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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Komarudin (1994;768) dalam buku 

Ensiklopedia Manajemen adalah sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang 
dalam manajemen 

2. Pola penilaian yang diharapkan dalam menyertai suatu status 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik ada padanya 
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 
 

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauhmana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenenai hubungan 

dua variable yang mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Dengan semakin berkembangnya dan luasnya operasi perusahaan, masalah 

yang dihadapi akan semakin kompleks. Perusahan dalam usaha pencapaian 

tujuannya dituntut untuk dapat menggunakan sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki dengan sebaik-baiknya. Pihak manajemen yang berfungsi sebagai 

pengambil keputusan haruslah memiliki informasi yang handal. Dalam hal ini 

sistem informasi akuntansi yang telah direncanakan dan dirancang dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan memegang peranan penting. Oleh karena itu  

sistem informasi akuntansi harus dijalankan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan prosedur. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Informasi pada dasarnya adalah sumber daya yang berguna, dimana 

informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat   
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seperti halnya Begitu banyak data di lingkungan kita, tetapi tidak semua data 

tersebut menjadi informasi. Karena tidak semua data tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan pemakainya. 

Menurut Cushing yang dialihbahasakan oleh Azhar Susanto (2003;11) definisi 

mengenai informasi adalah sebagai berikut :  

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

 

Pengertian lain mengenai informasi dikemukakan oleh Nugroho Widjajanto 

(2001;4) adalah sebagai berikut :  

“Susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer 
dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, 
dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk 
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 
dibutuhkan manajemen”. 

 

Menurut Bordnar, William S. Hodwood (2001;1) mengungkapkan pengertian 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : 

“An Accounting Information System is a collection of resources, such as 

people and equipment, designed transform financial and other data into 

information is communicate to a wide variety of decision makers.” 

 

 Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah merupakan komponen organisasi yang bertanggung jawab untuk 

mengubah data yang telah diolah melalui suatu proses menjadi suatu bentuk yang 

lebih bernilai dan berguna bagi yang menerimanya serta dapat dipergunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik pada saat ini maupun pada masa 

yang akan datang. 

 

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 
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 Tujuan sistem informasi akuntansi suatu organisasi dikemukakan oleh 

Azhar Susanto (2001;37) sebagai berikut :  

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu inform asi yang tepat 
guna (relevance), lengkap dan terpercaya.  Dengan kata lain sistem 
informasi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi 
yang diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian 
internal, yaitu sistem pengendalian internal yang dipergunakan untuk 
mengamankan kekayaan perusahaan.  Ini berarti bahwa sistem 
informasi yang disusun harus mengandung kegiatan sistem 
pengendalian internal (internal check). 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya 
tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus 
jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan 
sistem akuntansi.   

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah :  

1. Untuk meningkatkan mutu pengolahan data menjadi informasi yang efektif 

dan efisien. 

2. Untuk meningkatkan pengendalian internal, sehingga sistem informasi yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dapat melindungi harta perusahaan. 

3. Untuk mengurangi seminimal mungkin biaya pemeliharaan catatan. 

 

Menurut Mulyadi (2001;19-20), Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

dibuat untuk : 

1. Menyediakan informasi bagi pengelolaan bagi kegiatan usaha. 
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan pengajian maupun struktur 
organisasinya. 

3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu: 
4. Untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi 

dan juga untuk menyediakan catatn lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan (asset) 
perusahaan. 

5. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi.”  
 



 12

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Azhar Susanto (2001;11), fungsi utama Sistem Informasi 

Akuntansi adalah  

“ Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, 
relevan, dan dapat  di percaya yang secara keseluruhan informasi 
akuntansi tersebut mengandung arti berguna”.  
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut : 

• Sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai suatu badan usaha 

atau perusahaan, dimana informasi tersebut diperlukan baik oleh 

manajemen maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti 

pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah. 

• Sebagai alat pengendalian dan pengawasan 

Yaitu: untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas atau 

kegiatan perusahaan. 

 

2.2.4 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Suatu sistem informasi akuntansi pada dasarnya mencakup segala sesuatu 

yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas akuntansi di dalam melaksanakan 

aktivitasnya, sehingga sistem informasi akuntansi yang ada dapat berjalan dengan 

lancar.   

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi dapat dikemukakan oleh 

Wilkinson (2000;7) yaitu :  

“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 variety of users.” 

  

 Unsur-unsur system informasi akuntansi menurut Bodnar (2001;1) sebagai 

berikut : 

 “1. People and equipment 



 13

  2. Data  

 3. Information. 

 

 Sedangkan unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001;3-5) harus ada 

unsur-unsur system akuntansi sebagai berikut : 

 “1. Formulir 
  2. Catatan (meliputi jurnal, buku besar, buku pembantu ) 
  3. Prosedur 
  4. Laporan “ 
 
 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, metode berinteraksi dalam 

satu wadah organisasi yang terstruktur menghasilkan informasi keuangan dan 

informasi manajemen yang terstruktur. 

Dan jelaslah bahwa suatu Sistem Informasi Akuntansi memiliki unsur –

unsur sebagai berikut : 

1.  Sumber daya manusia dan alat 
2.  Catatan 
3.  Formulir 
4.  Prosedur 
5.  Informasi atau Laporan 

 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Sumber Daya Manusia dan Alat 

      Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang sangat berperan di 

dalam pengambilan keputusan (apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik 

atau tidak) dan dalam menjalankan sistem. 

      Komputer adalah suatu alat yang merupakan unsur sistem informasi akuntansi 

yang berperan di dalam mempercepat pengolahan data, dan meningkatkan 

ketelitian kalkulasi atau perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk 

informasi. 

2) Catatan 
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Catatan merupakan dasar konsep pengendalian yang akurat yang menyediakan 

pengecekan atas pengguna informasi.  Catatan dapat menghasilkan data 

berupa :  

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya 

b. Buku Besar 

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya ke dalam jurnal 

3) Formulir 

Formulir merupakan unsur pokok yang digunakan untuk dapat mencatat 

semua transaksi yang terjadi.  Formulir sering disebut dengan dokumen, 

karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam 

(didokumentasikan di atas secarik kertas.  Formulir sering pula disebut dengan 

istilah media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam 

catatan, contohnya adalah faktur penjualan dan bukti pembayaran.   

4) Prosedur 

Dalam suatu operasional di perusahaan sangat dibutuhkan sebuah alur kerja 

atau yang sering disebut dengan peosedur.  Prosedur dibutuhkan agar 

operasional perusahaan lebih tepat sasaran, sehingga sesuai dengan tujuan 

hasil yang hendak dicapai.  

5) Informasi atau Laporan 

Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna-pengguna internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.  

Pengguna internal terdiri dari para manajer dan karyawan perusahaan.  

Pengguna eksternal yaitu pihak-pihak diluar perusahaan seperti pelanggan, 

pemegang saham, pemasok dan pemerintah.  

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 
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Sistem informasi akuntansi penjualan yang merupakan bagian dari divisi 

marketing harus juga menghasilkan informasi yang berkualitas mengenai situasi 

pasar, harga, calon pembeli, cara distribusi, dan syarat penyerahan. Informasi 

penjualan yang cepat dan akurat ini, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak 

manajemen untuk membuat kebijakan penjualan selanjutnya agar target penjualan 

selanjutnya dapat dipenuhi, sehingga tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang 

maksimum dapat terwujud. 

 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan   

 Penjualan merupakan suatu kegiatan bisnis dimana terjadi pengalihan hak 

atas suatu barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Karena penjualan merupakan 

salah satu kegiatan perusahaan yang sangat penting, maka perlu didesain suatu 

sistem informasi akuntansi yang terdiri dari sekumpulan sumber daya seperti 

manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi yang 

berkualitas, sehingga pihak manajemen dapat mengetahui secara cepat dan akurat 

mengenai perubahan posisi harta yang disebabkan karena banyaknya kuantitas 

barang yang berkurang dari gudang karena adanya penjualan, sehingga resiko 

adanya penyimpangan terhadap hasil–hasil penjualan dapat dicegah, sehingga 

kemungkinan terjadinya kerugian dapat dihindari.    

 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan menurut La Midjan dan 

Azhar Susanto (2001;15 ) yaitu :  

 “ Sistem Informasi Akuntansi Penjualan adalah kerangka kerja dari 
 sumber daya manusia, alat, metode dan kesemuanya itu 
 dikoordinasikan untuk mengolah data penjualan menjadi informasi 
 penjualan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya “ 

 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi penjualan merupakan sekumpulan manusia, peralatan dan 

teknik yang diatur untuk mengumpulkan dan mengolah data-data penjualan 

menjadi informasi penjualan yang berkualitas yang digunakan sebagai alat bantu 

bagi pihak manajemen untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penjualan serta 

untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan. 
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2.3.2 Pengertian Penjualan  

Penjualan merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan yang penting 

karena  merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan untuk memperoleh laba 

dan sebagai sumber pembiayaan perusahaan. 

Pengertian penjualan menurut Kothler (2000;120) adalah sebagai berikut: 

“Sales is business transaction involving the delivery (i,e the giving) of a 
commodity, an item of merchandise of property, a right, or a service, in 
exchange for (the receipt of) cash, a promise to pay, or money 
equivalent, or for any combination of these item; it is recorded and 
reported in terms of the amount of such cash, promise 0 pay, or money 
equivalent”. 

 

Penjualan merupakan suatu aktivitas bisnis yang menyebabkan terjadinya 

pemindahan hak dan kepentingan atas suatu barang atau jasa dari pihak penjual ke 

pihak pembeli yang disertai dengan imbalan seperti contohnya uang, dari pihak 

pembeli kepada pihak penjual. Macam-macam klasifikasi transaksi penjualan 

menurut La Midjan (2001;170) adalah sebagai berikut :  

“ 1. Penjualan secara tunai 
2. Penjualan secara kredit 
3. Penjualan secara tender 
4. Penjualan ekspor 
5. penjualan secara konsinyasi 
6. penjualan melalui grosir”.  
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.   Penjualan secara tunai 

yaitu penjualan yang bersifat cash and carry pada umumnya terjadi secara 

kontan. Dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan juga dianggap 

kontan. 

2.   Penjualan secara kredit 

yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata–rata di atas satu bulan. 

3.   Penjualan secara tender  

yaitu penjulan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. 

Untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur 
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yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender, juga harus dapat 

bersaing dengan pihak lainnya. 

4.   Penjualan ekspor 

yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang 

mengimpor barang dari suatu badan usaha dalam negeri. Biasanya 

penjualan ekspor memanfaatkan prosedur Letter of Credit.  

5.  Penjualan secara konsinyasi  

yaitu transaksi penjualan yang menjual barang secara “titipan“ kepada 

pembeli yang juga sebagai penjual. Apabila barang yang dititipkan 

tersebut tidak laku, maka akan kembali ke penjual. 

6.  Penjualan melalui grosir 

yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang perantara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau 

importir dengan pedagang atau toko eceran. Pedagang grosir ini membeli 

barang yang dihasilkan oleh pabrik, kemudian dijual lagi untuk 

mendapatkan keuntungan ke toko pengecer.     

    

2.3.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

 Perusahaan besar dimana jumlah karyawan yang bergerak di bidang 

penjualan  serta aktivitas penjualannya pun banyak memerlukan suatu sistem 

informasi akuntansi penjualan yang memadai. Dengan adanya sistem informasi 

akuntansi penjualan yang memadai, maka pelaksanaan aktivitas penjualan pun 

menjadi cepat dan mudah karena informasi yang diterima pun menjadi tidak 

berbelit-belit, cepat dan akurat, sehingga bila aktivitas penjualan meningkat, maka 

volume penjualan pun diharapkan meningkat pula. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi penjualan yang memadai, perusahaan akan mendapatkan 

informasi yang cepat dan akurat mengenai perubahan posisi harta perusahaan 

yang disebabkan oleh masuknya uang tunai apabila terjadi penjualan secara tunai 

ataupun karena banyaknya kuantitas barang yang berkurang dari gudang karena 

adanya penjualan, sehingga kerugian pun dapat dihindari 
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 Alasan perlunya disusun suatu informasi akuntansi dalam suatu aktivitas 

penjualan diatas seperti yang diuraikan oleh La Midjan (2001;175-176) yaitu:   

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

perusahaan, oleh karena itu 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. 
  

 Dalam melakukan aktivitas penjualan di dalam suatu perusahaan, perlu 

disusun suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai, hal ini 

disebabkan oleh alasan sebagai berikut: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Aktivitas 

penjualan merupakan salah satu aktivitas utama perusahaan, karena 

mendatangkan pendapatan bagi perusahaan yang pada akhirnya bila 

pendapatan perusahaan lebih besar daripada biaya, maka akan mendatangkan 

laba, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Bila aktivitas penjualan ini 

kurang dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan kerugian secara 

langung bagi perusahaan, hal ini disebabkan oleh sasaran penjualan tidak 

tercapai juga pendapatan akan berkurang yang pada akibatnya tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu mendapatkan laba yang 

maksimum tidak dapat tercapai. 

2. Pendapatan  dari  hasil   penjualan   merupakan   sumber   pembiayaan 

perusahaan, oleh karena itu perlu diamankan. Banyaknya orang yang bergerak 

di aktivitas penjualan menyebabkan makin besarnya resiko penyimpangan 

terhadap pendapatan dari hasil penjualan yang dapat mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu perlu suatu sistem 

informasi akuntansi penjualan yang memadai yang mencatat dan memberikan 

informasi yang cepat dan akurat kepada pihak manajemen tentang perubahan 

posisi harta kekayaan akibat adanya penjualan tunai, sehingga jumlah hasil 

penjualan yang diterima benar yang dapat digunakan sebagai sumber 
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pembiayaan operasional perusahaan sehingga kelangsungan hidup perusahaan 

perusahaan dapat terjamin. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta dan menyangkut: 

a. Masuknya uang kontan ke dalam kas perusahaan bila terjadi penjualan 

secara tunai. 

b. Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan. 

Perubahan atas posisi harta perusahaan tersebut akibat bertambahnya hasil 

dari penjualan tunai akan mempunyai pengaruh terhadap kondisi kekayaan 

perusahaan tersebut. Untuk mengatasi hal–hal tersebut, perlu didesain 

sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai untuk menciptakan 

informasi dan pengendalian atas penjualan. informasi akuntansi penjualan 

informasi akuntansi penjualan.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi penjualan yang memadai bertujuan untuk mengamankan 

hasil-hasil penjualan yang merupakan sumber pendapatan perusahaan dari resiko 

penyimpangan yang dapat terjadi seperti terjadinya kecurangan ataupun pencurian 

terhadap hasil penjualan. 

                                             

2.3.4 Organisasi Penjualan 

Luas sempitnya aktivitas kegiatan penjualan, tujuan pimpinan perusahaan, 

jenis perusahaan, letak perusahaan akan menentukan organisasi dari fungsi 

penjualan. 

Pada dasarnya organisasi penjualan menurut Mulyadi (2001;211) adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian pesanan penjualan 
2. Bagian kredit 
3. Bagian gudang 
4. Bagian pengiriman 
5. Bagian billing (pembuatan faktur atau penagihan) 
 

Penjelasan dari organisasi penjualan adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pesanan penjualan  
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Dalam perusahaan yang kecil dimana jumlah karyawan dan aktivitas 

perusahaannya masih sedikit, fungsi pesanan penjualan masih dapat 

dipegang oleh seorang karyawan dalam bagian penjualan.  

Tetapi dalam perusahaan besar, bagian pesanan penjualan merupakan 

suatu bagian yang berdiri sendiri di bawah bagian penjualan. Berikut 

ini merupakan fungsi dari bagian pesanan penjualan, yaitu: 

a. Mengawasi semua pesanan yang diterima. 

b. Memeriksa surat pesanan yang diterima dari langganan atau 

salesman dan melengkapi informasi yang kurang yang 

berhubungan dengan spesifikasi prosedur dan tanggal pengiriman. 

c. Meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit. 

d. Menentukan tanggal kirim. 

e. Membuat surat perintah pengiriman dan back order beserta 

tembusan-tembusannya.    

f. Membuat catatan mengenai pesanan-pesanan yang diterima dan 

mengikuti pengirimannya sehingga dapat diketahui pesanan-

pesanan mana yang belum dipenuhi. 

g. Mengawasi pengiriman barang-barang untuk contoh. 

2. Bagian kredit. 

Dalam prosedur penjualan, setiap pengiriman barang untuk memenuhi 

pesanan pembeli yang syaratnya kredit, harus mendapatkan 

persetujuan dari bagian kredit. Agar dapat memberikan persetujuan, 

bagian kredit menggunakan catatan yang dibuat oleh bagian piutang 

untuk tiap-tiap langganan mengenai sejarah kreditnya, jumlah 

maksimum dan ketepatan waktu pembayarannya. Persetujuan dari 

bagian kredit biasanya ditunjukkan dalam formulir surat perintah 

pengiriman yang diterima dari bagian pesanan penjualan.   

3. Bagian gudang 

Dalam hubungannya dengan penjualan, bagian gudang bertugas untuk 

menyiapkan barang seperti yang tercantum dalam surat perintah 
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pengiriman. Barang-barang ini diserahkan ke bagian pengiriman untuk 

dibungkus dan dikirimkan ke pembeli. 

4. Bagian pengiriman 

Bagian pengiriman bertugas untuk mengirim barang-barang kepada 

pembeli. Pengiriman ini hanya boleh dilakukan apabila ada surat 

perintah pengiriman yang sah. Selain itu, bagian pengiriman juga 

bertugas mengirimkan kembali barang-barang kepada penjual yang 

penjual yang keadaannya tidak sesuai dengan yang dipesan. 

Pengembalian barang ini dilakukan apabila ada debit memo untuk 

retur pembelian. 

5. Bagian billing ( pembuatan faktur atau penagihan ) 

Tugas bagian pembuatan faktur adalah: 

a. Membuat atau menerbitkan faktur  penjualan dan tembusan-

tembusannya.  

b. Menghitung biaya kirim penjualan dan pajak pertambahan nilai.  

c. Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan dalam faktur.  

  

2.3.5 Prosedur Penjualan 

Dalam melakukan aktivitas penjualan, diperlukan suatu prosedur 

penjualan. Dengan adanya prosedur penjualan, maka kegiatan dalam penjualan 

dapat dilakukan berdasarkan urutan yang telah ditentukan, sehingga kegiatan 

penjualan dapat berjalan dengan teratur dan tidak menjadi kacau. Setiap transaksi 

penjualan, dalam hal ini adalah penjualan tunai, harus melalui prosedur penjualan 

tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka prosedur penjualan adalah urutan 

kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan 

faktur, dan pencatatan penjualan dalam prosedur penjualan kredit. 

Pada umumnya, ada terdapat macam dua prosedur penjualan yang ada di 

dalam perusahaan, yaitu prosedur penjualan tunai dan prosedur penjualan kredit, 

namun yang dibahas kali ini adalah prosedur penjualan tunai. 

Prosedur penjualan tunai akan tergantung pada bentuk usaha, cara 

penjualan dan jenis barang yang diperdagangkan. Prosedur penjualan tunai dapat 
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diterapkan pada perusahaan dagang yang menjual barang secara tunai, pada toko 

swalayan, toko serba ada, dan lain-lain. Prosedur penjualan tunai yang diterapkan 

pada suatu perusahaan tidak sama dengan prosedur penjualan tunai yang 

dilakukan pada perusahaan lainnya, tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan 

dan jenis barang yang diperdagangkan. 

Prosedur penjualan tunai dilaksanakan dengan cara yaitu pembeli harus 

membayar sejumlah uang kontan seharga barang yang dibeli kepada perusahaan 

pada saat itu juga. Setelah uang tersebut diterima oleh perusahaan, barang tersebut 

kemudian baru diserahkan kepada pembeli, kemudian transaksi penjualan tunai itu 

dicatat oleh bagian yang mencatat penjualan tunai. Prosedur penjualan tunai diatas 

seperti yang diuraikan oleh Mulyadi (2001;469), adalah sebagai berikut :  

“1. Prosedur order penjualan 
 2. Prosedur penerimaan kas 
 3. Prosedur penyerahan barang 
 4. Prosedur pencatatan penjualan tunai 
 5. Prosedur penyetoran kas ke Bank 
 6. Prosedur pencatatan penerimaan kas 
 7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan”. 
 

Penjelasan dari prosedur penjualan tersebut adalah :    

1. Prosedur order penjualan. 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima pesanan 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. 

2. 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. 

3. Prosedur penyerahan barang. 
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Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

4. Prosedur pencatatan penjualan tunai. 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di 

samping itu, fungsi akuntansi mencatat berkurangnya persediaan barang 

yang dijual dalam kartu persediaan. 

5. 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 yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam 

jumlah penuh. 

6. 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. 

7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti 

memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok 

penjualan ke dalam jurnal umum. 

Ketujuh macam prosedur penjualan tunai itu harus dilakukan secara 

berurutan agar transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak pembeli dapat 

berjalan dengan teratur sehingga dapat mendatangkan pendapatan dari uang 

kontan yang dibayar oleh pembeli dari transaksi penjualan tunai. 

 

2.3.6 Pengertian  Efektivitas 

 Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil kerja yang sebenarnya 

dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002;4) adalah sebagai berikut:  



 24

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output.” 

           

2.4  Pengendalian Internal 

Pada perusahaan yang memiliki perkembangan yang baik dalam ukuran 

maupun operasinya, pimpinan perusahaan tidak akan mungkin lagi untuk 

mengawasi setiap tahap dalam kegiatan operasi. Keandalan ini mendorong 

pimpinan untuk melimpahkan sebagian dari wewenangnya agar dapat membantu 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengertian mengenai pengendalian internal telah mengalami 

perkembangan. Dimulai dengan istilah internal check sampai internal control 

yang sekarang ini digunakan.  

Dalam pengertian yang sempit, istilah pengendalian internal disamakan 

dengan “internal check” yang berkaitan dengan fungsi pengecekan ketelitian dan 

kendala data akuntansi. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  (2001;319.2)  mengemukakan pengertian 

pengendalian internal sebagai berikut: 

 “Sistem pengendalian internal meliputi organisasi serta semua 
metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu 
perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan 
dan kendala data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan 
mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah 
digariskan”   

       Dengan adanya pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pengendalian 

internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, 

dan orang lain, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai 

untuk mencapai tujuan yang dikategorikan sebagai berikut: 

1. Keandalan laporan keuangan. 

2. Operasi yang efektif dan efisien. 
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3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) yang dikutip oleh 

Wilkinson (2000;234-235) adalah sebagai berikut: 

“ Internal control is a process, affected by an entity’s boards of director, 
management and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories: 
1. reliable of financial reporting; 
2. effectiveness and efficiency of operations; 
3. compliance with applicable law and regulations.” 

 
 Menurut Bordnar dan Hopwood ( 2001;182 ) memberikan pengertian 

tentang internal control sebagai berikut : 

 “Management it self is responsible for establishing and maintaining and 
 internal control. Although specific responsibilities for control may be 
 delegated to subordinates. Final responsibility remains with 
 management.  Although external auditors, internal auditors, and other 
 parties may be  directly concerned with an organization`s internal 
 control the utlimates  responsibility for this structure remains with 
 management”  

 

Definisi diatas menjelaskan bahwa manajemen perlu mengawasi 

pengendalian internal secara terus menerus untuk mengetahui apakah 

pengendalian internal telah berjalan dengan wajar dan melakukan perbaikan untuk 

menyesuaikan dengan perubahan keadaan. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal memiliki tiga kategori tujuan. Tujuan pengendalian 

internal menurut COSO (2003;3) dikemukakan sebagai berikut : 

1. Effectiveness and efficiency of operations  

2. Reliability of financial reporting  

3. Compliance with applicable laws and regulations  

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan bahwa tujuan pengendalian 

internal meliputi : 
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1.   Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong 

penggunaan sumber dayanya, termasuk pegawai secara efisien dan efektif, 

untuk mengoptimumkan tujuan organisasi. Bagian yang penting dari 

pengendalian ini adalah informasi yang akurat untuk pembuatan keputusan 

internal. Berbagai macam informasi digunakan untuk membuat keputusan. 

2.   Keandalan informasi/pelaporan keuangan 

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi 

investor, kreditor, dan bagi pemakai lainnya. Manajemen mempunyai 

tanggung jawab baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan 

bahwa informasi tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

3.. Ketaatan pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 

Ada banyak hukum dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh 

perusahaan. Beberapa diantaranya tidak berhubungan langsung dengan 

akuntansi, misalnya perlindungan lingkungan. Beberapa berhubungan 

langsung dengan akuntansi, misalnya peraturan mengenai pajak penghasilan 

dan management atau employee fraud. Satu peraturan yang penting yang 

mempengaruhi semua perusahaan adalah perusahaan harus menyelenggarakan 

sistem pembukuan yang tepat untuk memungkinkan penyiapan laporan 

keuangan yang andal. Hukuman atas pelanggaran peraturan tersebut diatas 

meliputi denda dan penahanan pejabat dalam perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian 

internal meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, 

serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

 

2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Dalam mencapai tujuannya maka penerapan pengendalian internal harus 

memperhatikan unsur penunjang jalannya pengendalian internal tersebut. Unsur-

unsur pengendalian internal menurut Arens dkk (2003;274) adalah sebagai 

berikut: 
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“1. Control environment  
  2. Control activities  
3. Risk assessment  
4. Information and communication  
5. Monitoring”. 
 

 Menurut Bordnar dan Hopwood (2004;185) unsur-unsur pengendalian 

internal adalah sebagai berikut : 

“1. Control environment  
  2. Risk assessment  
  3 .Control activities 
4. Information and communication  
5. Monitoring”. 
 

1. Control Environment (Lingkungan pengendalian). 

Lingkungan Pengendalian merupakan kerangka kerja umum dimana kebijakan 

dan prosedur pengendalian spesifik diterapkan. Lingkungan Pengendalian 

mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan dari Dewan 

Komisaris, Manajemen, Pemilik satuan usaha terhadap pentingnya 

pengendalian dan penekanannya pada satuan usaha tersebut. Berikut ini adalah 

sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan : 

a) Nilai etika dan kejujuran (Integrity and ethical values). 

 Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan 

oleh manajemen dalam mengurangi dan meredam segala bentuk 

penyimpangan yang dilakukan oleh setiap individu dalam perusahaan. 

b) Keinginan untuk maju (Commitment to competence). 

 Manajemen melakukan pertimbangan terhadap keinginan seseorang untuk 

maju sebagai ukuran kecakapan orang tersebut dalam menyelesaikan 

segala tugas yang diberikan dan bagaimana tingkat kecakapannya 

diterjemahkan ke dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.        

c) Dewan Direksi dan komite Audit (Board of directors and audit 

committee). 

 Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau oleh 

komite audit. Komite audit dalam suatu perusahaan harus berperan aktif 
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dalam mengamati kebijaksanaan dan praktek akuntansi serta pelaporan 

keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, komite audit membantu dewan 

komisaris sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

serta membantu memelihara hubungan langsung dengan auditor intern 

maupun auditor ekstern. 

d) Falsafah manajemen dan gaya operasi (Management philosophy and 

operting style). 

 Falsafah dan gaya operasi manajemen mencakup banyak karakteristik, 

antara lain : sikap manajemen dalam menghadapi resiko usaha, sikap dan 

tindakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Karakteristik ini 

sangat mempengaruhi lingkungan pengendalian terutama bila manajemen 

di dominasi oleh satu atau beberapa individu. 

e) Stuktur organisasi (Organizational structure). 

 Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi untuk 

mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah direncanakan, 

dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi. Penentuan struktur organisasi 

yang memadai termasuk memikirkan lingkup pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab serta garis pelaporan yang jelas.      

f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (Manner of assigning 

authority and responsibility). 

 Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar 

mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat 

kepemimpinan dalam perusahaan. Di dalamnya termasuk kebijakan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan usaha, pengetahuan dan pengalaman 

tokoh-tokoh kunci dalam perusahaan dan sumber daya yang tersedia untuk 

menjalankan operasi perusahaan. 

g) Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia (Human resources policies 

and procedures). 

      Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan proses 

penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, 

penggantian dan tindakan perbaikan. 
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2.   Control Activities (Aktivitas-aktivitas pengendalian). 

 Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan perlu untuk meredam 

resiko dalam  pencapaian tujuan keseluruhan secara umum yang dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a) Tinjauan ulang atas penampilan kerja (performance review). 

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan 

antara penampilan kerja aktual  dengan anggaran,  peramalan  dan  periode  

penampilan  kerja sebelumnya, serta   analisis-analisis yang telah  

dilakukan dan tindakan  koreksi yang telah dilaksanakan. 

b) Pengolahan informasi (information processing). 

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat    

keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. 

c) Pengendalian fisik (Physical control). 

Kegiatan  pengendalian  ini dilaksanakan  terhadap  pegendalian  fisik     

atas asset,  untuk  menjaga  asset  dari   perbedaan   perhitungan   antara   

catatan pengendalian dengan hasil perhitungan fisik, dan menghindari 

pencurian asset, sehingga mendukung persiapan pelaporan keuangan dan 

pelaksanaan    audit. 

d) Pemisahan tugas (Segregation of duties). 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan yang disengaja  atau tidak dalam pengotorisasian 

transaksi, pencatatan transaksi dan  pemeliharaan asset. 

3.   Risk assessment  (Perkiraan resiko yang akan timbul). 

Organisasi  harus mengetahui dan menghadapi resiko yang ada. Organisasi 

juga harus membuat suatu mekanisme untuk mengenali, menganalisa, 

mengelola resiko-resiko yang berhubungan. 

Resiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan (Changes in operating  

Environment.). 
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Perubahan peraturan atau lingkungan operasi perusahaan dapat 

mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang 

berbeda secara signifikan. 

b) Karyawan baru (New personnel). 

Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang lain 

atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan. 

c) Sistem Informasi Baru (New or Revamped Information System). 

Perubahan pesat dalam sistem informasi dapat merubah resiko yang       

berhubungan dengan pengendalian intern. 

d) Pertumbuhan yang pesat (Rapid Growth). 

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan resiko akibat    

pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai. 

e) Teknologi Baru (New Technology). 

Teknologi baru yang diterapkan pada proses produksi atau sistem 

informasi   dapat merubah resiko yang sebelumnya telah diperkirakan pada 

pengendalian    intern. 

f) Lingkup, produk atau Kegiatan  Baru (New Line, Product or Activities). 

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh perusahaan 

akan  

menimbulkan resiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh  

pengendalian intern. 

g) Operasi perusahaan secara internasional (Foreign Operations). 

Perluasan daerah usaha menimbulkan dampak terhadap pengendalian 

intern. 

h) Keputusan akuntansi (Accounting Pronouncement). 

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan 

resiko dalam mempersiapkan laporan keuangan. 

4.   Information and communication (Informasi dan komunikasi). 

 Kualitas sistem informasi, termasuk sIstem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam 
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pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan laporan 

keuangan yang layak. 

 Sistem informasi akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan 

yang bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah. 

b. Menggambarkan secara periodik transaksi yang terperinci dalam 

klasifikasi yang layak dalam laporan keuangan. 

c. Mengukur nilai transaksi yang sesuai dengan nilai moneter yang layak 

dalam laporan keuangan. 

d. Menentukan periode waktu timbulnya transaksi yang layak untuk 

dicatat pada akuntansi yang sesuai. 

e. Pengungkapan yang layak pada laporan keuangan. 

 Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap 

laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman seorang karyawan atas 

aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan karyawan lainnya. 

 Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan pedoman kebijakan, pedoman 

akuntansi, pelaporan keuangan dan memorandum. Komunikasi dapat juga secara 

lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen. 

5. Monitoring (Pemantauan/tindak lanjut). 

 Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menetapkan dan 

memelihara pengendalian intern. Manajemen menindaklanjuti pengendalian 

berdasarkan pemikiran apakah pengendalian telah beroperasi secara memadai atau 

belum dan manajemen menyesuaikan pengendalian intern dengan perubahan yang 

terjadi. 

 Tindak lanjut adalah suatu proses yang menguji dan menetapkan 

rancangan operasi pengendalian dalam dasar periode waktu, dan mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses ini dicapai dengan pengawasan yang 

berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan, evaluasi terpisah atau 

kombinasi keduanya, seperti dengan cara mempelajari pengendalian intern yang 

ada, laporan internal auditor dan laporan dari pihak luar perusahaan seperti 
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pemerintah dan bank, umpan balik dari karyawan dan masukan dari konsumen. 

Dari hasil proses tindak lanjut ini dapat diketahui kelemahan dan kekuatan 

perusahaan, sehingga dapat diusulkan pengendalian yang baik. 

 

2.5 Pengendalian Internal Penjualan  

 Pelaksanaan fungsi penjualan sangat erat kaitannya dengan tujuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba guna mempertahankan kelangsungan 

operasional perusahaan. Penjualan harus benar-benar dikendalikan agar 

memperoleh pendapatan yang optimum. Untuk itu diperlukan pengendalian 

internal yang memadai. 

 Penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Suatu hal yang 

harus diperhatikan dalam kegiatan penjualan tunai maupun kredit adalah 

kelengkapan, ketelitian dalam mencatat transaksi sejak diterimanya order sampai 

diterimanya pembayaran. 

 

2.5.1 Pengertian Pengendalian Internal Penjualan 

  Pengertian dari pengendalian penjualan menurut James Wilson dan Jhon 

B. Campbel yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutauruk ( 1997;259), 

mengemukakan pengertian pengendalian internal penjualan sebagai berikut : 

 “Pengendalian internal penjualan adalah kegiatan yang meliputi analisis, 
 penelahaan, dan penelitian yang dilakukan terhadap kebijaksanaan, 
 prosedur, metode dan pelaksanaan kegiatan penjualan yang 
 sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, 
 dengan biaya yang wajar dan dapat menghasilkan laba kotor yang 
 diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas 
 investasi ( return of investmen )”. 
 
 Defenisi pengendalian internal secara umum yaitu suatu proses yang 

dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan anggota lain dan dirancang untuk 

menyajikan jaminan yang wajar untuk mencapai tujuan yaitu ikhtisar keuangan 

yang dapat diandalkan, operasi yang efektif dan efesiensi, kesatuan hukum dan 

peraturan, diterapkan secara khusus untuk penjualan, maka dirumuskan sebagai 

berikut: Pengendalian internal penjualan meliputi rencana organisasi serta metode 

dan langkah-langkah yang terkoordinasi yang digunakan dalam suatu perusahaan. 
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Untuk memeriksa kecermatan dan dapat dipercaya atas dasar penjualan, 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas penjualan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan penjualan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. 

 Kegunaan pengendalian harus dilakukan secara terus-menerus, jika 

manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan 

serta mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal Penjualan 

Menurut Arens and Loebecke (2000;406) tujuan dari penerapan 

pengendalian internal penjualan adalah sebagai berikut : 

“1.  Recorded sales after for shipments actually made to customers  
  (existence) 

2.  Existing sales transactions are recorded (completeness) 
3.  Recorded sales are for the amount of goods shipped and are  

  correctly billed and recorded ( accuracy) 
4.  Sales Transactions are properly classified ( classification) 
5.  Sales are recorded on the correct dates  (timing) 
6.  Sales transactions are properly included in the account receivable 

  master file and are correctly summarized (posting and   
  summarization) 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman aktual kepada 

pelanggan non fiktif (keabsahan ) 

2. Transaksi penjualan yang ada telah dicatat (kelengkapan ) 

3. Penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim 

dan ditagih serta dicatat dengan benar ( penilaian ) 

4. Transaksi penjualan yang diklasifikasikan dengan pantas 

(klasifikasi) 

5. Penjualan dicatat dalam waktu yang sesuai (ketepatan ) 

6. Transaksi penjualan yang dimasukkan dengan pantas dalam berkas 

induk dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran) 

 
 Jelas bahwa aktivitas penjualan perlu dilindungi dari kemungkinan 

terjadinya penggelapan, pencurian ataupun kesalahan dalam pencatatan agar 
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perusahaan terhindar dari kerugian. Untuk mencapai tujuan yang telah 

dikemukakan diatas, pimpinan perusahaan perlu menetapkan suatu pengendalian 

internal atas penjualan yang memadai. 

 

2.6 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam 

Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan 

 Pengendalian internal adalah proses atau alat yang memberikan jaminan 

yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal seperti peraturan, kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen ditaati dan dipatuhi oleh personil 

organisasi, semua harta milik perusahaan terjamin, aktivitas operasional 

perusahaan berjalan efektif dan efesien, serta dapat diandalkannya laporan 

keuangan. Hal ini akan berpengaruh kepada kelayakan data yang diperlukan untuk 

diolah menjadi sebuah informasi. Disisi lain pengendalian internal yang telah 

dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang efektif. Sistem 

informasi akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dimana sistem 

informasi akuntansi berperan dalam menyediakan sumber daya manusia, 

peralatan, data ( dalam bentuk formulir dan catatan ), informasi ( dalam bentuk 

laporan ) dan prosedur yang akan menunjang efektivitas pengendalian internal 

sehingga dapat tercapai tujuannya yaitu keandalan laporan keuangan, efesien dan 

efektifivitas operasi, mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Dalam sistem informasi akuntansi yang efektif terdapat pengendalian yang 

melekat. Keefektifan pengendalian internal penjualan dapat tercapai bila sistem 

informasi akuntansi lengkap dan dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. Dengan 

demikian bila dapalam perusahaan telah melaksanakan sistem informasi akuntansi 

yang efektif dan ditunjang oleh unsur-unsur pengendalian internal yang baik, 

maka tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dengan pengendalian internal 

mempunyai pola yang saling menunjang. Sistem informasi akuntansi penjualan 

yang diterapkan perusahaan secara efektif akan menciptakan efektivitas 

pengendalian internal penjualan yang memadai pula. 

 


