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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Efendi dkk. (2013) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

dan Kinerja Karyawan Terhadap Keefektifan Pengendalian Internal di Koperindo 

Jatim Cabang Nganjuk. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi sederhana 

dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengendalian internal. 

Penelitian Indralesmana dan Suaryana (2014) tentang Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi dan Kinerja Individu Pada Usaha Kecil Menengah di Nusa 

Peninda. Penelitian tersebut menggunakan teknik regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja individu, artinya dengan semakin baiknya penggunaan 

sistem informasi akuntansi pada perusahaan maka kinerja individu pada perusahaan 

dalam hal ini UKM di Kecamatan Nusa Penida akan semakin baik pula. 

Penelitian Ediaras (2010) tentang Akuntansi dan Kinerja UMKM. Teknik 

analisis menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan kunjungan langsung 

dan wawancara terhadap 110 UKM yang berdomisili di depok. Penelitian tersebut 

menghasilkan Sebanyak 94 responden telah melakukan akuntansi atau sebesar 

85.5%. Sedangkan sisanya sebanyak 16 atau 14.5%, belum melakukan akuntans. 

Namun pencatatan akuntansi masih banyak dilakukan oleh pemilik usaha  yaitu 

sebanyak 58 atau 61.7%, kemudiaan diikuti oleh asisten/pegawai biasa sebanyak  
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20 atau 21.3%. Pencatat informasi akuntansi yang dilakukan oleh akuntan / ahli 

akuntansi memiliki frekuensi sebanyak 13 atau 13.8%. Sedangkan yang memiliki 

frekuensi sebanyak 3 atau 3.2%. 

Penelitian Rudiantoro R & Siregar S.V (2012) dalam tentang Kualitas Laporan 

Keuangan UMKM Serta Prospek Impelemntasi SAK ETAP. Penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner dengan responden pengusaha UMKM dengan sampel 50 

pengusaha di area Jakarta, Bogor, Depok dan beberapa kota di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keungan masih rendah. Hal Ini 

dikarenakan masih rendahnya pemahaman pengusaha UMKM atas SAK ETAP. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Informasi 

Informasi mempunyai nilai suatu kejutan atau mengungkapkan sesuatu yang 

penerimanya tidak tahu, tidak dikira atau tidak disangka. Dalam waktu yang 

tidak menentu informasi mengurangi ketidakpastian, dan kemungkinan besar 

hasilnya yang di harapkan dalam sebuah keputusan merupakan nilai dalam 

proses keputusan. Menurut Jogiyanto (2005), informasi yang berkualitas harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Akurat 

 Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga 

berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Komponen akurat 

meliputi : 
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1) Completeness berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus 

memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan 

sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

2) Correctness berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus 

memiliki kebenaran. 

3) Security berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki 

keamanan 

b. Tepat waktu 

 Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang 

usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini 

mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, 

sehingga diperlukan teknologi mutakhir untukmendapatkan, mengolah dan 

mengirimkannya. 

c. Relevan 

 Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi 

untuk tiap-tiap orang satu denganyang lainnya berbeda. 

d.  Ekonomis 

 Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi 

tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat 

ditaksir nilai efektivitasnya 
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e. Mudah 

 Informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh pilar kualitas informasi. 

Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk 

menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk 

mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus 

pengolahan data (siklus informasi).  

2. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Widjajanto (2001)   Sistem Informasi akuntansi adalah susunan 

berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya 

serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaanya dan laporan keuangan yang 

terkordinasi secara erat yang dedesain untuk mentransformasikan data keuangan 

menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. 

Menurut Mulyadi (2016) Sistem Informasi Akuntansi merupakan organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pelaporan Unsur pokok dari suatu sistem informasi akuntansi 

adalah formulir (Bukti Trnasaksi), Jurnal,  Buku Besar, Buku Pembantu dan 

Laporan. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003) sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan aktivitas pengelolahan input (Data akuntansi, Dokumen 

atau formulir) yang diproses menggunakan Prosedur, SDM, dan Peralatan untuk 

menghasilkan output berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen. 

Gambar 2.1 Rangkaian Sistem Informasi Akuntansi (Mulyadi; 2016) 

 

3. Penjualan 

Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual 

dan barang yang dibeli untuk dijual kembali seperti barang yang dibe1i pengecer 

atau tanah atau properti lain yang dibeli untuk dijual kembali. 

Ada dua metode pencatatan dalam akuntansi  yaitu cash basis dan akrual 

basis. Cash basis dalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana dalam 

hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat   berdasarkan jumlah nominal yang 

diterima. Sedangkan akrual basis  adalah suatu metode pencatatan dalam 

akuntansi, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat   berdasarkan 

konsep pengakuan yang sesungguhnya. 

Pencatatan menggunakan akrual basis akan menghasilkan sebuah transaksi 

kredit. Dimana pencatatan penjualan dilakukan ketika transaksi tersebut telah 

Input ( Dokumen 
atau Formulir)

Proses ( 
Pencatatan 
Jurnal,SDM, 
Peralatan dan 
Prosedur)

Output (Laporan 
Keuangan
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dilakukan meskipun pihak penjual belum menerima kas. Menurut Mulyadi 

(2016) Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu 

tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

Pada prakteknya ada beberapa barang yang dikirm penjual yang tidak sesuai 

dengan yang diinginkan pembeli. Sehingga terjadi pengembalian barang. 

Menurut Soemarso (2009), Retur penjualan adalah barang dagang yang dijual 

mungkin dikembalikan oleh pelanggan karena kerusakan atau alasan-alasan lain, 

pelanggan diberikan potongan harga (sales allowance). Dari penjabaran diatas, 

Aktivitas penjualan terbagi menjadi 3 subaktivitas yaitu:   

a. Penjualan Tunai 

b. Penjualan Kredit 

c. Retur Penjualan 

4. Sistem Informasi Penjualan 

Sistem Infromasi Penjualan merupakan subsistem dari Sistem Informasi 

Akuntansi yang mengelola data penjualan menjadi informasi penjualan.  Sistem 

penjualan teridiri dari Sistem Penjualan tunai,.Sistem penjualan kredit, dan 

Sistem Retur Penjualan 

a. Sistem Penjualan Tunai 

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli (Mulyadi,2016). 
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1) Input: Dokumen yang digunakan 

Input dari sistem ini merupakan dokumen atau formulir yang berhubungan 

dengan aktivitas penjualan dari order penjualan sampai barang diterima oleh 

pembeli. Berdasarkan Mulyadi (2016) berikut merupakan dokumen yang 

dibutuhkan dalam sistem penjualan tunai: 

a) Faktur Penjualan 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur 

penjualan tunai harus memuat beberapa informasi seperti nama dan alamat 

pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, 

jumlah harga, nama dan kode wiraniaga, otorisasi terjadinya berbagai tahap 

transaksi. Faktur penjualan diisi oleh fungsi penjualan. 

b) Pita Registrasi Kas 

Pita registrasi ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh 

fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang 

dicatat dalam jurnal penjualan. 

 

c) Credit card sale slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang memberikan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan anggota kartu kredit. Bagi perusahaan 

yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi 
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sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu 

kredit, untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu 

kredit. 

d) Bill of lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan 

penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan 

oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya 

menggunakan perusahaan angkutan umum. 

e) Faktur penjualan COD 

Dokumen yang digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan 

faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan 

perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda 

tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti tanda diterimanya 

bdarang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD digunakan oleh 

perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat 

penyerahan barang yang dipesan pelanggan. 

 

f) Bukti setoran Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setoran dibaut 3 lembar oleh bank. Bukti setor bank diserahkan oleh 
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fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber pencatatan penerimaan kas dan penjualan tunai. 

g) Rekapitulasi beban pokok penjualan 

Dokumen ini dugunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokok produksi yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh 

fungsi akuntanis sebagai dokumen pendukung pembuatan bukti memorial untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual. 

2) Proses:  Fungsi yang terkait 

Menurut Mulyadi (2016) ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan 

sistem penjualan tunia. Berikut merupakan fungsi yyang terkait dengan sistem 

penjualan tunai: 

a) Fungsi penjualan 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerima orderan dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan 

menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran 

harga barang ke fungsi kas. 

 

 

b) Fungsi kas 
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Dalam transaksi penjualan tunai fungsi ini bertanggung jawab atas 

penerimaan kas dari pembeli.Dalam struktur organiasasi fungsi ini basanya 

berada dalam bagian kasa. 

c) Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.Biasanya 

fungsi ini berada dalam bagian gudang. 

d) Fungsi Pengiriman  

Fungsi ini bertanggungjawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar kepada pembeli. Dalam struktur fungsi ini berada 

dalam bagian pengiriman. 

e) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Fungsi berada dalam Bagian 

Jurnal.. 

3) Proses: Catatan yang digunakan 

a) Jurnal penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat data 

penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen 

memerlukan informasi penjualan setiap produk selama jangka waktu tertentu, 
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dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk jenis produk guna 

meringkas informasi penjualan. 

b) Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. 

c) Jurnal Umum 

Dalam transaksi pnerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

d) Kartu Persediaan 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu ini digunakan oleh fungsi 

akjuntansi untuk mengawasi mutasi dari persediaan barang yang disimpan 

digudang. 

e) Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang. 

4) Proses: Prosedur Penjualan Tunai 

Ada beberapa prosedur yang membentuk jaringan penerimaan kas dan 

penjualan tunai. Berikut  merupakan prosedur pada penerimaan kas dan 

penjualan tunai (Mulyadi;2016) 
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a) Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi 

gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan. 

b) Prosedur penerimaan kas 

Dalam porsedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk 

memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang 

dibelinya dari fungsi pengiriman. 

c) Prosedur penyerahan barang 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

d) Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi dalam 

jurnal penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga 

mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 

e) Prosedur penyetoran kas ke bank 

Sistem pengendalian internal mengaruskan penyetoran dengan segera ke 

bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini fungsi kas 



17 

 

 
 

menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah 

penuh. 

f) Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setoran bank yang diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 

g) Prosedur pencatatan beban pokok penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

produk berdasarkan datat yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti 

memorial sebagai dokumen sumber pencatatan beban pokok penjualan. 

5) Proses: Unsur Pengendalian Internal 

Untuk mencapai sistem informasi yang efisien dan efektif perlu 

diperhatikan beberapa unsur pokok dalam pengendalian internal. Berikut 

merupakan unsur pokok pengendalian internal penjualan tunai menurut 

(Mulyadi;2016) 

Dalam struktur organisasi perlu adanya beberapa pemisahan, otorisasi dan 

prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Agar tidak terjadi kesalahan 

pencatatan atau penyalahgunaan wewenang. Unsur pengendalian internal yang 

seharusnya adalam dalam penjualan tunai 

 Fungsi Penjualan harus terpisah dari fungsi kas 
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 Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

 Transaksi penjualan harus dilakukan oleh fungsi kas, fungsi 

pengiriman, dan fungsi akuntansi 

 Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan. 

 Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan 

cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita registrasi 

penerimaan kas 

 Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit 

 Penyerahakan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

 Penecatatan ke dalam buku jurnal diotoriasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

 Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaianya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan 

 Jumlah kas yang diterima oleh penjualan tunai disetor seluruhnya ke 

bank pada pada hari yang sama. 

 Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan 

secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern 

6) Output: Laporan  
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Tidak ada format pakem dari laporan penjualan tunai. Menurut Mulyadi 

(2016)  ada beberapa informasi yanng harus dijabarkan pada laporan penjualan. 

Agar terciptanya laporan penjualan tunai yang baik. 

a) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk 

selama jangka waktu tertentu 

b) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai 

c) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu 

d) Nama dan alamat pembeli ( jika diperlukan) 

e) Kuantitas produk yang dijual  

f) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan 

g) Otorisasi peabat yang berwenang 

 

b. Sistem Penjualan Kredit 

Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang 

sesuai dengan  order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan memunyai tagihan kepada pembeli tersebut (Mulyadi,2016) 

1) Input: Dokumen yang digunakan 

Input dari sistem ini merupakan dokumen atau formulir yang berhubungan 

dengan aktivitas penjualan dari order penjualan kredit  sampai barang diterima 

pengakuan kredit penjualan. Berdasarkan Mulyadi (2016) berikut merupakan 

dokumen yang dibutuhkan dalam sistem penjualan tunai: 
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a) Surat Order Penjualan 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis 

barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti tertera di atas dokumen tersebut. 

b) Tembusan Kredit 

Dokumen ini untuk memperoleh status kredit pelanggan dan mendapatkan 

otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. 

c) Surat Pengakuan  

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk 

memberi tahu bahwa ordernya telah diterima dan  dalam  proses  pengiriman.  

d) Surat Muat 

Tembusan surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai 

bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. 

Surat muat ini biasanya dibuat rangkap 3. 2 lembar untuk perusahaan angkutan 

umum, dan 1 lembar untuk untuk perusahaan pengirim. 

e) Slip Pembungkus 

Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan 

fungsi pengiriman di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang-

barang yang diterimanya.  

f) Tembusan Gudang 
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Merupakan tembusan surat order pengiriman barang yang dikirim oleh 

fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang 

tercantum didalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi 

pengiriman, dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. 

g) Arsip Pengendalian Pengiriman 

Merupakan tembusan surat pengiriman barang yang diarsipkan oleh fungsi 

penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan.  Jika fungsi penjualan 

telah menerima tembusan surat order pengiriman dari fungsi pengiriman yang 

merupakan bukti telah dilaksanakan pengiriman barang, arsip pengendalian 

pengiriman barang ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip order 

pengiriman yang telah dipenuhi. Arsip pengendalian pengiriman merupakan 

sumber informasi untuk embuat laporan mengenai pesanan pelanggan yang 

belum dipenuhi. 

h) Arsip Index Silang 

Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara abjad 

menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan dari 

pelanggan mengenai status pesanannya. 

i) Faktur Penjualan 

Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi 

penagihan kepada pelanggan. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim 

kepada pelanggan tergantung dari permintaan pelanggan. 
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j) Tembusan Piutang 

Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirmkan oleh fungsi penagihan 

ke fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat piutang dalam kartu piutang. 

k) Tembusan Jurnal Penjualan 

Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke 

fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal 

penjualan. 

l) Tembusan Analisis 

Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan 

ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung beban pokok penjualan 

yang dicatat dalam kartu persediaan, untuk analisis penjualan, dan untuk 

perhitungan komisi wiraniaga. 

m) Tembusan Wiraniaga 

Dokumen ini dikirmakn oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk 

memberi tahu bahwa order dari pelanggan yang lewat ditangannya telah 

dipenuhi sehingga memungkinkan menghitung komisi penjualan yang menjadi 

haknya. 

n) Rekapitulasi beban pokok penjualan 

Merupakan dokumen pendukung yang digunkan untuk menghitung total 

harga pokok produk yang dijual selam periode akuntansi tertentu. Data yang 

dicatumkan berasal dari kartu persediaan. 
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o) Bukti Memorial 

Dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam 

sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

2) Proses:  Fungsi yang terkait 

Menurut Mulyadi (2016) berikut merupakan fungsi yang terlibat dalam 

sistem informasi penjualan kredit. 

a) Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penjualan kredit fungsi ini bertanggung jawab unruk 

menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk 

menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta 

otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman,  serta mengisi surat order 

pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab membuat”back order” pada saat 

diketahui jumlah persediaan tidak cukup untuk memenuhi order dari pelanggan. 

b) Fungsi Kredit 

Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang dalam tranksaksi 

penjualan kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Tembusan kredit 

harus dikirmkan ke fungsi kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit dari 

fungsi tersebut. Dalam hal otorisasi kredit tidak dapat diberikan, fungsi  



24 

 

 
 

penjualan memberi tahu fungsi pengiriman untuk membatalkan pengiriman 

barang pada pelanggan. 

c) Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta 

menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. 

d) Fungsi Pengiriman 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar dari order pengiriman yang diterimanya dari 

fungsi penjualan.  Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak 

ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari fungsi yang 

berwenang.  Otorisasi ini dapat berupa surat order pengiriman yang telah 

ditanda tangani oleh fungsi penjualan, memo debit yang ditanda tangani oleh 

fungsi pembelian. 

e) Fungsi Penagihan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi in bertanggung jawab untuk 

membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh 

fungsi akuntansi. 
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f) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat srta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada debitur, serta membuat laporan penjualan. Disamping itu, fungsi 

akuntansi juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang 

dijual ke dalam kartu persediaan. 

3) Proses: Catatan yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2016) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penjualan kredit sebagai berikut 

a) Jurnal Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual berbagai macam jenis 

produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, 

dalam jurnal penjualan dapat disedaiakn kolom—kolom untuk mencatat 

penjualan menurut jenis produk tersebut. 

b) Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pemabntu berisi rincian mutasi 

piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

c) Kartu Persediaan 

Kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

setiap jenis persediaan. 
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d) Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan  

persediaan fisik barang yang disimpan di gudang, 

e) Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual selama periode akuntansi tertentu. 

4) Proses: Prosedur Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

a) Prosedur Order Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima orderan dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi 

Penjualan kemudian membuat surat order pengiriman barang dan 

mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan funsgi 

tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order pembelian. 

b) Prosedur Persetujuan Kredit 

Fungsi penjualan meminta persetujuan kredit kepada pembeli tertentu dari 

fungsi kredit. 
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c) Prosedur Pengiriman Barang 

Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan 

informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari 

fungsi pengiriman. 

 

d) Prosedur Penagihan 

` Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkan kepada 

pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan 

sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat sruat order pengiriman. 

e) Prosedur Pencatatan Piutang 

Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu 

piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarispkan dokumen 

tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. 

f) Prosedur Distribusi Penjualan 

Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang 

diperlukan oleh manajemen. 

g) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang 

dijual dalam periode akuntansi tertentu. 
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5) Proses: Unsur Pengendalian Internal 

Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan  

dalam sistem penjualan kredit Ada beberapa unsur pokok yang perlu dirinci 

lebih lanjut. Seperti fungsi dalam struktur dorganisasi , otorisasi dan 

prosedurpencatatan, serta praktik yang sehat Berikut unsur pokok pengendalian 

internal sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2016) 

a) Funsgi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

b) Fungsi akuntansi harus terpisan dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 

c) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 

d) Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi 

kredit, fungsi penngiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak 

ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh 

satu fungsi tersebut. 

e) Penerimaan order pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman 

f) Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada kredit copy  

g) Pengriman barang kepada pelanggan dotorisasi oleh fungsi pengriman 

dengan cara menandatangi dan membubuhkan cap “sudah dikirm” pada 

copy surat order pengiriman. 

h) Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengankutan barang, dan 

potongan penjualan berada ditangan direktur pemasaran dengan 

menerbitkan surat keputusan mengenai hal tersebut. 
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i) Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan  

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 

j) Pencatatan kedalam kartu piutang dan kedalam jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. 

k) Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang 

didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 

l) Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

m) Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 

n) Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada 

setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang 

diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

o) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol 

piutang dalam buku besar. 

6) Output: Laporan   

Tidak ada standar pakem bentuk pelaporan tentang penjualan kredit. Namun 

dalam laporan harus memuat informasi yang diperlukan oleh manajemen terkait 

dengan penjualan kredit. Berikut merupakan informasi yang diperlukan 

manajemen (Mulyadi, 2016) 

a) Jumlah pendapatn penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk 

selama jangka waktu tertentu. 
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b) Jumlah piutang kepada setiap debitur dari tranksaksi penjualan kredit 

c) Jmulah Harga Pokok produk yang dijual selama jangka watu tertentu 

d) Nama dan alamat pembeli 

e) Kuantitas produk yang dijual 

f) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan 

g) Otorisasi pejabat berwenang 

c. Sistem Retur Penjualan 

Menurut Mulyadi (2016) transaksi retur penjualan terjadi jia perusahaan 

menerima pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang oleh 

pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi 

penerimaan. 

1) Inpt: Dokumen yang digunakan 

Dalam Mulyadi (2016) Dua dokumen penting yang digunakan dalam 

transaksi retur penjualan adalah: 

a) Memo kredit 

Dalam pencatatan transaksi retur penjualan, memo kredit merupakan 

dokumen sumber (source documnet) sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut 

dalam akrtu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Dokumen ini 

dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada fungsi 

penerimaan untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli. 

b) Laporan penerimaan barang. 
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Dalam transaksi retur penjualan, laporan penerimaan barang merupakan 

dokumen pendukung yang melampiri memo kresit. Dokumen ini dikeluarkan 

oleh fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang 

yang dikembalikan oleh pembeli. 

2) Proses:  Fungsi yang terkait 

Menurut Mulyadi (2016) Fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi 

retur penjalan adalah: 

a) Fungsi penjualan 

Dalam transaksi retur penjualan, fungsi penjualan bertanggung jawab atas 

penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli 

oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut 

dilakukan dengan cara membuat memo kredit yang dikirimkan kepada fungsi 

penerimaan. 

b) Fungsi penerimaan 

Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas 

penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit 

yang diteirma dari fungsi penjualan 

c) Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang 

diterima dan retur-retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi 
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penerimaan. Barang yang diteirma dari transaksi retur penjualan ini dicatat oleh 

fungsi gudang dalam kartu gudang. 

d) Fungsi akuntansi 

Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas 

pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum dan pencatatan 

berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan 

dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Disamping itu, fungsi ini juga 

bertanggung jawab untuk mengirimkan memo kredit kepada pembeli yang 

bersangkutan. 

3) Proses: Catatan yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2016) catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi 

retur penjualan sebagai berikut:  

a) Jurnal umum dan/atau jurnal retur penjualan; 

Berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang akibat transaksi 

retur penjualan dicatat dalam jurnal umum, atau jika perusahaan menggunakan 

jurnal khusus, dicatat dalam jurnal retur penjualan. Berkurangnya beban pokok 

penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan produk jadi akibat 

transaksi retu penjualan dicatat dalam jurnal umum. 
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b) Kartu piutang; 

Catatan akuntansi merupakan buku pembantu piutang yang dalam transaksi 

retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur 

tertentu akibat dari transaksi tersebut. 

c) Kartu persediaan; 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu persediaan yang dalam 

transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat bertambahnya jenis 

persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi tersebut. 

d) Kartu gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh Bagian Gudang untuk mencatat 

bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi retur 

penjualan. 

4) Proses: Prosedur Retur Penjualan 

Menurut Mulyadi (2016) jaringan Prosedur dalam Sistem Retur Penjualan 

adalah sebagai berikut: 

a) Prosedur pembuatan memo kredit 

Berdasarkan pemberitahuan retur penjualan dari pembeli, dalam prosedur 

ini fungsi penjualan membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada 

fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut dan kepada 

fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang 

bersangkutan. 
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b) Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan 

perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Atas 

penerimaan barang tersebut fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan 

barang untuk melampiri memo kredit yang dikirim ke fungsi akuntansi. 

c) Prosedur pencatatan retur penjualan 

Dalam prosedur ini transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan 

penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke 

dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan ke dalam buku pembantu 

piutang. Dalam prosedur ini pula berkurangnya beban pokok penjualan dan 

bertambahnya harga pokok persediaan dicatat oleh fungsi akuntansi dalam 

jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan. 

5) Proses: Unsur Pengendalian Internal 

Dalam Mulyadi (2016) Unsur-unsur pengendalian internal yang seharusnya 

ada dalam sistem penjualan dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem 

pengendalian akuntansi berikut ini: menjaga aset perusahaan (piutang dagang 

dan persediaan produk jadi) dan menjamin ketelitian dan keandalan data 

akuntansi (piutang dagang dan pendapatan penjualan). 

Untuk merancang unsur-unsur pengendalian akuntansi yang diterapkan 

dalam sistem retut penjualan, unsur pokok simstem pengendalian internal yang 
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terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencataan, dan praktik yang 

sehat dirinci lebih lanjut sebagai berikut 

a) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi pengiriman 

b) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan 

c) Transkasi retur penjualan harus dilaksanakn oleh fungsi penjualan, fungsi 

pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

d) Retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan 

tanda tangan otorisasi dalam memo kredit 

e) Pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan didasarkan pada 

memo kredit yang didukung dengan laporan penerimaan barang 

f) Memo kredit bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

g) Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada 

setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakn 

oleh fungsi tersebut. 

h) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol 

piutang dalam buku besar. 

6) Output: Laporan 

Laporan pada retur penjualan sama dengan laporan yang ada di penjualan 

kredit maupun laporan penjualan tunai.   
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d. Bagan Alir (Flow Chart) dan Diagram Arus Data (Data Flow Diagram) 

1) Pengertian Bagan Alir 

Menurut Romney & Steinbart (2014) Bagan alir adalah teknik analisis 

menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa 

aspek dari Sistem Informasi secara jelas, ringkas dan logis. Menurut James ( 

2007) bagan alir digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dari sistem 

manual, termasuk catatan akuntansi, departemen organisasi yang terlibat dalam 

proses dan aktivitas yang dilakukan. 

2) Pengertian Diagram Arus Data (Data Flow Diagram) 

Menurut James (2007) ada dua teknik desain dan dokumentasi sistem yang 

banyak digunakan yaitu relasi entitas dan diagram arus data atau biasa disebut 

Data Flow Diagram . 

Diagram arus data (Data Flow Diagram-DFD) menggunakan simbol-

simbol untuk menyajikan entitas, proses, arus data, dan penyimpanan data yang 

berkaitan dengan suatu sistem.  Enitias dalam DFD adalah objek-objek ekternal 

dalam sistem yang dimodelkan. Entias ini mewakili sumber dan tujuan dari 

data. Entitas dapat berupa sistem lain atau fungsi yang saling berinteraksi atau 

berada diluar perusahaan seperti pelanggan dan pemasok.DFD digunakan untuk 

menyajikan sistem dalam beberapa tingkatan perincian yang sangat umum ke 

yang terperinci. 

DFD banyak digunakan oleh analisis sistem untuk mewakili elmen logis 

dari sistem.Akan tetapi, teknik ini tidak mewakili sistem fisik. Dengan kata lain, 
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DFD menunjukkan tugas logis yang sedang dilakukan, namun tidak 

menunjukkan cara melakukannya atau siapa atau apa yang melakukannya.  

Proses dalam DFD harus dinamai dengan kata kerja deskriptif, misalnya 

kirim barang, perbarui catatan, atau terima pesanan pelanggan. Objek proses 

tidak boleh diwakili oleh kata benda, seperti gudang, departemen piutang, atau 

departemen penjualan. Tanda panah yang diberi label, yang 

menghubungkanobjek proses mewakili arus data seperti pesanan pembelian, 

faktur, atau pemberitahuan pengiriman. Setiap label arus data harus bersifat 

unik. Dengan kata lain label yang sama tidak boleh diletakkan pada dua garis 

yang berbeda dalam DFD yang sama. 

3) Data Flow Diagram dalam sistem akuntansi penjualan 

Menurut James (2007) untuk memahami fungsi logis dari siklus penjualan. 

Perlu mempelajari diagram arus data (DFD) dan bagan alir dokumen yang 

mencerminkan lingkungan manual. DFD dalam sistem informasi penjualan 

memberikan tinjauan umum tentang aktivitas logis yang membentuk sistem 

pemrosesan penjualan.Proses ini dideskripsikan dalam langkah-langkah 

berikut:  

Proses Penjualan dimulai dari pelanggan menghubungi departemen  

penjualan. Pelaanggan bisa menghubungi perusahaan melalui telepon, surat, 

atau datang langsung. Departemen penjualan mencatat rincian penting dari 

peristiwa ini pada pesanan penjualan. Informasi ini memicu beberapa tugas.. 
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Langkah pertama dari proses penjualan adalah mengesahkan transaksi 

dengan meminta persetujuan kredit ke pelanggan. 

Saat kredit disetujui, informasi penjualan akan dilanjutkan ke proses 

penagihan, gudang, dan pengiriman. 

Langkah selanjutnya adalah mengirim barang, yang harus dilakukan segera 

setelah persetujuan kredit diperoleh.Proses pengiriman merekonsiliasi barang 

yang diterima. Dari gudang dengan informasi dengan infroamsi penjualan yang 

sudah diterima. Rekonsiliasi ini digunakan untuk memastikan bahwa 

perusahaan mengirimkan barang yang tepat ke pelanggan. Jika semua kondisi 

sudah sesuai dengan dengan pesanan barang akan dikemas dan dikrim ke 

pelanggan melalui perusahaan angkutan yang digunakan. Kemudian informasi 

pengiriman akan diteruskan ke proses penagihan.  

Proses penagihan akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang releban 

mengenai transaksi tersebut ( Produk, Harga, Pajak, baiaya pengurusan, 

angkutan, dan potongan harga) dan menagih pelanggan. Proses penagihan 

kemudian mengirim in formasi ini ke proses piutang dagang dan proses 

pengendalian persediaan. 

Bagian piutang dagang menerima informasi penagihan dan mencatatnya ke 

dalam buku pelanggan. 

Sama halnya, bagaian pengendalian persediaan menggunakan informasi 

dari bagian penagihan untuk menyesuaikan record persediaan untuk 

mencerminkan penuruan persediaan. 
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Secara berkala (Setelah setiap, batch, harian, mingguan, bulanan, dan 

seterusnya) proses penagihan, piutang dagang, dan pengendalian persediaan 

mengirim rangkuman informasi ke proses buku besar. Hal ini termasuk total 

penjualan dari penagihan, total kenaikan piutang dagang, dan total persediaan. 

Berdasarkan informasi tersebut, buku besar umum memproses ke akun 

pengendali yang dipengaruhi oleh transaksi penjualan selama periode berjalan. 

Sebagai tambahan, proses buku besar umum rekonsiliasi rangkuman yang 

dikompilasi secara independen ini untuk mengidentifikasi kesalahan pencatatan 

record. 
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4) Gambar 2.2 Data Flow Diagram Proses Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Data Flow Diagram Porses Penjualan (James;2007)
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5) Bagan alir Dokumen 2.3 Penjualan Tunai 
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6) Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen Penjualan Kredit  
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