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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Konsep Tentang Peranan 

 Untuk membahas lebih jauh peranan sistem akuntansi penjualan dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan penjualan perusahaan terlebih dahulu perlu 

kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan peranan itu sendiri. Konsep 

peranan yang dikemukakan oleh Komarudin (1995; 768) adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukaan seseorang dalam 
manajemen. 

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

ada polanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan bagian dan 

tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam kelompok yang mempunyai 

hubungan sebab akibat. Peranan meliputi harapan-harapan dari suatu anggota 

sistem sosial terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh seseorang di dalam 

sistem sosial tersebut. 

Berdasarkan pengertian peranan di atas, dapat disimpulkan secara 

keseluruhan bahwa peranan adalah karakteristik perilaku setiap variabel yang 

membuatnya berfungsi dalam manajemen atau kelompok atau pranata. 

 

2.2. Sistem Akuntansi. 

2.2.1. Pengertian Sistem Akuntansi 

Dalam mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi ditujukan 

untuk meningkatkan informasi yang tepat guna dengan memperhatikan 

keseimbangan antara biaya dan manfaat. Untuk memahami pengertian suatu 

sistem akuntansi, maka ada baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui 

pengertian sistem dan pengertian akuntansi. 
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Pengertian sistem menurut Mulyadi (2001; 2) adalah sebagai berikut: 

“Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu 

dengan yang lainnya, dimana berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”. 

Kemudian  menurut Azhar Susanto dan La Midjan (2003; 1) pengertian sistem 

sebagai berikut: 

“Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

 

 Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa sistem adalah 

suatu rangkaian dari unsur yang saling berhubungan, yang diciptakan menurut 

pola yang terintegrasi, yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

  

Pengertian Akuntansi yang di keluarkan oleh American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), yang dialih bahasakan oleh Zaki 

Baridwan (1992; 1) adalah sebagai berikut:  

 “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data 
kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha 
ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan 
ekonomi dalam alternatif dari suatu keadaan. 

 Dikemukakan pula oleh Soemarsono (1999; 5) sebagai berikut:  

 “Akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, 

pengukuran dan pelaporan informasi, yang berguna dalam penilaian dan 

pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan”. 

 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 

suatu proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara 

tertentu atas transaksi dan kejadian-kejadian yang dapat di nyatakan dalam nilai 

uang yang menginterprestasikan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Setelah mengetahui pengertian sistem dan akuntansi, penulis 

menyampaikan pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001; 3) adalah 

sebagai berikut:  
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“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dengan kondisi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan.    

 

2.2.2. Tujuan Sistem Akuntansi. 

Sistem akuntansi tidak hanya berfungsi memberikan informasi saja tetapi 

juga memperbaiki kualitas struktur informasi dan ketepatan waktu informasi, 

sehingga data akuntansi dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan 

untuk pengambilan keputusan. 

Tujuan suatu perusahaan menyusun sistem akuntansi secara umum 

dikemukakan oleh La Midjan (2001;12), yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna, 
lengkap dan tercapai. Dengan kata lain sistem informasi harus dengan 
cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara 
lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern, 
yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 
perusahan, ini berarti sistem akuntansi yang disusun harus juga 
mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (internal check).   

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

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan suatu sistem, diharapkan adanya peningkatan informasi yang 

disajikan dalam hal: 

1) Kualitas, yaitu informasi yang dihasilkan adalah dapat dipercaya 

kebenarannya yang didukung oleh fakta-fakta. 

2) Tepat waktu, yaitu informasi yang dapat disajikan pada saat 

informasi tersebut dibutuhkan. 

3) Struktur, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah 

dipahami oleh pihak yang membutuhkannya.     

2. Dengan suatu sistem diharapkan adanya peningkatan dalam bidang 

akuntansi dan bidang pengendalian internal, yaitu untuk mencegah 
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terjadinya kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja, sehingga dihasilkan keputusan-keputusan yang teliti tentang 

kebenaran dan jumlah kekayaan perusahaan. 

3. Dengaan suatu sistem diharapkan adanya penekanan biaya, dalam hal ini 

biaya tata usaha atau biaya perusahaan. 

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus langsung berkaitan. 

 

2.2.3. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi. 

Dari definisi mengenai sistem akuntansi yang telah diuraikan di muka, 

maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sistem akuntansi terdiri dari 

seperangkat formulir yamg tercetak, catatan-catatan yang terdiri dari jurnal, buku 

besar, dan buku pembantu, serta laporan dimana pengertian masing-masing unsur 

tersebut, menurut Mulyadi (2001;4-5) diuraikan sebagai berikut: 

1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir ini sering disebut j uga sebagai 
dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam 
organisasi didokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir sering 
juga disebut dengan istilah media karena formulir merupakan media 
untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 
catatan. Dengaan formulir ini data yang bersangkutan dengan 
transaksi direkam pertamakalinya sebagai dasar pencatatan dalam 
catatan. 

2. Dalam jurnal data keuangan untuk pertamakalinyaa diklasifikasikan 
menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan 
disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini juga terdapat 
kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian 
diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

3. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 
jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 
dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikaan dalam laporan 
keuangan. 

4. Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 
memperinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 
dalam buku besar, jadi jika data keuangan yang digolongkan dalam 
buku besar diperlukan perinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk 
buku pembantu ini. 

5. Prosedur yang mengatur pelaksanaan kegiatan tanpa menghambat 
kegiatan perusahaan biasanya berupa urutan-urutan pekerjaan yang 
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang 



 10

bertujuan untuk menjamin keamanan secara seragam transaksi 
perusahan yang terjadi berulang-ulang. 

6. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran dari sistem 
akuntansi yang berbentuk laporan keuangan yang dapat berupa 
neraca, laporan laba yang ditahan, dan berbagai laporan lainnya 
yang diperlukan oleh manajemen dan pihak lain yaang 
berkepentingan. 

 

2.2.4 Hubungan Sistem Akuntansi Dengan Penjualan. 

Untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan efektif dan efisien 

sistem akuntansi dapat dibutuhkan. Elemen-elemen sistem akuntansi seperti buku-

buku catatan, formulir-formulir, dan laporan-laporan, dapat mendukung fungsi 

perencanaan dan pengukuran, karena dari elemen-elemen tersebut informasi dan 

pengendalian dapat ditingkatkan. Melalui sistem akuntansi yang memadai dapat 

diperoleh informasi akuntansi dalam bentuk laporan-laporan yang disajikan secara 

tepat dan cepat. Laporan-laporan tersebut merupakan hasil data yang telah 

dikumpulkan dan diolah untuk sistem akuntansi, laporan-laporan tersebut akan 

digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan dari berbagai alternatif 

serta peluang-peluang yang ada. 

 

2.3 Sistem Akuntansi Penjualan 

2.3.1 Pengertian sistem Akuntansi Penjualan 

 Penjualan merupakan transaksi usaha yang meliputi penyerahan barang 

atau jasa untuk ditukarkan dengan uang. Transaksi penjualan terjadi apabila ada 

perpindahan hak kepemilikan produk dari pihak penjual kepada pihak pembeli. 

 Sistem akuntansi penjualan yang memadai perlu diselenggarakan dalam 

suatu aktivitas pengeluaran dalam perusahaan karena penjualan merupakan 

sumber utama pendapatan perusahaan. Akibat dari aktivitas penjualan yang tidak 

dikelola dengan baik, serta langsung akan merugikan perusahaan, sebab selain 

sasaran penjualan tidak tercapai, juga pendapatan berkurang . 

 Sistem akuntansi penjualan merupakan organisasi dari formulir-formulir, 

buku-buku catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data mengenai penjualan, maka pimpinan perusahaan dapat mengawasi 
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dan mengendalikan penjualan, sehingga penerimaan perusahaan dari penjualan 

dapat diamankan. 

Dalam sistem akuntansi penjualan harus dapat diciptakan informasi yang 

mutakhir mengenai harga, cara distribusi, syarat penyerahan, dan syarat 

pembayaran, sistem akuntansi penjualan akan meliputi organisasi penjualan, 

prosedur penjualan, serta sistem pencatatan dan pelaporan penjualan. 

 

2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi Penjualan 

Pada dasarnya sistem akuntansi penjualan termasuk sistem yang harus 

didisain oleh perusahaan, disebabkan penjualan, baik penjualan secara tunai 

maupun kredit merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kegagalan dalam 

aktivitas penjualan khususnya penjualan secara kredit, baik menyangkut harga, 

ketepatan penjualan, yaitu menjual kepada pembeli yang tepat, akan 

mempengaruhi selain pendapatan juga penagihan atas piutang. 

Menurut La Midjan (2001; 170) alasan perlunya sistem akuntansi 

penjualan adalah: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, kurangnya 
dikelola aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan 
perusahaan disebabkan selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga 
pendapatan akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan 
perusahaan oleh karenanya harus diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan menambah posisi harta dan menyangkut:  
1) Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya 

uang kontan kalau penjualan secara kontan. 
2) Kualitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan. 

 

Perubahan atas harta perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap 

kondisi harta perusahaan tersebut, misalnya perubahan persediaan menjadi 

piutang, mengandung risiko adanya piutang macet. Untuk mengatasi hal-hal 

tersebut, perlu didisain sistem akuntansi yang memadai. Berdasarkan pernyataan 

di atas dapat dikatakan bahwa tujuan penyusunan sistem akuntansi penjualan 

adalah untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan, sehingga dapat 

menunjang kelancaran penjualan perusahaan. 
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2.3.3. Klasifikasi Transaksi Penjualan. 

 Menurut La Madjan (2001; 170) transaksi penjualan dapat 

diklasifikasikan 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 penjualan yang dilaksanakan melalui 
prosedur tender untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang 
membuka tender tersebut. 

4. Penjualan ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dipihak 
pembeli luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Biasanya 
penjualan ekspor memanfaatkan prosedur Letter of Credit (L/C). 

5. Penjualan secara konsinyasi, yaitu penjualan 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 antara pabrik importir dengan pedagang / toko eceran. 

 
Jadi, dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa klasifikasi transaksi penjualan 

terbagi atas beberapa macam, dimana transaksi penjualan setiap perusahaan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya bergantung pada jenis perusahaan dan 

kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. 

 

2.3.4. Organisasi Penjualan. 

Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, diperlukan adanya struktur 

organisasi yang mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab, serta adanya 

pemisahan fungsi dalam organisasi. Menurut Nugroho Widjajanto  (2001; 18) 

struktur organisasi diartikan sebagai berikut: 

“Suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarkis”. 

Organisasi penjualan dapat diartikan sebagai cara dalam hal aktivitas tiap-

tiap bagian yang terlibat dalam suatu perusahaan dikoordinasikan untuk mencapai 

suatu tujuan. Organisasi penjualan sangat dipengaruhi oleh luas sempitnya 

aktivitas penjualan, tujuan pimpinan perusahaan, jenis perusahaan, dan letak 

perusahaan. Adanya organisasi penjualan ini dimaksudkan agar kegiatan 
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penjualan itu sendiri dapat diawasi di bank, sehingga dapat mencegah timbulnya 

kecurangan yang merugikan perusahaan. 

Menurut La Midjan (2001;171) tugas pokok bagian penjualan meliputi: 

1. Mencari order sesuai rencana dengan tingkat penjualan 
menguntungkan. 

2. Mencatat pesanan-pesanan (order) yang diterima. 
3. Mengeluarkan dokumen perintah mengeluarkan barang (delivery 

order) dan mengawasi pengiriman. 
4. Mencatat akibat-akibat materiil dan finansial dari aktivitas 

penjualan. 
5. Membuat faktur penjualan. 
6. Menyusun data statistik penjualan.  
7. Menyusun laporan penjualan. 
 

Tugas pokok bagian penjualan di atas dapat dsilaksanakan dengan baik jika sistem 

akuntansi penjualan yang dimiliki perusahaan tersebut memadai. 

 

2.3.5. Fungsi Sistem Akuntansi Penjualan. 

Dalam organisasi penjualan melibatkan beberapa fungsi dalam setiap 

bagian yang saling berhubungan. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa 

bagian dari unit organisasi penjualan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagian Pesanan Penjualan (Sales Order Department), fungsinya antara 

lain: 

1) Mengawasi semua pesanan yang diterima. 

2) Memeriksa surat pesanan dari langganan atau salesmen dan 

melengkapi informasi yang kurang. 

3) Meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit. 

4) Menentukan tanggal pengiriman. 

5) Membuat catatan mengenai pesanan yang diterima, mengikuti 

pengiriman sehingga diketahui pesanan yang belum dipenuhi. 

6) Mengadakan hubungan dengan pembeli mengenai retur barang, 

membuat catatan dan mengeluarkan bukti-bukti retur untuk bagian 

piutang. 
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2. Bagian Kredit, fungsinya antara lain: 

1) Melakukan penilaian terhadap langganan dengan menggunakan catatan 

dari bagian piutang mengenai besarnya kredit yang dapat diberikan 

dan ketepatan waktu pembayaran. 

2) Memberikan persetujuan kredit. 

3. Bagian Pengiriman, fungsinya antara lain: 

1) Melakukan pengiriman kepada pelanggan atas dasar surat perintah 

pengiriman. 

2) Melakukan pemeriksaan atas jenis dan kuantitas barang sesuai dengan 

surat perintah pengiriman.  

4. Bagian Gudang (penyimpanan barang), fungsinya antara lain: 

1) Menerima barang-barang dan segera melaporkan penerimaan tersebut 

kepada yang berkepentingan. 

2) Menimbun dan menyimpan dengan hati-hati atas barang yang 

diterima. 

3) Menyerahkan barang-barang berdasarkan permintaan dari pejabat yang 

berwenang. 

4) Tiap waktu yang diperlukan menyampaikan pertanggung jawaban 

mengenai barang yang disimpan.  

5. Bagian Pembuatan Faktur, fungsinya antara lain: 

1) Membuat atau melengkapi faktur penjualan. 

2) Menghitung biaya pengangkutan dan pajak penjualan. 

3) Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan. 

4) Membagikan tembusan faktur penjualan kebagian lain 

7. Bagian Penagihan, fungsinya antara lain: 

1) Melakukan pengawasan terhadap kebenaran jumlah dalam pembayaran 

piutang. 

2) Memberikan peringatan kepada para debitur untuk segera melunasi 

hutangnya. 

3) Melakukan penagihan terhadap piutang yang telah jatuh tempo tetapi 

debitur belum juga membayar, walaupun sudah diberi peringatan. 
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8. Bagian Penerimaan Uang Kasir, fungsinya antara lain: 

Kasir bertugas menerima uang yang berasal dari penjualan maupun  

pelunasan piutang. Uang yang diterimanya setelah persediaan kas tercapai, 

harus disetor ke bank. Satu lembar bukti yang disetorkan ke bank, 

langsung dikirimkan kebagian akuntansi untuk dimasukan dalam 

pembukuan. 

9. Bagian Akuntan Dan Pembukuan, fungsinya antara lain: 

Bagian akuntansi dan pembukuan bertugas untuk mencatat atau 

membukukan seluruh transaksi penjualan perusahaan. Dari transaksi 

penjualan tersebut terdapat administrasi penjualan, persediaan, kas atau 

bank. 

 

2.3.6. Prosedur Penjualan. 

 Aktivitas penjualan yang terjadi dalam perusahaan harus melalui prosedur-

prosedur tertentu. Setiap transaksi penjualan yang terjadi harus diotorisasi oleh 

yang berwenang dan mengikuti prosedur penjualan yang ada dalam perusahaan. 

Sigit Winarno dan Sujana Ismaya (2003; 78) mengemukakan pengertian 

prosedur sebagai barikut: 

“Prosedur adalah suatu metode, langkah atau tahapan kegiatan yang 

dilakukan secara rinci dalam usaha untuk memecahkan dan menyelesaikan 

suatu permasalahan dalam aktivitas”. 

 Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan, jenis 

barang yang di perdagangkan. Suatu transaksi penjualan dimulai pada saat 

pesanan penjualan diterima. Pesanan penjualan dapat di terima melalui beberapa 

cara: 

1. Langganan memesan sendiri atau melalui telepon, jika melalui telepon 

biasanya pelanggan akan menerima konfirmasi atas barang yang telah 

dipesannya. 

2. Salesman yang mendatangi langganan. Pada cara ini, dibuat formulir 

pesanan dalam beberapa rangkap. Formulir ini diperiksa dan di 

tandatangani oleh pelanggan. 
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3. Melalui surat pesanan penjualan yang kirimkan oleh langganan secara 

formal, yaitu lengkap dengan syarat pembayaran, jumlah dan jenis barang 

dan juga harganya jika sudah diketahui. 

Pada umumnya prosedur penjualan dalam perusahaan dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) Prosedur Penjualan Tunai. 

 Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran, setelah uang diterima maka barang diserahkan 

oleh perusahaan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai dicatat oleh 

perusahaan. 

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

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. 

 
2) Prosedur Penjualan Kredit 

 Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara menggunakan 

barang sesuai dengan pesanan yang diterima dari pembelian untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

Prosedur penjualan kredit menurut Mulyadi (2001; 209) adalah: 

1. Prosedur order penjualan. 
2. Prosedur pengiriman barang. 
3. prosedur pencatatan piutang. 
4. Prosedur penagihan. 
5. prosedur pencatatan penjualan. 
 

            Pada kenyataannya tidak semua perusahaan dalam sistem akuntansi 

penjualan baik secara tunai maupun kredit memiliki prosedur-prosedur di atas. 
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2.3.7. Dokumen dan Catatan yang Digunakan Dalam Fungsi Penjualan. 

Kegiatan penjualan harus didukung dengan dokumen dan catatan 

penjualan. Dokumen dan catatan yang digunakan sangat tergantung dari cara 

penjualan dan jenis perusahaan. 

Dokumen dan catatan tersebut menurut La Midjan (2001; 183) adalah sebagai 

berikut: 

1. Order penjualan (sales order). 
2. Nota penjualan kontan. 
3. Perintah penyerahan barang (delivery order). 
4. Faktur penjualan (invoice) 
5. Surat pengiriman barang (shipping slip) 
6. Jurnal penjualan (sales journal).        
 

Jadi agar kegiatan penjualan perusahaan dapat lancar harus didukung dengan 

tersedianya dokumen dan catatan-catatan penjualan. 

 
2.4 Efektivitas Pengelolaan Penjualan 

Di dalam setiap organisasi atau perusahaan, kegiatan penjualan merupakan 

suatu hal yang tidak dapat diabaikan, karena dengan kegiatan penjualan inilah 

maka kelangsungan hidup perusahaan akan tetap terjaga. Pengelolaan penjualan 

dalam suatu perusahaan tidak akan efektif tanpa adanya sistem akuntansi yang 

akan mnghasilkan informasi mengenai penjualan.  

 

2.4.1 Pengertian Efektivitas. 

Mengenai pengertian efektivitas, Sigit Winarno dan Sujana Ismaya 

(2003; 269) mengemukakan sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan keluaran suatu unit usaha kerja (pusat 

pertanggung jawaban) dengan sasaran yang hendak dicapai”. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penilaian Efektivitas 

didasarkan atas sejauh mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Jadi efektivitas 

merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 
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2.4.2 Pengertian Penjualan 

Dalam dunia perdagangan dikenal dua macam penjualan, yaitu penjualan 

tunai (cash sales), dan penjualan kredit (credit sales). Cara yang akan diambil 

oleh perusahaan tergantung pada bidang usahanya. 

Penjualan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

penjual dalam menjual barangnya, dengan harapan memperoleh sejumlah laba 

dari adanya transaksi tersebut. Penjualan juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual pada 

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 perbedaan antara penjualan tunai dengan 

penjualan kredit. 

Penjualan kredit terjadi bila penyerahan barang atau jasa tidak segera 

diikuti pembayaran dari pihak pembeli. Jadi, penjualan kredit adalah penjualan 

atas barang atau jasa yang mempunyai tenggang waktu antara terjadinya transaksi 

dengan penyerahan imbalan, sehingga menimbulkan perkiraan baru yang disebut 

dengan piutang. 

Menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar (2000; 764) menyebutkan 

penjualan sebagai: 

“Pendapatan yang diterima dari pertukaran barang atau jasa dan dicatat 

untuk satu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan kas (sebagaimana 

diterima) atau berdasarkan akrual (sebagaimana diperoleh)”. 

 

Sedangkan menurut Kotler (2002; 21) sebagai berikut: 

“Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan 

bisnis, jika dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak 

produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu.  

 

Jadi penjualan adalah transaksi usaha yang melibatkan pengiriman suatu 

komoditi, barang dagangan atau hak milik, suatu hak atau jasa untuk ditukarkan 

dengan uang tunai, janji untuk membayar, atau sejenisnya, atau dengan gabungan 
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dari hal tersebut. Transaksi usaha tersebut dicatat dan dilaporkan dalam suatu 

jumlah tunai, janji untuk membayar atau yang sejenisnya. 

Kegiatan penjualan dimulai ketika produk yang tersedia siap untuk dijual, 

untuk mencapai keuntungan yang diharapkan maka diperlukan kegiatan penjualan 

disertai promosi yang besar untuk memperoleh penjualan yang menguntungkan. 

 

2.4.3 Tujuan Pengelolaan  Penjualan. 

Pada umumnya, penjualan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

laba dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka 

waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan 

bila terdapat pengelolaan yang baik. 

Menurut Basu Swastha (2000; 80) perusahaan pada umumnya 

mempunyai tujuan umum dalam penjualan, yaitu: 

1. Mencapai volume penjualan tertentu. 

2. mendapat laba tertentu. 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Berdasarkan pendapat di atas, usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak 

sepenuhnya hanya dilakukan oleh pelaksanaan penjualan atau para penjual. Dalam 

hal ini, perlu adanya kerja sama yang rapi diantara fungsionaris dalam perusahaan 

maupun dengan para penyalur. Namun demikian, semua hal ini tetap menjadi 

tanggung jawab pimpinan, dan pimpinan tersebut yang harus mengkordinir semua 

fungsi dengan baik, termasuk fungsi penjualan. 

 

2.4.4 Pengelolaan Penjualan yang Efektif. 

Mengingat pentingnya kegiatan penjualan bagi suatu perusahaan, 

diperlukan adanya sesuatu pengelolaan penjualan yang sebaik-baiknya agar 

tercapai tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Basu Swastha (2000; 37) dalam upaya pengelolaan penjualan 

efektif perlu diperhatikan proses-proses sebagai berikut: 

1. Menentukan peranan penjualan tatap muka dan manajemen 
penjualan. 

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

 

Kegiatan penjualan yang efektif harus ditempatkan dalam konteks rencana 

pemasaran penjualan secara keseluruhan. Strategi dan taktik penjualan hanya 

dapat diimplementasikan dan dinilai berdasarkan suatu kerangka sasaran 

perusahaan dan proses perencanaan strateginya. 

 

2.4.4.1 Perencanaan Penjualan. 

Dalam menjalankan pengelolaan perencanaan penjualan yang efektif, hal 

yang harus diperhatikan adalah manajemen penjualannya. Pengertian Manajemen 

Penjualan menurut Sigit winarno dan Sujana Ismaya (2003; 82) adalah sebagai 

berikut: 

“Manajemen penjualan adalah cabang manajemen yang berkaitan dengan 

kegiata-kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan 

penjualan dalam suatu perusahan dagang”. 

 

Peranan sistem akuntansi penjualan dalam suatu perusahaan membantu 

terlaksananya fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan 

penjualan, fungsi pengorganisasian penjualan, fungsi pengendalian penjualan, 

serta fungsi penyuluhan untuk tenaga penjual. Dalam menjalankan fungsi-fungsi 

ini manajemen memerlukan alat untuk menghasilkan informasi dalam rangka 

melaksanakan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan 

operasi perusahaan. 

Informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penjualan antara lain, 

yaitu informasi mengenai: 

1. Perkembangan atas trend harga dari berbagai barang yang diperdagangkan 

berikut perkembangan pemasaran atas barang-barang tersebut. 

2. kondisi dari masing-masing debitur antara lain sering menunggak atas 

kewajibannya, lamanya menunggak, debitur macet, dan lain. 
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3. Rencana penjualan yang akan datang. 

4. Pesanan penjualan yang telah diterima dan pesanan yang telah dipenuhi 

Agar manajemen dapat melakukan perencanaan penjualan yang tepat dan 

dapat melakukan pengendalian semua kegiatan penjualan serta pelaksanaan 

operasional, manajemen memerlukan laporan yang dihasilkan dari suatu sistem 

akuntansi penjualan yang memadai dan dapat dipercaya. Dalam hal ini data 

dikumpulkan dan diolah melalui sistem akuntansi penjualan yang akan 

menghasilkan informasi dan hasil analisis data yang dapat dipakai untuk 

pengambilan keputusan. 

 

2.4.4.2. Pelaksanaan Penjualan. 

Menurut Ki brandoko (1990; 9) pelaksanaan pengelolaan penjualan yang 

efektif bagi manajemen harus memperhatikan: 

1. Sasaran dan tujuan tenaga penjualan. 
2. Penyusunan ramalan anggaran. 
3. perencanaan organisasi tenaga penjualan, banyaknya tenaga penjualan, dan 

pembagian wilayahnya. 
4. Penyelesaian, perekrutan, dan pelatihan tenaga penjualan. 
5. Motivasi tenaga penjualan. 
6.  Pengevaluasian dan pengendalian tenaga penjualan. 

 

Kegiatan pelaksanaan penjualan kemudian diikuti dengan analisis situasi pasar 

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

kebutuhan pelanggan saat ini, analisis pesaing, analisis kecenderungan lingkungan 

makro secara umum (ekonomi demografi, teknologi, politik, dan budaya) yang 

mungkin akan mempengaruhi produk perusahaan dimasa yang akan datang. 

Selain itu, juga harus dilakukan analisis kekuatan pasar, kelemahan pasar, dan 

ancaman pasar. 

 

2.4.4.3 Pengendalian Penjualan. 

 Dalam setiap perusahaan pengendalian perlu dilaksanakan untuk 

mengawasi dan menjaga agar tidak terjadi penyimpanga-penyimpangan yang 

mungkin dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang akan merugikan perusahaan. 
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Informasi penting bagi keputusan pengendalian, yaitu meliputi tolak ukur seperti 

standar prestasi dan hasil operasi nyata. 

 Pengendalian penjualan yang efektif meliputi: 

1. Pengendalian melalui organisasi 

Pengendalian melalui organisasi terutama ditekankan melalui adanya 

pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga dengan 

demikian akan membutuhkan kegiatan cek dan ricek. Fungsi-fungsi yang 

harus dipisahkan terutama fungsi penyimpanan. 

2. Pengendalian melalui akuntabilitas kekayaan. 

Terdiri dari dua kegiatan pengendalian, yaitu: 

1) Pengamanan secara fisik atas kekayaan perusahaan. 

2) Pencatatan akuntansi secara benar atas nilai dari tiap kekayaan 

perusahaan melalui buku besar, pemahaman atas prosedur-prosedur, 

rekonsiliasi, dan penilaian kembali.  

3. Pengendalian melalui otorisasi 

Setiap pelaksana otorisasai harus yakin bahwa apa yang diotorisasi pasti 

benar dan telah melalui prosedur yang telah ditetapkan, misalnya 

penyusunan anggaran. 

4. Pengendalian melalui dokumen. 

Semua sistem informasi yang berkaitan dengan organisasi dan kebijakan 

perusahaan harus terdokumentasi, sehingga akan 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. 

 

2.5 Peranan Sistem Akuntansi Penjualan Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pengelolaan Penjualan. 

 Sistem akuntansi penjualan memiliki fungsi dan tujuan untuk mendorong 

seoptimal mungkin agar dapat dihasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat 

waktu, dan akurat, serta relevan untuk kepentingan manajemen dalam pengelolaan 
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perusahaan, khususnya pengelolaan penjualan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

 Peranan sistem akuntansi penjualan dalam suatu perusahaan membantu 

terlaksananya fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari: 

1. Fungsi perencanaan penjualan. 

2. Fungsi pengorganisasian penjualan. 

3. Fungsi penyuluhan untuk tenaga penjualan. 

4. Fungsi pengawasan penjualan.  

Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini manajemen memerlukan alat untuk 

menghasilkan informasi dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengendalian 

dan pengambilan keputusan dalam menjalankan operasi perusahaan. 

 Dengan adanya informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi penjualan 

yang memadai, diharapkan dapat menunjang pengelolaan penjualan yang efektif, 

yaitu: 

1. Formulir-formulir mengenai bukti-bukti tertulis atas setiap kegiatan penjualan, 

misalnya: 

1) Formulir Pengikat Jual Beli (FPJB), merupakan bukti tertulis atas 

perjanjian jual beli antara perusahaan dan konsumen. 

2) Dealer Order Form (DOF), merupakan bukti tertulis transaksi penjualan 

kredit sebagai pembuatan kartu piutang. 

3) Faktur Penjualan Tunai (Cash Sales Invoice), merupakan bukti tertulis 

transaksi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh 

pembelian kepada kasir.        

2. Catatan-catatan mengenai penjualan, misalnya catatan mengenai hasil 

penjualan dan catatan pengeluaran untuk biaya operasional penjualan, 

merupakan informasi bagi manajemen untuk dapat mengetahui efisiensi dari 

penjualan dan apakah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau 

diramalkan sebelumnya. 
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3. Catatan-catatan mengenai persediaan barang, catatan mengenai retur 

penjualan dan catatan mengenai pesanan penjualan merupakan informasi yang 

akan membantu manajemen dalam melaksanakan fleksibilitas penjualan, yaitu 

untuk mengetahui barang-barang yang ada dan siap untuk dijual. 

4. Catatan-catatan mengenai hasil penjualan, hasil produksi, hasil kinerja bagian 

penjualan memberikan informasi kepada manajemen mengenai mutu dari 

penjual, apakah sudah sesuai dengan harapan langganan atau klien. Dengan 

demikian, kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga dengan baik. 

5. Laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca, akan memberikan 

informasi kepada manajemen mengenai keadaan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini membantu manajemen dalam mengevaluasi dan membuat 

perencanaan mengenai pengelolaan perusahaan untuk masa yang akan datang.    


