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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.4 Review Penelitian Terdahulu 

Suparto (2007), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

menyimpulkan bahwa PT Maju Bersama belum memiliki bagian tugas yang 

jelas antara bagian Sales Administration dan bagian Finance dimana Delivery 

Order tidak dibuat oleh Sales Administration sebagaimana mestinya, melainkan 

dibuat oleh bagian Finance. Selain itu PT Maju Bersama belum mempunyai 

bagian yang mengontrol umur piutang serta perusahaan tidak menetapkan limit 

kredit bagi pelanggan yang ingin memesan sehingga pesanan tidak dibatasi dan 

akhirnya menyebabkan arus kas operasional tidak bagus. 

Putri (2014), meneliti tentang analisis sistem informasi akuntansi 

penjualan untuk meningkatkan pelayanan jasa di hotel dan restoran  selecta 

Batu yang menyimpulkan bahwa sistem informasi yang diterapkan PT Selecta 

Batu cukup berperan dalam membantu manajemen. Untuk lebih 

mengefektifkan  sistem yang ada di selecta yang semula dilakukan secara 

manual maka, lebih menggunakan sistem terkomputerisasi, program yang 

digunakan oleh selecta sering terjadi permasalahan dikarenakan program yang 

digunakan jarang di update dan pengguna dari program tersebut kurang 

mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan.  
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Sedangkan Rawita (2012), meneliti tentang analisis sistem informasi 

akuntansi penjualan pada PT. Indomarco Prismatama cabang simpang 

Borobudur Blimbing Malang menyimpulkan bahwa penerapan sistem 

informasi akuntansi penjualan cukup efektif dan efisien yang dilihat dari 

baiknya penetapan fungsi yang terkait sesuai dengan tugasnya dalam fungsi 

pennjualan. Seperti pada bagian penjualan yang bertugas membuat laporan 

penjualan. Hal tersebut guna menghindari adanya kesalahan dalam pencatatan 

data penjualan. Dan dalam tingkat penjualan yang setiap bulannya meningkat 

maka penarapan sistem penjualan tunai tersebut sudah cukup baik dan efisien. 

Dilihat dari hasil kesimpulan penelitian terdahulu. Hubungan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adala peneliti sama-sama membahas tentang 

sistem informasi akuntansi pada fungsi penjualan dan sistem pengendalian 

internalnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda pada 

objek penelitiannya.  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi merupakan bagian paling penting dari seluruh 

informasi yang diperlukan oleh manajemen dan sangat diperlukan suatu 

sistem yang dapat mengatur dan pengolahan data akuntansi dalam 

perusahaan untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai. Sistem 

adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya, 
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yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi 

2001:2). 

Menurut Hall (2011 : 19) pembuatan informasi adalah proses 

menyusun, mengatur, memformat dan menyajikan informasi ke para 

pengguna. Informasi yang berguna memiliki berbagai karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Relevan : isi atau suatu laporan atau dokumen harus bekerja untuk 

suatu tujuan. Ini dapat berupa dukungan bagi keputusan manajer atau 

untuk pekerja staf administrasi. Oleh karenanya, system informasi 

harus menyajikan data yang relevan saja dalam berbagai laporannya. 

b. Tepat Waktu : umur informasi adalah faktor yang sangat penting 

dalam menentukan kegunaannya. 

c. Akurasi : informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan. Akan 

tetapi, signifikansi adalah konsep yang paling sulit diukur. Konsep ini 

tidak memiliki nilai absolut namun ini adalah konsep yang bergantung 

pada masalahnya. Artinya dalam beberapa situasi informasi harus 

benar-benar akurat. 

d. Kelengkapan : semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan 

atau pekerjaan harus ada. 

e. Ringkas : informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Para manajer dalam tingkat yang lebih rendah cenderung 

membutuhkan informasi yang sangat terperinci. 
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2.2.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

a. Input 

Input merupakan data-data akuntansi dan merupakan bahan baku 

informasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi disusun berdasarkan input yang berupa data akuntansi, yaitu 

faktur, memo, kuitansi dan lain-lain. 

Menurut Hall (2000:15) input adalah pengumpulan data-data dan 

merupakan tahap operasional pertama dalam sistem akuntansi. 

Tujuannya adalah untuk memastikan data peristiwa yang memasuki 

sistem ini sah dan lengkap. 

b. Proses 

Dalam proses sistem informasi akuntansi, data akuntansi yang 

diperoleh dirubah menjadi satu informasi akuntansi. Proses dapat 

dilihat dari karyawan, peralatan dan prosedur. 

c. Output 

Output merukan hasil dari sistem informasi akuntansi yaitu laporan 

akuntansi. 

Model sistem informasi akuntansi: 

Gambar 1.1 Rangkaian Unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

  Sumber : James A. Hall 

INPUT 

(Bukti Transaksi) 

OUTPUT 

(Lap. Akuntansi) 

PROSES 

(Prosedur) 
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2.2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi adalah rangkaian prosedur formal 

dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan 

didistribusikan kepada para pemakai (Hall, 2011:7). 

 Menurut Krismaji (2002) sistem informasi akuntansi adalah 

sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk mrencanakan, menghasilkan dan 

mengoperasikan bisnis. 

 Bodnard dan Hapwood (2006) yang diterjemahkan oleh Amir 

Abadi Yusuf, sistem informasi akuntansi adalah kumpuan 

sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam bentuk informasi, 

informasi tersbut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. 

 Menurut Widjajanto (2001:4) menyatakan sistem informasi 

adalah susunan formulir catatan, peralatan, termasu komputer serta 

alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang terkoordinasi 

secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan 

menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. 

2. Tujuan Penyusunan  Sistem Informasi Akuntansi 

 Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut 

Mulyadi (2008:19) adalah:  
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a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

Perusahaan yang membuka usaha baru yang selama ini yang 

belum dijalankan biasanya memerlukan pengembangan sistem 

akuntansi yang tidak selengkap yang diperlukan oleh perusahaan 

baru. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun 

struktur informasi. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menuntut sistem informasi akuntansi untuk 

dapat menghasilkan laporan dengan mutu  informasi yang lebih 

baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) 

informasi akuntansi dan penyediaan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

e. Dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya 

manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika 

pengorbanan unuk memperoleh informasi keuangan  
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diperhitungkan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh, sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk 

mengurangi pengorbanan 

3. Komponen Sistem Informasi akuntansi 

  Untuk mengetahui suatu sistem informasi tersebut baik dan 

berguna maka harus diketahui terlebih dahulu komponen-komponen 

apa saja yang harus diperhatikan dalam sistem informasi akuntansi. 

Romney dan Steinbart (2004:3) menyataka ada lima komponen sistem 

informasi akuntansi, siantaranya: 

a. Orang-orang 

Mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai 

fungsi. 

b. Prosedur-prosedur 

Baik manual atau yang berotomatisasi yang dilibatkan dalam 

mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi. 

c. Data-data 

Data-data menjadi proses bisnis organisasi 

d. Software  

Digunakan untuk memproses data-data organisasi 
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e. Infrastruktur teknologi informasi 

Termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan untuk 

komunikasi jaringan. 

1.2.4 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

   Sistem informasi akuntansi penjualan adalah suatu sistem 

informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode 

yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan 

memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan 

mengenai penjualan. 

1. Penjualan  

 Aktivitas penjualan merupakan aspek terpenting bagi 

perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, 

aktivitas penjualan harus dikelola secara baik dnegan sistem 

informasi yang baik pula agar tidak merugikan perusahaan, karena 

hal tersebut juga berdampak langsuk terhadap pendapatan 

perusahaan. Karena pendapatan merupakan syarat penting untuk 

menentukan laba atau rugi suatu usaha. 

 Penjualan adalah suatu kegiatan berupa menjual barang dan 

jasa, baik dilakukan secara kredit maupun tunai (Mulyadi, 

2001:202). Sedangkan menurut sumarsono (2002:160) penjualan 

adalah transaksi anatara perusahaan dengan pembeli untuk 

menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang, 
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kas aktiva. Dari beberapa pengertian penjualan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penjualan merupakan kegiatan berupa menjual 

barang dan jasa yang dilakukan oleh dua belah pihak (penjual dan 

pembeli) yang dapat dilakukan baik secara kredit maupun tunai. 

2. Penjualan Kredit 

 Menurut Mulyadi (2001:210), penjualan kredit dilaksanakan 

dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima 

dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

a. Fungsi yang  terkait dalam penjualan kredit 

Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit 

organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit 

yaitu: 

1.  Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari 

pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi 

kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini 

juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat 

tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari 

pelanggan. 
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2. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada 

pelanggan. 

3. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan 

barang ke bagian pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas 

dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi 

penjualan. 

5.  Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan 

faktur penjualan kepada pelanggan. 

6. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari 

transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan 

pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan 

penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual 

kedalam kartu persediaan. 
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b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. 

Menurut Mulyadi (2001:214), dokumen yang digunakan dalam 

sistem penjualan kredit adalah: 

1. Surat order pengiriman dan tebusannya. 

Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk 

memproses penjualan kredit kepada pelanggan. 

2. Faktur dan tembusannya 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai 

dasar untuk mencatat timbulnya piutang. 

3. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk 

menghitung total harga pokok produk yang dijual selama 

periode akuntansi tertentu. 

4. Bukti memorial 

Merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan kedalam 

jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial 

merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2001: 218), catatan akuntansi yang digunakan 

adalah: 
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1. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan baikpenjualan tunai maupun kredit. 

2. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi 

mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. 

3. Kartu Persediaan 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi 

rincian mutasi setiap jenis persediaan. 

4. Kartu Gudang 

Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang 

untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada 

di gudang. 

5. Jurnal Umum 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk 

yang dijual selama periode tertentu. 

d. Prosedur yang digunakan dalam penjualan kredit 

Menurut Mulyadi (2008:210) Untuk menghindari tidak 

tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada 

seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat 
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atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. Adapun prosedur-

prosedur penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur order penjualan. 

Dalam prosedur ini bagian penjual menerima order dari 

pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order 

dari pembeli. Bagian penjualan kemudian membuat faktur 

penjulan dan mengirimkannya kepada bagian yang lain untuk 

memungkinkan bagian tersebut memberikan kontribusi dalam 

melayani order dari pembeli. 

2. Prosedur Pengiriman. 

Dalam prosedur ini bagian gudang menyiapkan barang yang 

diperlukan oleh pembeli dan bagian pengiriman mengirimkan 

barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang 

tercantum dalam faktur penjualan yang diterima dari bagian 

gudang. 

3. Prosedur Pencatatan Piutang. 

Dalam Prosedur ini bagian akuntansi mencatat teembusan 

faktur penjualan kedalam kartu piutang. 

4. Prosedur Penagihan. 

Dalam prosedur ini bagian pengihan menerima faktur 

penjulan dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara 

periodik bagian penagihan membuat surat tagihan dan 
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mengirimkannya kepada pembeli tadi yang dilampiri dengan 

faktur penjulan. 

5. Prosedur Pencatatan Penjualan 

Dalam prosedur ini bagian akuntansi mancatat transaksi 

penjualan kedalam jurnal penjualan. 

e. Bagan Alir (Flowchart) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit 
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Gambar 2.1 

Flowchart Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 
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Gambar 2.2 

Flowchart Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.3 

Flowchart Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.4 

Flowchart Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Lanjutan) 
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1.2.5 Sistem Pengendalian Internal 

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan 

mendoromg dipatuhinya kebijakan manjemen. Definisi sistem 

pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak 

dicapai dan bukan pada unsur yang membentuk sistem tersebut. 

Dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas 

berlaku baik dalam perusahaan uang mengolah informasinya secara 

manual dengan mesin pembukuan maupun komputer. 

 Dengan adanya penerapan pengendalian internal dalam setiap 

kegiatan operasional perusahaan, maka diharapkan tidak akan 

terjadi penyalahgunaan dalam setiap kegiatan-kegiatan perusahaan 

yang dapat merugikan perusahaan.  

2. Unsur Pokok Pengendalian Internal 

 Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai 

berikut: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. 
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b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang membantu 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 

pendapatan dan biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

3. Komponen Pengendalian Internal 

 Menurut Agoes (2004) ada lima komponen utama dalam 

pengendalian internal, diantaranya sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Merupakan corak suatu organisasi yang dapat mempengaruhi 

kesadaran personi suatu organisasi untuk melakukan 

pengendalian di sekelilingnya. Lingkungan pengendalian 

mempunyai 6 komponen yaitu: 

1. Integritas dan nilai etika. 

2. Komitmen terhadap kompetisi. 

3. Berperannya dewan komisaris dan komite audit. 

4. Struktur organisasi. 

5. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. 

6. Kebijakan terhadap praktik sumber daya manusia. 
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b. Penaksiran Resiko 

Suatu proses untuk mengidentifikasikan risk/ancaman yang 

muncul akibat dari aktivitas operasi perusahaan. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Merupakan arahan terhadap kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan 

para personilnya. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Adanya informasi yang dihasilkan sistem akuntansi yang terdiri 

metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, 

meringkas dan melaporkan transaksi entitas dan untuk 

memelihara akuntabilitas bagi aktiva = utang dan ekuitas yang 

bersangkutan 

e. Pemantauan 

Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu yang meliputi penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan.  

1.2.6 Hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem 

Pengendalian Internal 

   Seperti yang dibahas sebelumnya, tujuan dari sistem informasi 

akuntansi dengan pengendalian internal adalah menjalankan suatu 

kegiatan yg terstruktur untuk menjaga keandalan kekayaan dan 
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mengurangi resiko perusahaan. Maka apabila sistem pengendalian 

internal pada suatu perusahaan baik maka akan mencerminkan sistem 

informasi akuntansi yang baik pula. 

   Dapat disimpulkan bahwa, hubungan sistem pengendalian 

internal dengan sistem informasi akuntansi adalah dapat memenuhi 

fungsinya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, 

relevan dan dapat dipercaya serta resiko terjadinya kekeliruan dalam 

pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasikan sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. 

http://merlynwarbung.mhs.narotama.ac.id/2012/06/26/rangkuman-

pengendalian-internal-dan-sistem-informasi-akuntan 

 




