung pada jenis dan skala perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, 

prestasi manajemen dan nilai transaksi. 

Sistem informasi akuntansi bagi perusahaan kecil sampai menengah 

dengan struktur organisai yang masih sederhana dapat diproses secara manual 

dengan dibantu penggunaan mesin-mesin pembukuan sampai dengan komputer. 

Sedangkan sistem informasi akuntansi bagi perusahaan besar yang memiliki 

cabang-cabang perusahaan, diproses dengan menggunakan aplikasi program 

komputer yang mutakhir. 
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2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Mengenai pengertian sistem informasi akuntansi terdapat berbagai 

pendapat dari para ahli diantaranya Bodnar and William (2002; 1) adalah : 

“An accounting information system (AIS) is a collection of resources, 

such as people and equipment, designed to transform financial and other 

data into information”. 

Menurut kutipan di atas, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari 

sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 

menjadi informasi. 

Selanjutnya Cushing et al., (2000; 2) memberikan definisi AIS 

“An accounting information system (AIS) processes data and transaction 

to provide user with the information they need to plan, control, and 

operate their business”. 

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi 

menyediakan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan 

pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan 

perencanaan dan operasional perusahaan. 

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan sistem informasi 

akuntansi merupakan kegiatan dari organisasi yang bertanggungjawab untuk 

menyediakan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan 

pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan 

perencanaan sekarang dan operasional perusahaan serta pelaporan eksternal 

kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. 

 

2.2.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi bagi 

pihak eksternal dan pihak internal. Informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor bervariasi seperti pada saat 

penerbitan laporan keuangan perusahaan, dengan demikian, mereka dapat 

mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi kinerja masa datang, dan 

memperoleh masukan lain mengenai organisasi yang bersangkutan sebagai bahan 
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pertimbangan mereka apakah akan terus menanamkan modalnya pada perusahaan 

ini atau meninggalkannya. Sedangkan bagi pihak internal informasi dibutuhkan, 

terutama bagi para manajer sebagai alat menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, 

pengendalian pengambilan keputusan serta menilai kinerja manajemen dalam 

periode tersebut. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002; 319.28.11) sistem informasi 

Akuntansi sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena sistem informasi 

mencakup metode dan catatan yang digunakan yaitu untuk : 

   “ a. Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah. 
b. Menjelaskan pada saat yang tepat untuk teransaksi secara cukup 

rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi 
untuk pelaporan keuangan. 

c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam 
laporan keuangan. 

d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk 
memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi 
semestinya. 

e. Menyediakan transaksi semestinya dan pengungkapan yang 
berkaitan dalam laporan keuangan”. 

 
Dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa sistem informasi akuntansi 

sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, 

terutama bagi perusahaan yang mempunyai kompleksitas yang tinggi. Dengan 

adanya sistem informasi akuntansi, perusahaan akan memiliki pencatatan 

dokumen yang lengkap dan teratur, sehingga memudahkan dalam penyampaian 

informasi. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan 

belum tentu sesuai bagi perusahaan lainnya karena tiap-tiap perusahaan 

mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tersendiri, dan disesuaikan dengan keadaan, 

kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Tetapi sistem informasi akuntansi 

untuk setiap perusahaan baru dapat berfungsi apabila pada dasarnya mencakup 
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segala unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang dapat dijadikan pedoman bagi 

petugas akuntansi atau tata usaha dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar and 

William  (2001; 1) adalah : 

 “An accounting information system (AIS) ia a collection of resources, 

such as people and equipment, desidned to transform financial and other 

data into information”. 

Menurut kutipan di atas, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 

menjadi informasi. Dengan demikian, secara administrative akan terwujud dengan 

adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi. 

 Dari kutipan di atas pula dapat dijelaskan bahwa: 

1. Sumber daya manusia dan alat. 

 Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat berfungsi. 

 Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai alat, data, dan bahan pendukung, 

sumber daya dan dana. Sistem informasi akuntansi pada umumnya diberi 

nama menurut sumber daya yang digunakan. Suatu sistem informasi akuntansi 

yang didominasi oleh sumber daya manusia dinamakan sistem informasi 

akuntansi manual. Jika sistem informasi akuntansi melibatkan penggunaan 

komputer (computer – based accounting informasi system). 

 Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam 

pengambilan keputusan, apakah suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik 

atau tidak. Di samping itu, manusia juga mengendalikan jalannya suatu 

sistem. Sedangkan alat merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang 

berperan dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian 

kalkulasi/ perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk informasi. 

2. Data (catatan-catatan dan formulir-formulir) 

 Berbagai data dimasukkan untuk diproses selama tahap masukan. Data dalam 

ini dapat disamakan dengan bahan baku pada proses produksi. Data dihasilkan 

dari catatan-catatan berupa jurnal, buku besar dan buku tambahan. Data juga 
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dihasilkan dari formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti tertulis dari 

transaksi, contohnya : faktur penjualan, bukti pembayaran dan lain-lain. 

3. Informasi atau laporan 

 Informasi tersaji selama tahap keluaran. Hasil akhir dari sistem informasi 

akuntansi adalah informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen. 

Informasi tersebut antara lain dapat berupa : neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, 

daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan, 

dan sebagainya. Jadi informasi dihasilkan untuk kepentingan - kepentingan 

dan penggunaan (User) yang berlainan. 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2001; 3) unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

 “Unsur suatu sistem informasi akuntansi pokok adalah formulir, catatan 

yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan”. 

Berikut ini adalah uraian lebih lanjut tentang pengertian masing-masing 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut: 

1. Formulir 

 Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut juga dengan istilah dokumen, karena dengan 

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi didokumentasikan di atas 

secarik kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media untuk mencatat 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam catatan. Dengan formulir ini, 

data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai 

dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir adalah : faktur penjualan, 

bukti kas keluar, dan lain-lain. 

2. Jurnal 

 Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam 

jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat peringkasan data yang hasil 
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peringkasannya berupa jumlah data rupiah tertentu, kemudian di posting ke 

rekening yang bersangkutan dalam buku besar, contohnya : jurnal penerimaan 

kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal lainnya. 

3. Buku Besar 

 Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening 

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

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

dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di 

pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

 Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya 

lebih lanjut dapat dibentuk buku pembantu (Subsidiary ledger). 

 Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku 

besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (books of final 

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

akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku 

pembantu. Buku besar dan buku pembantu disebut juga dengan catatan 

akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam 

buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan. 

5. Laporan 

 Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

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

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

daftar umur piutang, daftar uang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan 

yang lambat penjualannya. Laporan yang berisi informasi yang merupakan 

keluaran sistem akuntansi. Laporan ini dapat berbentuk hasil cetakan 

komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. 



   

 

13

   Unsur-unsur tersebut di atas hanyalah merupakan suatu alat bantu 

pimpinan dan para manajer perusahaan dalam menciptakan informasi. Adapun 

informasi tersebut diperlukan bagi pihak di dalam perusahaan maupun di luar 

perusahaan, sedangkan informasi-informasi yang dibutuhkan pimpinan dan para 

manajer meliputi: 

1. Posisi harta, uang dan modal. 

2. Beberapa informasi pelengkap yang terinci, misalkan : jumlah hasil penjualan, 

jumlah piutang yang telah dibayarkan beserta saldonya, jumlah utang kepada 

kreditur, dan lain-lain. 

3. Besar laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. 

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

badan usaha lainnya, misalnya laporan gaji dan upah para pegawai. 

 

2.2.4 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

  Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan  dan 

Azhar Susanto (2001; 37) adalah : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi. 
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian 

intern. 
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 

 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Yaitu informasi yang tepat guna, relevan, lengkap dan terpercaya. 

2. Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan 

kekayaan perusahaan. 

3. Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi 

harus seefisien mungkin. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi harus selalu 

dipertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya, sehingga kualitas 

informasi dan sistem internal ceek atau pengendalian bisa lebih ditingkatkan. 
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2.3    Pengertian Efektivitas 

  Efisiensi dan efektivitas merupakan dua kriteria yang biasa digunakan 

untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. 

Pengertian efektivitas menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003; 738) adalah : 

“Efectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources user to achieve those objective”. 

Menurut Hans Kartikahadi  yang dikutip oleh Sukirno Agoes (1996; 680) yang 

dimaksud efektivitas adalah: 

“Efektivitas adalah produk akhir kegiatan operasi telah mencapai 

tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kualitas kerja maupun 

batas waktu yang ditargetkan”. 

Sedangkan menurut Syahrul dan Muhammad Afdinizar (2000; 326) pengertian 

efektivitas adalah : 

“Tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding 

dengan kinerja yang ditargetkan”. 

  Dari pengertian tersebut dikemukakan bahwa efektivitas lebih 

dititikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh mana 

organisasi dapat dikatakan berhasil) dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

dipilih, sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan organisasi 

dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai 

pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan 

perusahaan tersebut semakin efektif. 

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, jadi suatu perusahaan dapat dikatakan 

beroperasi secara efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 

2.4 Konsep Penjualan 

 Salah satu aktivitas perusahaan yang terpenting adalah penjualan. 

Penjualan merupakan titik sentral bagi perusahaan.  
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Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba dari hasil penjualan 

yang merupakan unsur terpenting dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

Pada umumnya kegiatan penjualan bertujuan untuk memperoleh laba yang 

optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, juga untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama (going concern).  

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan dalam melaksanakan 

penjualannya telah sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.4.1  Pengertian Penjualan 

  Pengertian penjualan menurut Komaruddin ( 2000; 775) adalah : 

  “1. Suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjualan 
memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah uang yang 
disebut harga, kadang-kadang juga jual. 

   2. Perimaan bruto”. 
 

  Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah 

suatu proses penagihan kepemilikan atas barang dan jasa dari suatu perusahaan 

kepada para langganannya yang dimulai dengan permintaan dari pelanggan, lalu 

mengubah barang dan jasa tersebut menjadi piutang usaha dan akhirnya menjadi 

uang tunai. 

  Penjualan merupakan sumber penghasilan yang utama bagi perusahaan, 

dikarenakan penjualan tunai maupun kredit merupakan sumber utama bagi 

perusahaan. Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit maka akan 

menimbulkan piutang bagi perusahaan. Sebaliknya jika transaksi penjualan 

tersebut merupakan penjualan tunai maka akan menimbulkan penerimaan kas. 

  Penjualan selain merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan, juga 

merupakan sumber pembiayaan perusahaan, dan penjualan dapat mengubah posisi 

harta (materil) dan finansial. Oleh karena itu setiap perusahaan, terutama 

perusahaan besar selalu membuat perubahan dalam strategi penjualan mereka 

dengan tujuan memperoleh laba yang lebih besar. 
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  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan ujung 

tombak aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan nutrisi bagi perusahaan 

dalam bentuk pendapatan hasil penjualan. 

  

2.4.2 Klasifikasi Penjualan 

Transaksi penjualan menurut La Midjan dan Azhar Susanto                    

(2001; 170)  dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

  1. Penjualan Tunai. 
  2. Penjualan Kredit. 
  3. Penjualan Tender. 
  4. Penjualan Ekspor. 

5. Penjualan Secara Konsinyasi. 
 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penjualan Tunai : penjualan yang dilaksanakan dengan cara barang akan 

diberikan kepada pembeli jika pembayaran sesuai dengan harga barang 

tersebut telah diterima. 

2. Penjualan Kredit : Penjualan secara kredit akan menimbulkan tagihan atau 

penerimaan hasil penjualan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara 

pihak penjual dan pihak pembeli, yang biasanya berjangka waktu antara 14 

sampai 30 hari. 

3. Penjualan Tender : penjualan yang dilaksakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pembelian yang membuka tender tersebut. 

4. Penjualan Ekspor : transaksi penjualan dengan pembeli dari luar negeri yang 

mengimpor barang tersebut. 

5. Penjualan secara Konsinyasi : menjual barang titipan kepada pembeli yang 

juga sebagai penjual, apabila barang tersebut tidak laku maka akan 

dikembalikan lagi kepada penjual. 

 

2.4.3 Prosedur Penjualan  

Suatu transaksi penjualan dimulai pada saat pesanan penjualan diterima. 

Dalam suatu transaksi penjualan harus ada prosedur penjualannya. Prosedur 

penjualan adalah suatu urutan-urutan yang harus dilakukan dalam proses transaksi 
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penjualan yang dimulai dengan pemesanan pembeli, pencatatan, sampai pada 

pemindahan hak kepemilikan. 

Prosedur penjualan tunai adalah urutan-urutan yang harus dilakukan dalam 

proses transaksi penjualan, cara pembayarannya dilakukan dengan menggunakan 

uang tunai. 

Menurut Mulyadi (2001; 469-470), prosedur penjualan tunai meliputi : 

a) Prosedur order penjualan 
b) Prosedur penerimaan kas 
c) Prosedur penyerahan barang 
d) Prosedur pencatatan penjualan tunai 
e) Prosedur penyetoran kas ke bank 
f) Prosedur pencatatan penerimaan kas 
g) Prosedur pencatatan harga pokok. 
 

 Prosedur penjualan tunai tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a) Prosedur order penjualan 

Dalamm prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi 

gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan 

kepada pembeli. 

b) Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap 

“lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan 

pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi 

pengiriman. 

c) Prosedur penyerahan barang 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman meyerahkan barang kepada pembeli. 

d) Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di samping 
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itu, fungsi akuntansi mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual 

dalam kartu persediaan. 

e) Prosedur penyetoran kas ke bank 

Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan 

segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini 

fungsi kas, menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam 

jumlah penuh. 

f) Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 

g) Prosedur pencatatan harga pokok 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti 

memorial ke dalam jurnal umum. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penjualan 

memperlihatkan berbagai kegiatan sejak timbulnya pesanan penjualan sampai 

dengan pengiriman barang ke pelanggan, termasuk kegiatan pencatatan pesanan 

(order) yang diterima, pencatatan akibat-akibat materil dan finansial penjualan. 

 

2.5 Efektivitas Penjualan 

   Mengingat pentingnya kegiatan penjualan bagi suatu perusahaan, 

diperlukan adanya suatu pengelolaan penjualan yang sebaik-baiknya agar tercapai 

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

efektif dapat dimaksudkan dengan penjualan yang mencapai sasaran atau target 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Agar penjualan dapat mencapai 

sasaran atau target yang telah ditetapkan, penjualan harus direncanakan dengan 

baik. Dalam menjalankan perencanaan penjualan dengan baik, yang harus 

diperhatikan adalah manajemen penjualannya. Adapun pengertian manajemen 
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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 yang 

efektif atau penjualan yang mencapai sasaran atau target perusahaan harus ada 

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

mencapai penjualan 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, mengkompensasi, dan memotivasi angkatan penjualan 
6. Mengevaluasi  dan mengendalikan angkatan penjualan lapangan. 

 

Uraian di atas dapat 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 memepertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 

dengan pihak lain. Jadi penjualan tatap muka merupakan komunikasi orang 

secara individual 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. 
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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 penjualan. 

 Perusahaan harus menarik dan memilih personalia penjualan yang berkualitas. 

5. Melatih, mengkompensasi, dan memotivasi angkatan penjualan. 

 Perusahaan dapat memberikan insentif tunai dan insentif tidak tunai. Insentif 

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

tunai seperti pemberian rumah, mobil dinas, dan lain-lain. 

6. Mengevaluasi dan mengendalikan angkatan penjualan lapangan. 

 Evaluasi penjualan dapat dilakukan dengan perbandingan anggaran dengan 

realisasinya. Sedangkan pengendalian yang dilakukan adalah dengan membuat 

laporan-laporan penjualan. 

Kegiatan penjualan yang efektif harus ditetapkan dalam konteks rencana 

pemasaran penjualan secara keseluruhan. Strategi dan taktik penjualan hanya 

dapat diimplementasikan dan dinilai berdasarkan suatu kerangka sasaran 

perusahaan dan proses perencanaan strategi. 

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. 
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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 tolak ukur 

seperti standar prestasi dan hasil operasi nyata. Pengendalian penjualan meliputi : 

1. Pengendalian melalui organisasi 

Pengendalian melalui organisasi terutama ditekankan melalui adanya 

pemisahan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi-fungsi yang harus 

dipisahkan terutama fungsi penyimpanan, pencatatan, penguasaan, dan 

pengawasan. 

2. Pengendalian melalui akuntabilitas kekayaan. 

 Terdiri dari dua segi kegiatan pengendalian, yaitu : 

1) Pengamanan secara fisik atas kekayaan perusahaan. 

2) Pencatatan secara benar atas nilai dari setiap kekayaan perusahaan melaui 

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

kembali. 

3. Pengendalian melaui otorisasi 

 Setiap pelaksana otorisasi harus yakin bahwa apa yang diotorisasi pasti benar 

dan telah melaui prosedur yang telah ditetapkan, misalnya penyusunan 

anggaran. 

4. Pengendalian melaui dokumen 
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 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. 

 

2.6  Manfaat Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas 

Penjualan 

Sistem informasi akuntansi memproses data dan transaksi agar dapat 

bermanfaat bagi kepentingan perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Hal 

ini tidak terlepas penggunaannya untuk kepentingan penjualan. 

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 (output). 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 yang efektif, yaitu : 

1. Dengan adanya catatan mengenai penjualan, misalnya catatan mengenai hasil 

penjualan dan catatan pengeluaran untuk biaya operasional penjualan. Hal ini 

merupakan informasi bagi manajer untuk dapat mengetahui efisiensi penjualan 

dan apakah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2. Dengan adanya catatan mengenai persediaan barang, catatan mengenai retur 

penjualan, dan catatan mengenai peranan penjualan merupakan informasi 

yang akan membantu manajer dalam melaksanakan fleksibilitas dalam 

penjualan yaitu manajer dapat dengan segera mengetahui barang-barang yang 

ada dan siap dijual. 

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

bagian penjualan akan memberikan informasi kepada manajer mengenai mutu 

penjualan 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; 7-8), yaitu : 

“Untuk meningkatkan laba, penjualan harus ditingkatkan semaksimal mungkin 

pada batas-batas biaya ekonomis rasionil. Untuk mencapai hal tersebut di atas, 

pemimpin perusahaan (manajemen) harus dapat mengkoordinir secara rasionil 

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 informasi akuntansi 

berperan dalam menunjang efektivitas penjualan. Penjualan efektif adalah 

penjualan yang mencapai sasaran atau sesuai dengan target. Tujuan penjualan 

adalah untuk mencari 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. 

 


