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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian ini mengenai sistem pengendalian internal transaksi 

penjualan sebelumnya telah dilakukan oleh Basrie et al. (2011) , Triaty 

et al. (2015) , Surupati,  (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Basrie et al (2011) tentang 

sistem pengendalian intern atas penjualan dan penerimaan kas pada PT. 

Senjaya Rezeki Mas di Bandar Lampung menggunakan teknik analisis 

data deskriptif  menunjukkan bahwa cukup baik sistem pengendalian 

intern dimana telah terdapat pemisahan fungsi yang mencatat piutang 

ke kartu piutang dengan fungsi yang menyelenggarakan buku besar, 

sehingga dapat memudahkan pengawasan atas terdapatnya 

perbedaan/kesalahan pencatatan yang terjadi. Disamping itu, PT. 

Senjaya Rezeki Mas juga menyelenggarakan kartu piutang untuk 

masing-masing langganan yang di file menurut abjadnya yang 

memudahkan pencarian data apabila sewaktu-waktu diperlukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Triaty et al (2015) tentang 

Evaluasi sistem penngendalian intern atas sistem akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas pada PT Astra International, Tbk – AUTO 2000 

Malang, Sutoyo menggunakan teknik analisis data deskriptif 

menunjukkan bahwa berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada PT. Astra International, Tbk – AUTO 2000 
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Malang Sutoyo dapat disimpulkan beberapa kelemahan yaitu tidak 

adanya bagian piutang pada struktur organisasi perusahaan, tidak 

adanya pemeriksaan mendadak, dan tidak dilakukannya rotasi jabatan 

secara berkala. Agar terciptanya keadaan yang lebih baik dan efesiensi 

serta kinerja perusahaan yang lebih baik maka terait evaluasi sistem 

pengendalian intern pada sistem akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas pada PT. Astra International, Tbk – AUTO 2000 Malang Sutoyo 

dibutuhkan beberapa pembenahan 

Penelitian yang dilakukan oleh Surupati, D. (2013) tentang 

evaluasi penerapan sistem pengendalian intern atas penjualan dan 

penagihan piutang pada PT Laris Manis Utama Cabang Manado 

menggunakan teknik analisis data deskriptif hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa belum efektif sistem pengendalian intern. Karena 

belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam 

pemberian kredit kepada customer tidak dilakukan survey untuk 

mengetahui tempat tinggal dan tempat usaha dari customer serta tidak 

ada identitas pendukung dari customer. Tidak ada otorisasi atas 

pemberian kredit dan faktur penjualan tunai dari pejabat yang 

berwenang. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Manual 

Dalam sistem manual harus melakukan semuanya dengan manual tanpa 

bantuan teknologi dan komputer dari ketik rekening koran sampai 

pembukuan. Dalam hal ini tentu dapat menghambat dari beberapa aspek yaitu 

efisiensi output yang di hasilkan. Misalnya pada pembukuan anda harus 

mencatat banyak hal secara manual pada beberapa kertas kerja atau buku, dan 

menyusun jurnal doubleentry yang cukup membingungkan bagi mereka yang 

tidak mengerti akuntansi, serta sangat memakan waktu dan beresiko apabila 

tidak diteliti. 

Dalam sistem manual masih banyak penyelewengan yang dapat 

dilakukan oleh pihak toko. Misalnya dalam hal menginput transaksi yang 

kurang terkontrol oleh pihak toko yang bersangkutan. Penyelewengan ini 

terjadi karena sistem yang kurang terkontrol. 

2. Pengendalian Internal 

Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atasPengendalian Intern 

dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 06mendefinisikan pengendalian 

intern sebagai suatu proses yangdijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personel lainyang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentangpencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

c. Efektivitas dan efisiensi operasi 
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3. Elemen-elemen Pengendalian Intern. 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian 

organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

4. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. 

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam 

perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi (Mulyadi, 

2013:131). 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam 

perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan  pokoknya adalah 

memproduksi dan menjual produk.  Untuk melaksanakan kegiatan pokok 

tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan 

departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian 

terbagi-bagi  lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung 
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jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut ini : 

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

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap 

kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer 

fungsi  yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki 

wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi 

adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa 

keuangan perusahaan. 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahap 

suatu transaksi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, 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 dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir 

harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di 

pihak lain, formulir merupakan  dokumen yang dipakai sebagai dasar 

untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan 



11 
 

yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam 

catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (realibility) yang 

tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya 

dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi 

masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, 

prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti 

dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya 

suatu organisasi. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

1) Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 

merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transasksi. 

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang 

akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang 

atau unit organisasi lain. 

4) Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan 

secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam 
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melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka 

dapat dihindari. 

5) Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 

perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan catatan akuntansinya. 

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas untur-unsur sistem pengndalian yang lain. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya 

berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 

1) Seleksi calon karyawan  berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan 

sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen 

harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan 

menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang 

menduduki jabatan tersebut. 

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama  menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

3) Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi 

karyawan untuk mengisi jabatan masing-masing kepala fungsi pembelian, 
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kepala fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi, manajemen puncak 

membuat uraian jabatan (job description) dan telah menetapkan 

persyaratan jabatan (job requirements).  Dengan demikian pada seleksi 

karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan persyaratan 

jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi. 

5. Komponen Pengendalian Intern 

Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atasPengendalian Intern 

dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran Aparagraph 84 menjelaskan lima 

komponen pengendalian intern yangkaitannya dengan audit atas laporan 

keuangan: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi. 

Mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini: 

1) Integritas dan nilai etika 

Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui 

integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus, dan 

memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok 

lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan pengurusan, 

dan pementauan komponen yang lain. Integritas dan perilaku etika 

merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal 
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itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut 

mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi 

dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel 

melakukantindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. 

Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standard 

perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dank ode 

etik serta dengan contoh nyata. 

2) Komitmen terhadap kompetensi. 

Kompetensi adalah pengentahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen 

terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat 

kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut 

diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. 

3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. 

Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan 

komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan 

komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris 

atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan 

anggotanya, luas\nya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya 

tindakan, tingkat sulitnya pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh dean 

atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite 

tersebut dengan auditor intern dan ekstern. 

4) Filosofi dan gaya operasi manajemen 
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Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang 

karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain 

pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha; 

sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya 

manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan 

dan sasaran operasi lainnya. Karakteristik ini berpengaruh sangat besar 

terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominansi 

oleh satu atau beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktor-

faktor lingkungan pengendalian lainnya. 

1) Struktur organisasi 

Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka kerja 

menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. 

Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan unit-unit 

organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta 

hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain 

itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung 

jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya. 

 

2) Pembagian wewenang dan tanggungjawab. 

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan 

dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. Metode penetapan 

wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas: 
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a) Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang 

dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku. 

b) Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk 

menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi 

operasi dan persyaratan instansi yang berwenang. 

c) Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, 

hubungan pelaporan dan kendala. 

d) Dokumentasi sistem komputer yang menunjukan prosedur untuk 

persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem. 

e) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan, orientasi, 

pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan 

tindakan perbaikan. Sebagai contoh, standar pemekerjaan individu yang 

paling memenuhi syarat dengan tekanan pada latar belakang pendidikan, 

pengalaman bekerja sebelumnya, prestasi sebelumnya, bukti tentang 

integritas dan perilaku etis menunjukan komitmen entitas terhadap orang 

yang kompeten dan dapat dipercaya. Kebijakan pelatihan yang 

mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta 

mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukan 

tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh 

penilaian kinerja berkala menunjukan komiitmen entitas terhadap 

kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. 

b. Penaksiran Risiko 
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Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan 

merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang 

relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai 

contoh, penaksiran risiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas 

mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak dicatat atau 

mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat dalam 

laporan keuangan. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang 

andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Risiko yang 

relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan 

intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak 

terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam 

laporan keuangan. Sekali risiko diidentifikasi, manajemen 

mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, 

dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, 

program, atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat 

memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau 

yang lain. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut 

ini: 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan 

peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan 
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persaingan dan risiko yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2) Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda 

atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern. 

3) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan 

cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan 

pengendalian intern. 

4) Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat 

dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan 

risiko kegagalan dalam pengendalian. 

5) Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau 

sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan 

pengendalian intern. 

6) Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang 

bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki 

pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan 

pengendalian intern. 

7) Restrukturisasi korporat. Restrukturisasi dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas 

yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian 

intern. 

8) Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri 

membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang dapat 
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berdampak terhadap pengendalian intern, seperti, risiko tambahan atau 

risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing. 

9) Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, 

atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap risiko 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan bahwa tindakan yangh diperlukan telah 

dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di 

berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian 

yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan 

dan prosedurf yang berkaitanb dengan berikut ini: 

1) Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas 

kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggran, prakiraan, atau 

kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang 

berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis 

atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review 

atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti review oleh manajer 

kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe 

pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman. 
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2) Pengolahan informasi. Berbagai pengendalaian dilaksanakan untuk 

menecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua 

pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi 

(application control). Pengendalian umum biasanya mencakup 

pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan 

perangkat lunak nsistem, keamanan akses, pengembangan dan 

pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk 

mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakaian akhir (end-

user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara 

individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, 

adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan 

akurat. 

3) Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, 

termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari 

akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program 

komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan 

pembandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan 

pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk 

mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan 

penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan 

audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan 

terhadap perlakuan tidak semestinya. Sebagai contoh, pengendalian ini 

biasanya tidak relevan bila keruguan sediaan akan terdeteksi 
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berdasarkan inspeksi fisik secara periodik dan dicatat dalam laporan 

keuangan. Namun, jika untuk tujuan pelaporan keuangan manajemen 

hanya semata-mata mempercayai perpetual inventory records, 

pengendalian keamanan fisik akan relevan dengan audit. 

4) Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda 

untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, 

menyelanggarakan penyimpanan aktivaditujuakan untuk mengurangi 

kesempatan bagi sesorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan 

dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam 

menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. 

 

6. Macam-macam Pengendalian 

Berangkat dari tujuan diatas, maka sistem pengendalian intern dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control). 

Pengendalian intern akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara 

fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan serta pengawasan fisik 

atas kekayaan. 

b. Pengendalian intern administrasi (internal administratife control). 

Pengendalian intern administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha, 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis 

statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian 

mutu kegiatan perusahaan. 
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7. E-Commerce 

E-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan 

browser web untuk membeli dan menjual produk. Meskipun pandangan 

ini tidak salah, ini hanyalah merpakan bagian kecil dari e-commerce. 

Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis, dan bukan antar bisnis 

dengan konsumen. (McLeod, 2007:59). 

Kalangan bisnis telah mempertukarkan data secara elektronik 

selama bertahun-tahun sebagai upaya untuk membuat operasi berjalan 

dengam lebih efisien. Jalur komunikasi yang dipergunakan sering kali 

disewa dari perusahaan telepon (AT&T, MCI, dan lain-lain), dan peranti 

keras komunikasi khusus dipergunakan di setiap ujung jalur untuk 

memfasilitasi perpindahan data antarkomputer-komputer bisnis. Dibuat 

pula standar format pertukaran data sehingga setiap bisnis yang ingin 

bertukar data secara elektronik dapat melakukannya. Pertukaran data 

bisnis ke bisnis (business-to-business) akan mendukung e-commerce. 

8. Strategi B2C (Business to Customer) pada E-Commerce. 

Alasan mengapa penting memahami bisnis B2C diantaranya: 

a. Kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman 

digital. 

b. Konsumen  mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan Web. 

c. Kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk 

digital mudah. 
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d. Ketakutan terhadap pencuri informasi  (seperti info kartu kredit)  telah 

digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasi 

akan dijaga dengan aman. 

9. Manfaat E-Commerce 

Ada tiga manfaat utama e-commerce: 

a. Perbaikan pelayanan konsumen sebelum, selama, dan setelah penjualan 

b. Perbaikan hubungan dengan suplier dan komunitas finansial. 

c. Perbaikan Keuntungan Ekonomi pada pemegang saham dan pemilik 

investasi 

10. Kendala-kendala E-Commerce 

Perusahaan menyebutkan tiga kendala dengan urutan sebagai berikut: 

a. Biaya yang tinggi 

b. Kekhawatiran akan masalah ke amanan 

c. Peranti lunak yang belum mapan 

11. Penjualan 

Penjualan merupakan usaha menyampaikan barang hasil produksi kepada 

mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang 

membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang ditentukan atas 

persetujuan bersama. Karena penjualan merupakan suatu bidang yang 

dinamis, disertai dengan kondisi yang selalu berubah, sehingga 

selaluterjadi masalah baru yang berbeda. Dalam sebuah kegiatan 

penjualan mengakibatkan adanya sumber pendapatan perushaan yang 

disebut dengan penerimaan kas. Kegiatan penerimaan kas dibagi menjadi 
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dua macam yaitu penerimaan kas tunai dan juga penerimaan kas dari 

penjualan kredit. Penerimaan kas dari penjualan tunai sebuah transaksi 

yang bersumber dari kegiatan dimana pembeli membayar barang yang 

dibelinya secara tunai. Sedangkan penerimaan kas dari penjualan kredit 

merupakan kegiatan dari pembeli yang melakukan pembayaran secara 

kredit dan menimbulkan piutang perusahaan. 

12. Jenis Penjualan 

Terdapat beberapa cara dalam menjual. Untuk itu sistem yang 

diaplikasikan disesuaikan dengan operasi dilapangan. Dalam 

pembahahan ini saya membahas pada sebuah perusahaan dagang 

yang  teridentifikasi beberapa jenis Penjualan di Perusahaan ini yaitu : 

a. Penjualan Langsung yaitu penjualan dengan mengambil barang dari 

supplier dan langsung dikirim ke customer. 

b. Penjualan Stock Gudang yaitu penjualan barang dari stock yang telah 

tersedia di gudang 

c. Penjualan Kombinasi  ( langsung + Stock ) yaitu penjualan dengan 

mengambil barang sebagian dari supplier dan sebagian daris stock 

yang tersedia di gudang. 

 

13. Unit Organisasi 

a. Bagian Order Penjualan (Pelayan) 
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Fungsi ini menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, 

dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan 

pembayaran kas di bagian kasa. 

b. Bagian Kasa 

Fungsi ini menerima pembayaran uang sebesar harga barang yang 

terdapat pada faktur. 

c. Bagian pembungkus 

Fungsi ini membungkus barang dan memberikannya kepada pembeli 

ditukar dengan faktur yang telah dilunasi. 

d. Bagian Akuntansi 

Fungsi ini mencatat transaksi penjualan tunai pada catatan harian jurnal 

umum atau jurnal khusus penjualan, jurnal penerimaan kas dan kartu 

persediaan barang serta secara periodik membuat laporan penjualan 

sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

 


