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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu   

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas terhadap Pengendalian Intern 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati, et al. (2013), 

dalam penelitiannya tentangAnalisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas (Studi Pada Penjualan Speedy PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk Kandatel Malang) hasilnya menemukan bahwa pelaksaaan sistem dan 

prosedur penjualan dan penerimaan kas tersebut masih terdapat kelemahan pada 

sistem pengendalian intern. Pada penjualan sistem pengendalian masih belum 

efektif sedangkan pada penerimaan kas masih belum praktis dan tidak efisien. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Daud & Windana (2014), dalam 

penelitiannya terkait tentang Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer pada Perusahaan Kecil (Studi 

Kasus Pada PT.Trust Technology) masih belum berjalan dengan efektif dan 

efisien karena dalam pelaksanaannya masih menyebabkan perangkapan tugas 

pada masing-masing bagian, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara 

karyawan dan sistem yang digunakan masih manual untuk perusahaan yang 

memiliki omset cukup besar setiap bulannya, sehingga peluang untuk malakukan 

kecurangan semakin terbuka lebar.  

Voets, et al. (2016), dalam penelitiannya terkaitAnalisis Sitem Informasi 

Akuntansi Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas untuk Meningkatkan 
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Pengendalian Intern pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (ALFAMART) 

Cabang Manado, mengungkapkan hasilnya bahwa dalam penelitiannya tersebut 

terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan kas sudah berjalan secara efektif 

walaupun masih ada beberapa kelemahan dan untuk meningkatkan pengendalian 

intern sudah cukup memadai karena sudah menggunakan unsur yang terdapat 

dalam sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang 

berbasis framework COSO.  

Djanegara (2007), terkait dengan penelitian yang dilakukan tentang 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Intern Penjualan Pada PT. Astra Internasional, mengungkapkan 

hasilnya bahwa dalam penelitian yang dilakukan tersebut sistem informasi 

akuntansi penjualan yang di terapkan PT. Astra Internasional sudah cukup baik, 

karena sudah terkomputerisasi dan bersifat online yaitu program SAP, terdapat 

juga adanya prosedur-prosedur operasional yang bertujuan untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan dan penumpukan tugas. Adapun pengendalian intern 

penjualan dan piutang yg dilakukan PT. Astra International sudah cukup baik dan 

memadai karena sudah mencakup unsur pengendalian intern. Terkait dengan 

efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pada PT. Astra International dapat 

dikatakan sudah membantu dalam meningkatkan volume penjualan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Voets et al. (2016) dan Djanegara 

(2007) yang meniliti Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas 

untuk Meningkatkan Efektivitas Operasional. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada salah satu koperasi ritel yaitu Primer 
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Koperasi Kartika Lestari karena dalam kegiatan usahanya, Primer Koperasi 

Kartika Lestari banyak bekerja sama dengan koperasi umum lainnya dan Primer 

Koperasi Kartika Lestari ini masih sangat lemah terhadap sistem informasi 

akuntansinya walaupundengan pengendalian intern yang sudah cukup baik atas 

penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas operasional 

perusahaan. 

B.  Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Sistem  

 Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem (system) adalah serangkaian 

dua atau lebih komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang 

mendukung sistem yang lebih besar. 

 Menurut Hall (2009:6), sistem (system) memunculkan gambaran mental 

mengenai berbagai komputer dan pemrogaman. Istilah sistem dapat diaplikasikan 

secara lebih luas yaitu sistem alami dan sistem buatan. Contoh sistem alami yaitu 

semua makhul hidup, tumbuhan dan binatang. Sedangkan sistem buatan meliputi 

banyak hal, mulai dari jam, kapal selam sistem sosial, hingga sistem informasi. 

Dapat ditarik kesimpulan sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen 

atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang 

sama. 

 Hall (2009:7), mengemukakan tujuan dari sistem adalah sistem harus 

mengarah ke satu atau dapat pula kebeberapa tujuan. Suatu sistem dapat 

memberikan ukuran waktu, daya listrik, atau informasi, sistem tersebut tetap 
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harus mengarah ke suatu tujuan. Namun, Jika sebuah sistem tidak lagi mengarah 

ke sebuah tujuan, maka sistem itu harus diganti.  

2. Informasi  

Romney & Steinbart (2015), menjelaskan informasi (information) adalah 

data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki 

proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat 

keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan 

informasi. 

Sistem Informasi (information system) menurut Hall (2009:9) adalah 

serangkaian data atau prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses 

menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna untuk pengambilan 

keputusan. 

Setiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan 

para penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi tertentu dapat saja 

berbeda antara perusahaan. Akan tetapiHall (2009:21), mengungkapkan terdapat 

tiga tujuan dasar yang umum didapati disemua sistem. Tujuan-tujuan tersebut 

adalah:  

a. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. 

Administrasi mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk 

mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para 

pengguna eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari berbagai 
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laporan yang diwajibkan. Secara internal, pihak manajemen menerima 

informasi pelayanan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.  

b. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi 

memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut.  

c. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi menyediakan 

informasi bagi para personel operasional untuk membantu mereka 

melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan efektif.  

3. Akuntansi  

Romney & Steinbart (2015) menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses 

identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, 

pengukuran, dan komunikasi informasi. Akuntansi adalah sebuah proses 

pencatatan, pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan untuk proses 

pengembangan informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan.  

Fungsi akuntansi menurut Hall (2009:29), adalah mengelola sumber daya 

informasi keuangan perusahaan. Fungsi akuntansi dalam hal ini memainkan dua 

peran penting di pemrosesan transaksi. Pertama, akuntansi harus dapat 

menangkap dan mencatat berbagai pengaruh keuangan dari berbagai transaksi 

yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi pertamaini meliputi berbagai kegiatan 

seperti pemindahan bahan baku dari gudang ke produksi, pengiriman barang jadi 

ke pelanggan, arus kas masuk ke perusahaan dan penyimpanan ke bank, 

pembelian persediaan, serta pembebasan kewajiban keuangan.  
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Kedua, fungsi akuntansi mendistribusikan informasi transaksi ke personel 

operasional untuk mengkoordinasikan seluruh tugas penting mereka agar tidak 

terjadi kesalahan pencatatan. Aktivitas akuntansi yang berkontribusi langsung 

pada operasi bisnis meliputi pengendalian persediaan, akuntansi biaya, 

penggajian, utang usaha, piutang usaha, penagihan, akuntansi aktiva tidak lancar, 

dan buku besar. 

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua fungsi tersebut fungsi akuntansi yaitu 

mengelola sumber daya informasi keuangan suatu perusahaan yang saling 

berkaitan dari setiap aktivitas-aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi, 

pengiriman barang jadi, penerimaan, pengeluaran, hingga pencatatan ke dalam 

buku besar.  

4. Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar &Hopwood (2003),   adalah 

kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi 

informasi. Informasi ini dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan. 

Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini, baik secara manual 

ataupun dengan bantuan komputer. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi 

akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang didapat dari hasil proses 

rutin transaksi akuntansi. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi akuntansi adalah meliputi informasi terkait dengan order penjualan, 

penjualan, penerimaan kas, order pembelian, penerimaan barang, pembayaran, 

dan penggajian (Voetset al. 2016). 



13 
 

 
 

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, 

prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, 

serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.  

5. Sistem Informasi Akuntansi Dapat Penambah Nilai Untuk Organisasi  

Romney & Steinbart (2015), menjelaskan bahwa sistem informasi yang di 

desain dengan baik, akan dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara, 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa. Sistem 

informasi akuntansi dapat memonitor mesin sehingga operator akan 

diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada diluar batas kualitas 

yang dapat diterima. Ini membantu untuk menjaga kualitas produk, 

mengurangi limbah dan mengurangi biaya.  

b. Meningkatkan efisiensi. Informasi yang tepat waktu dapat membuat 

pendekatan manufaktur juts-in-time menjadi memungkinkan, karena 

pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru 

mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka.  

c. Berbagai pengetahuan. Berbagai pengetahuan dapat meningkatkan operasi 

dan memberikan keunggulan kompetitif.  

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Memungkinkan 

pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entri 
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pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, 

sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan.  

e. Meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi 

dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu 

melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan 

bencana.  

f. Meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan 

keputusan adalah hal yang sangat penting karena pembuatan keputusan 

merupakan aktivitas kompleks dan multilangkah: mengidentifikasi 

permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, 

mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilihi metodologi solusi, dan 

mengimplementasikan solusi. 

6. Pengguna Sistem Informasi Akuntansi  

Pengguna sistem informasi secara umumVoets et al. (2016) adalah untuk 

mengolah data setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan 

adapun penggunaan yang lebih khusus dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembuatan laporan rutin untuk pihak eksternal dan pihak internal.  

b. Pendukung utama aktivitas rutin suatu organisasi/entitas, para pemimpin 

dan manajer, membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk membantu 

aktivitas rutin suatu organisasi perusahaan. 
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c. Pendukung dalam mengambil keputusan.  

d. Melaksanakan aktivitas perencanaan dan pengendalian internal sistem 

informasi akuntansi diperlukan juga dalam proses perencanaan dan 

pengendalian.  

7. Nilai Informasi  

Menurut Hall (2009), nilai informasi bagi pengguna ditentukan berdasarkan 

keandalannya (reliability). Telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan dari 

informasi adalah untuk mengarahkan pengguna ke tindakan yang seharusnya atau 

dalam kata lain tidak menyimpang dari yang sudah ditentukan. Agar hal ini dapat 

terjadi, informasi harus memiliki berbagai atribut tertentu, yaitu relevan, akurat, 

lengkap, ringkas dan tepat waktu. Ketika berbagai atribut ini secara konsisten ada 

dan dapat terjadi maka, informasi akan memiliki keandalan dan memiliki nilai 

bagi penggunanya. Sedangkan untuk informasi yang tidak terbukti keandalannya 

maka informasi tersebuttidak memiliki nilai. Kejadian tersebut adalah 

penggunaan sumber daya yang sia-sia. Implikasi yang lebih negatif dari 

informasi yang tidak memiliki keandalan adalah bahwa informasi tersebut dapat 

mengarahkan pada keputusan yang disfungsional.  

8. Pengendalian Internal  

Pengendalian Internal (Internal Control) menurut Romney & Steinbart 

(2004:229-230) adalah rencana suatu organisasi yang dipergunakan untuk 

melindungi aset organisasi, dapat memberikan informasi yang akurat dan andal, 

memperbaiki tingkat efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian 

dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi tersebut. 
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Pengendalian internal mempunyai tiga fungsi penting. Pertama, 

Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) yaitu pengendalian untuk 

mencegah timbulnya suatu masalah dalam suatu organisasi sebelum munculnya 

masalah. Kegiatan dari pengendalian pencegahan ini yaitu dengan 

memperkerjakan personil akuntansi yang mempunya kualitas yang cukup tinggi, 

adanya pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif dapat 

mengendalikan akses fisik atas aset, terdapatnya fasilitas dan informasi yang 

memadai merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.  

Kedua, pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) merupakan 

pengendalian yang dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah 

muncul. Ketiga, pengendalian korektif (corrective control) yaitu memecahkan 

atau menyelesaikan masalah yang telah ditemukan oleh pengendalian untuk 

pemeriksaan. Dalam pengendalian ini mencakup prosedur untuk mengidentifikasi 

penyebab masalah yang muncul, memperbaiki kesalahan yang terjadi, dan 

mengubah sistem agar masalah dimasa mendatang dapat diminimalisasikan.  

Romney & Steinbart (2004:230) mengungkapkan Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) adalah sekelompok sektor swasta yang terdiri dari 

American Accounting Association (AAA), (AICPA) Committe on Auditing 

Procedure American Institute of Carified Public Accountant, Institute of Internal 

Auditors, Institute of Management Accountants, dan Financial Executives 

Institute. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian yang 

mendeskripsikan definisikan pengendalian internal dan memberi petunjuk untuk 

mengevaluasi sistem pengendalian internal.  
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Menurut Agoes (2012:99) memberikan definisi pengendalian internal 

sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, 

dan yang berada dibawah arahan keduanya, untuk memberikan suatu jaminan 

yang wajar bahwa tujuan pengendalian internal dicapai dengan pertimbangan 

sebagai berikut:  

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi  

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku 

Committe on Auditing Procedure American Institute of Carified Public 

Accountant (AICPA) mengungkapkan, bahwa pengendalian internal merupakan 

cakupan dari rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang sudah 

digunakan oleh perusahaan dengan maksud untuk mengamankan aktivanya, 

mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi 

operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan 

pengendalian adalah efektifitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan 

keuangan, dan kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada (Voets et al. 

2016).  

Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan COSO menurut 

Arens et al(2015:345) pengendalian internal yang paling luas diterima di 

Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal yang 

memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan 

tercapai.Komponen pengendalian internal COSO yaitu meliputi lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan 
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aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian mempunyai fungsi yaitu 

sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Tanpa lingkungan 

pengendalian yang efektif, mungkin keempat pengendalian lainnya tidak akan 

menghasilkan pengendalian yang efektif pula.  

Inti dari organisasi yang mampu mengendalikannya secara efektif terletak 

pada sikap manajemen dalam organisasi. Ketika manajemen puncak percaya 

bahwa adanya pengendalian tersebut memang penting, anggota didalam 

organisasi tersebut juga akan merasakan hal yang sama dan menanggapi hal 

tersebut dengan mengamati secara hati-hati pengendalian yang ditetapkan. 

Sebaliknya, jika anggota organisasi merasa bahwa pengendalian tidak begitu 

penting bagi manajemen puncak, maka hampir dapat dipastikan bahwa tujuan 

dari pengendalian manajemen tidak akan tercapai secara efektif. 

Diterapkannya pengendalian internal  pada suatu entitas setidaknya dapat 

membantu untuk memastikan bahwa aktivitas operasi dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan diawal. Menurut Mulyadi (2014:164), 

unsur pokok sistem pengendalian internal juga dapat mencegah dan 

meminimalisir adanya kecurangan. Pengendalian internal dikatakan memuaskan 

jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: 

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas.  

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 
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melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab 

fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsi berikut ini: 

a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi.  

b. Suatu system mempunyai wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, 

yang berguna dalam melakukan pengawasan terhadap harta aset, utang, 

pendapatan, dan biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. Sistem otorisasi akan menjain dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang 

dapat dipercaya bagi prsoses akuntansi.  

c. Praktek yang sehat harus dilakukan oleh setiap fungsi dalam menjalankan 

tugas. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah :  

a) Penggunanaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b) Pemeriksaan mendadak.  
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c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi. 

d) Perputaran jabatan.  

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.  

f) Secara periodk diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.  

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur pengendalian intern yang lain.  

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.  

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik 

yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. 

Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu 

karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan 

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan 

yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang 

menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur pengendalian inter yang 

mendukungnya.  
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9. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

a. Siklus Penjualan 

Siklus pendapatan atau penjualan (revenue cycle) menurut Romney & 

Steinbart (2015)adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan 

informasi terkait yang aktivitas terus menerus dengan menyediakan barang dan 

jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan. 

Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan 

pelanggan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang 

tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai.  

Menurut Hall (2009:225), perusahaan menjual barang jadi ke pelanggan 

melalui sikus pendapatan (revenue cycle), melibatkan pemrosesan penjualan 

tunai, penjualan kredit, dan penerimaan kas setelah penjualan kredit. Transaksi 

siklus pendapatan juga memiliki komponen fisik dan keuangan, yang diproses 

secara terpisah. Subsistem dari siklus pendapatan, dijelaskan sebagai berikut:  

Pesanan penjualan mengungkapkan informasi yang penting seperti nama 

dan alamat pelanggan; nomor akun pelanggan; nama, nomor, dan deskripsi 

barangyang dijual; jumlah dan harga per unit; serta informasi keuangan lainnya 

seperti pajak, potongan harga, dan biaya pengiriman (Hall, 2009:225). 

Penerimaan kas untuk penjualan kredit, ada periode (hari atau minggu) 

antara penjualan dan penerimaan kas. Pemrosesan penerimaan kas meliputi 

penagihan kas, penyimpanan kas di bank, dan pencatatan peristiwa dalam akun 

piutang dan kas (Hall, 2009). 
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b. Bagan Alir  

 Menurut Hall (2009:83), bagan alir (flowchart) dapat digunakan untuk 

menyajikan aktivitas manual, aktivitas pemrosesan komputer, atau keduanya. 

Bagan alir dokumen (document flowchart) digunakan untuk menggambarkan 

elemen-elemen dari sistem manual, termasuk catatan akuntansi (dokumen, jurnal, 

buku besar dan file), departemen organisasional yang terlibat dalam proses, dan 

aktivitas (baik yang bersifat administratif maupun fisik) yang dilakukan dalam 

departemen tersebut.  

Bagan alir sistem (system flowchart) menggambarkan aspek-aspek 

komputer dalam sebuah sistem. Bagan alir sistem menggambarkan relasi antara 

data input (sumber), file transaksi, program komputer, file utama, dan laporan 

output yang dihasilkan oleh sistem tersebut (Hall, 2009:83). 

c. Sistem Prosedur Penjualan Manual 

Hall (2009:225-242), menjelaskan prosedur untuk penjualan sebagai berikut: 

1) Departemen Penjualan:  

a) Menerima pesanan dari pembeli 

b) Menyiapkan pesanan penjualan dari pembeli. Fungsi masing-masing 

pesanan penjualan adalah:  

- Lembar 1: 2 lembar dokumen pesanan penjualan. Satu salinan dokumen 

pesanan penjualan disimpan oleh staf penjualan untuk refrensi di masa 

yang akan datang.  

- Lembar 2: salinan persetujuan kredit 
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- Lembar 3: dokumen pengeluaran barang dan salinan file.  

- Lembar 4: slip pengepakan, dokumen pengiriman dan salinan file. 

- Lembar 5: faktur, salinan buku besar dan salinan file. 

c) Lembar 2 diserahkan ke bagian kredit untuk persetujuan. Hasil persetujuan 

akan dikembalikan memicu pengiriman salinan pesanan penjualan lainnya 

ke berbagai departemen.  

d) Lembar 3 diserahkan ke bagian gudang. Lembar 4 diserahkan ke bagian 

pengiriman. Lembar 5 diserahkan ke bagian penagihan. 

2) Departemen gudang  

Bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan dokumen pengeluaran 

barang, lalu petugas menulis inisial pada salinan surat pengeluaran barang. 

Satu salinan pengeluaran barang dikirim bersama barang yang dipesan ke 

departemen pengiriman. Petugas kemudian menyesuaikan record barang 

untuk menunjukan penurunan persediaan. Record persediaan disimpan di 

departemen pengendalian persediaan. 

3) Departemen pengiriman  

Sebelum menerima barang dan salinan surat pengeluaran barang, 

departemen pengiriman menerima slip pengepakan, dokumen pengiriman, 

dan salinan file dari departemen penjualan. Slip pengepakan dikirim beserta 

dengan barang ke pelanggan. Dokumen pengiriman diinformasikan ke 

departemen penagihan bahwa pesanan pesanan pelanggan sudah dipenuhi 

dan dikirim. Dokumen ini berisi data-data seperti tanggal pengiriman, 
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barang dan jumlah barang yang dikirim, perusahaan jasa angkutan, dan 

biaya pengiriman. Dokumen pengiriman disiapkan terpisah oleh departemen 

pengiriman.  

Ketika petugas menerima barang dari gudang, pengirim mencocokan 

barang dengan dokumen pengeluaran barang, slip pengepakan, dan 

dokumen pengiriman untuk memverifikasi kebenaran pesanan. Petugas 

pengiriman mengepakan barang, menempelkan slip pengepakan ke kotak 

barang, melengkapi dokumen pengiriman, lalu petugas pengiriman 

mempersiapkan bill of leading  2 lembar. Petugas pengiriman menyerahkan 

barang, slip pengepakan, dan dua salinan bill of leading ke perusahaan 

pengiriman, dan kemudian melakukan tugas berikut:  

1. Mencatat pengiriman pada log pengiriman barang.  

2. Menyerahkan dokumen pengeluaran barang dan dokumen pengiriman 

ke departemen penagihan sebagai bukti pengiriman.  

3. Menyimpan satu salinan bill of leading dan satu salinan dokumen 

pengiriman.  

4) Departemen penagihan  

Dalam departemen ini merupakan bagian yang berperang penting. 

Departemen pengiriman mengumpulkan informasi tentang transaksi 

penjualan dan merekonsiliasi, mengasimilasi, dan mendistribusikan 

informasi ini ke departemen lainnya.  

 

 



25 
 

 
 

5) Departemen pengendalian persediaan  

Departemen pengendalian persediaan menggunakan dokumen pengeluaran 

barang untuk memperbarui akun buku besar pembantu persediaan 

(inventory subsidiary ledger).  

6) Departemen piutang dagang  

Departemen piutang dagang (accounts receivable) akan membukukan dari 

salinan buku besar pesanan penjualan ke buku besar pembantu piutang 

dagang (account receivable subsidiary ledger).  

7) Departemen buku besar umum  

Pada saat penutupan periode pemrosesan, departemen buku besar umum 

telah menerima voucher jurnal dari departemen penagihan dan pengendalian 

persediaan, dan ikhtisar akun dari bagian piutang dagang.  

d. Unsur Pengendalian Intern atas Penjualan  

Menurut Mulyadi (2014:220), unsur pokok pengendalian internal atas fungsi 

penjualan kredit, terdiri dari : 

a. Organisasi  

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit.  

2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit.  

3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.  

4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. 
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Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap 

hanya oleh satu fungsi tersebut. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan surat pengiriman. 

2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy.  

3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” 

pada copy surat order pengiriman.  

4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjualan berada ditangan Direktur Pemasaran dengan 

penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut.  

5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan.  

6. Pencatatan ke dalam kartu piutang ke dalam jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. 

c. Praktik yang Sehat  

1. Surat order pengiriman bernomor urut cetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.  
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2. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggung jawabkan oleh fungsi penagihan.  

3. Secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang 

(account receivable statement) kepada setiap debitur untuk mengkaji 

ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut.  

4. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening 

kontrol piutang dalam buku besar. 
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Gambar: 2.1.Penjualan 
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Gambar 2.2 Penjualan.Lanjutan 
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e. Siklus Penerimaan Kas  

Penerimaan kas merupakan langkah terakhir dari siklus penjualan. 

Penerimaan kas adalah proses penerimaan sejumlah uang dan proses pembayaran 

dari pelanggan atas penjualan(Romney & Steinbart 2015).  

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang 

yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Penerimaan 

kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari 

penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi 2014:455). 

Menurut Agoes (2012:166), kas merupakan harta lancar perusahaan yang 

sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi 

perusahaan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya 

pengendalian intern (internal control) yang baik atas kas dan setara kas. 

f. Prosedur Penerimaan Kas  

Prosedur penerimaan kas dijelaskan oleh Hall (2009:239-243) sebagai berikut:  

1) Ruang penerimaan dokumen  

Ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama 

dengan permintaan pembayaran. Dokumen ini berisi informasi utama yang 

diperlakukan untuk akun pelanggan. Ketika pembayaran dilakukan, 

pelanggan akan merobek bagian permintaan pembayaran dan 

mengembalikannya ke penjual bersama dengan pembayaran tunai.  
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Staf ruang penerimaan dokumen mengirimkan cek dan permintaan 

pembayaran ke staf administrasi yang akan menstempel cek tersebut. Staf 

kemudian mencatat setiap cek pada lembaran yang disebut daftar 

permintaan pembayaran. Daftar permintaan pembayaran adalah catatan dari 

semua kas yang diterima. Cek dan permintaan pembayaran dikirimkan ke 

departemen penerimaan kas. Untuk daftar permintaan pembayaran terdiri 

dari 3 lembar salinan: 

1. Lembar 1: lembar asli diserahkan ke kasir beserta dengan ceknya. 

2. Lembar 2: dikirimkan ke departemen piutang dagang beserta dengan 

permintaan pembayaran. 

3. Lembar 3: dikirimkan ke asisten kontroler untuk rekonsiliasi ke kas 

secara keseluruhan.  

2) Departemen penerimaan kas  

Kasir memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dan 

permintaan pembayaran. Setelah rekonsiliasi antara cek dan permintaan 

pembayaran, kasir mencatat penerimaan kas pada jurnal penerimaan kas.  

Selanjutnya, staf menyiapkan 3 rangkap slip setoran bank. 2 slip 

setoran beserta cek disetorkan ke bank. Pada akhir hari kerja, staf 

penerimaan kas merangkum ayat jurnal dan menyiapkan voucher jurnal dan 

dikirimkan ke departemen buku besar umum.  

3) Departemen piutang dagang  

Staf departemen piutang dagang melakukan proses pembukuan permintaan 

pembayaran pada akun pelanggan di buku besar pembantu piutang dagang. 
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Setelah proses pembukuan, permintaan pembayaran disimpan untuk jejak 

audit. Pada akhir hari kerja, staf departemen piutang dagang merangkum 

akun buku besar pembantu piutang dagang dan menyerahkan rangkumannya 

ke departemen buku besar umum.  

4) Departemen buku besar umum  

Secara berkala, departemen buku besar menerima voucher jurnal dari 

departemen penerimaan kas dan rangkuman akun departemen piutang 

dagang. Staf melakukan proses pembukuan dari voucher jurnal ke akun 

pengendalian piutang dagang dengan rangkuman buku besar pembantu 

piutang dagang dan menyimpan voucher jurnal.  

5) Departemen kontroler  

Secara berkala, (mingguan atau bulanan), staf dari departemen kontroler 

(karyawan yang tidak terkait dengan prosedur penerimaan kas) mencocokan 

penerimaan kas dengan membandingkan dokumen berikut ini:  

1. Salinan dari daftar permintaan pembayaran. 

2. Slip setoran bank yang diterima dari bank.  

3. Voucher jurnal dari departemen penerimaan kas dan departemen 

piutang dagang. 
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Gambar 2.3 Penerimaan Kas 
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g. Unsur Pengendalian Intern Penerimaan Kas atas Penjualan Tunai 

Unsur pengendalian internal system penerimaan kas dari penjualan tunai 

yaitu (Mulyadi, 2016: 393): 

a) Struktur Organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

2. Fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. 

3. Penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi 

b. Sistem otorisasi dan pencatatan 

1. Penerimaan order pembelian diotorisasi olehfungsi penjualan dengan 

menggunakan faktur penjualan tunai. 

2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan 

membubuhkan cap “LUNAS” pada faktur dan penempelan register kas 

pada faktur tersebut. 

3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

membubuhkan cap “SUDAH DISERAHKAN” pada faktur penjualan 

tunai. 

5. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi harus 

berdasarkan sumber dokumen utama dan pendukung yang lengkap. 

6. Pencatatan transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh karyawan 

yang mempunyai wewenang. 
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c. Praktik yang sehat 

1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

merupakan tanggungjawab penuh dari fungsi penjualan. 

2. Kas yang diterima dari penjualan tunai harus disetor ke bank pada hari 

yang sama. 

3. Perhitungan saldo kas secara periodic serta secara mendadak yang 

dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern. 

h. Unsur Pengendalian Intern Penerimaan Kas atas Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016:409-410) unsur - unsur pengendalian internal 

penerimaan kas melalui pelunasan piutang adalah: 

a. Struktur Organisasi 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

1. Debitur diminta melakukan pembayaran atas nama atau dalam bentuk 

pemindah bukuan. 

2. Fungsi penagihanhanya menagih piutang berdasar daftar piutang yang 

ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3. Pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus 

berdasarkan surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. 
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c. Praktik yang sehat 

1. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 

3. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan. 

10. Efektifitas Pengendalian Internal  

Menurut (Arens, 2015:340-342), tujuan penting dari pengendalian ini adalah 

untuk menentukan apakah pengendalian sudah berjalan seperti apa yang 

direncanakan, apakah yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi 

yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif, dan melalui 

pengendalian ini perusahaan memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan 

yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan 

bagi manajemen. 

11. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan Efektivitas Operasional 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi 

akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang didapat dari hasil proses 

rutin transaksi akuntansi. Kemudian informasi-informasi tersebut 

dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan (Bodnar and  Hopwood, 

2003). Tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi salah satunya yaitu dapat 

meningkatkan efektivitas operasional. 

Efektivitas dari sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari bagaimana 

sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan sebaik mungkin oleh 

sebuah perusahaan. Sehingga informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 
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digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan bagi manajemen.  Dalam hal 

ini, peneliti mengambil kesimpulan selain dari sistem pengendalian internal untuk 

menentukan bahwa sistem informasi akuntansi dalam perusahaan sudah dapat 

dikatakan efektif. Jika pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu perusahaan 

sudah baik maka sistem informasi akuntansi yang berjalan akan efektif sesuai 

dengan tujuan dari suatu organisasi  

12. Rerangka Penelitian 
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