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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang sistem pengendalian internal penjualan telah dilakukan  

oleh Faisiyah (2013) mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Prosedur Penjualan Kredit Pada CV. GOEDANG SEMBILAN GROUP 

MALANG”. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam aktivitas 

penjualan sudah terpisah sesuai fungsinya yang setiap transaksinya terdapat 

otorisasi hanya saja terdapat sedikit kekurangan dalam perusahaan yaitu belum 

terdapatnya gambar sebuah bagan struktur organisasi serta alur bagan penjualan 

yang mungkin akan terdapat penyimpangan suatu saat. Bila digambarkan secara 

transparan dapat mempengaruhi kinerja karyawan sesuai tugas dan fungsi yang 

sudah tergambarkan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Karina (2012) mengenai Sistem 

Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Selecta Malang. 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitiannya yaitu sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. SELECTA Malang secara 

umum baik. Tetapi dalam sistem penerimaan kas maupun sistem pengeluaran kas 

tidak ada fungsi pemeriksaan intern terhadap saldo kas dan pengeluaran kas secara 

tunai diambilkan dari saldo kas ditangan kasir dimana saldo kas tersebut 

bersumber dari penjualan tiket dan penghasilan lainnya secara 
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tunai. Selain itu penerimaan kas tidak sepenuhnya disetorkan ke bank pada 

hari yang sama atau hari kerja berikutnya, tetapi sesuai kebijakan dari direksi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Diartha (2012) mengenai Sistem 

Pengendalian Internal Fungsi Penjualan pada PT. Kembang Jawa Motor cabang 

Trenggalek. Kesimpulan dari hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa struktur 

organisasi, pelaksanaan karyawan yang cakap, wewenang dan prosedur, sudah 

berjalan dengan efektif. Akan tetapi, pada pelaksanaan praktek yang sehat pada 

perusahaan ini belum menerapkan praktek yang sehat. Dalam aktivitas penjualan 

terdapat beberapa dokumen yang tidak memiliki nomor bukti tercetak. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu 

terletak pada objek penelitian dan analisis data. Objek penelitian yang sekarang 

berpusat pada perusahaan dagang yaitu pada PT. Indomarine dan analisis datanya 

mengenai masalah sistem pengendalian internal penjualan dan penerimaan kas 

pada PT.Indomarine, sehingga penelitian ini akan berbeda dari penelitian 

terdahulu. 

B. Landasan Teori 

1. Sistem Pengendalian Internal 

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut James A. Hall (2001:128), sistem pengendalian internal 

merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi 

untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu untuk menjaga aktiva perusahaan, 

untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 
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akuntansi, untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, dan untuk 

mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

manajemen. 

Menurut Rama dan  Jones (2006:131), pengendalian internal adalah suatu 

proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel 

lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait 

dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi 

operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Sedangkan menurut Sujarweni (2015), sistem pengendalian internal adalah 

suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur 

yang ada dalam perusahaan. 

Menurut Baridwan (2002:7), sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan 

dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang ditetapkan lebih dahulu. 

Menurut Mulyadi (2010:163), sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2010:163) yaitu : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

Kekayaan fisik perusahaan dapat dicuri, disalah gunakan atau hancur karena 

kecelakaan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang 

memadai. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal umtuk 

menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan penting. Pengendalian intern dirancang untuk 

memberikan jaminan proses pengelolaan data akuntansi serta akan menghasilkan 

infomasi akuntansi yang teliti dan handal, karena data akuntansi tersebut akan 

mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan. 

3. Mendorong efisiensi 

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha atau 

pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah 

penggunaan sumber daya yang tidak efisisen. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Sedangkan sistem 

pegendalian internal ditunjukkan untuk memberikan jaminan yang memadai 

bahwa kebijakan manajemen akan dipatuhi oleh karyawan perusahaan. 
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c. Jenis Sistem Pengendalian Internal 

Mulyadi (2010:164) memaparkan bahwa menurut tujuannya, sistem 

pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Pengendalian Internal Akuntansi 

Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem 

pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang 

baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang 

ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya. 

2. Pengendalian Internal Administratif 

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

 

 

 

 

 



12 

d. Unsur-unsur Sistem Pengendalian 

Unsur pokok sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2010:164) 

adalah : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 

2. 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. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit operasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang menciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. 

Diantara empat unsur pokok pengendalian internal tersebut, unsur mutu karyawan 

merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. 

e. Kegiatan Pengendalian Internal 

Menurut Sujarweni (2015:74) kegiatan pengendalian adalah suatu tindakan 

yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini antara lain menetapkan 

pelaksanaan prosedur kebijakan yang sudah dibuat serta memastikan apakah 

tindakan untuk mengatasi risiko sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu : 

1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. 

Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk 

persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka 

bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan bagian keuangan, 

persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan. 

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang 

telah dibuat perusahaan. 
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3. Dokumen yang akan digunakan sebaiknya dirancang terlebih dahulu. 

Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan 

bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan. 

4. Perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. 

Perlindungan yang ketat ini meliputi: 

a. Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya. 

b. Otorisasi, yaitu setiap pengeluaran uang harus diotorisasi pihak-pihak 

yang berwenang. 

c. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik. 

d. Penyelenggaraan catatan dan penyajian informasi yang akurat. 

e. Pembatasan akses fisik terhadap kas dan berbagai dokumen penting. 

f. Tersedia tempat penyimpanan yang baik. 

g. Pembatasan akses ruang-ruang penting. 

h. Pengawasan yang ketat. 

5. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. 

Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut : 

a. Membuat rekonsilisasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan 

bank, maupun membuat rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah 

atau berbeda mengenai suatu rekening. 

b. Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di 

gudang dengan catatan persediaan. 
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c. Menyelenggarakan double entry bookkeeping, yaitu metode pencatatan 

yang selalu melibatkan setidak-tidaknya dua rekening untuk mencatat 

satu transaksi. 

d. Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu 

penjumlahan dari atas kebawah. 

f. Ancaman Terhadap Sistem 

Menurut Sujarweni (2015:70) sistem dijalankan perusahaan mempunyai 

ancaman. Ancaman tersebut dengan adanya pengendalian intern akan dapat 

dicegah dan diminimalkan: 

1. Risiko karena perbuatan disengaja. 

Perbuatan merusak sistem secara sengaja, misalnya menghilangkan 

dokumen, merusak sistem, sengaja menginput data yang salah, dan mencuri data 

untuk keperluan pesaing perusahaan. 

2. Risiko karena perbuatan tidak disengaja. 

Perbuatan yang menyebabkan sistem rusak secara tidak sengaja, misalnya 

tidak sengaja menghilangkan dokumen, tidak sengaja menginput data yang salah, 

rusak karena bencana alam, dan sistem yang dibuat di komputer kena virus. 
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2. Penjualan 

a. Pengertian Penjualan 

Menurut Nickels (1998:10), penjualan adalah proses dimana sang penjual 

memenuhi segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik 

bagi sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan yang 

mengutamakan kedua belah pihak. 

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:79), penjualan adalah suatu sistem 

kegiatan pokok perusahaan untuk memperjual-belikan barang dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan. Dalam sistem penjualan terdapat dua macam, yaitu sistem 

penjualan tunai dan sistem penjualan kredit. 

b. Pengertian Sistem Penjualan Kredit 

Sujarweni (2015:79) menyatakan Sistem penjualan kredit merupakan sistem 

penjualan dimana pembayarannya dilakukan setelah barang diterima pembeli. 

Jumlah dan jatuh tempo pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak. 

c. Prosedur Penjualan Kredit 

Menurut Sujarweni (2015:80) Prosedur yang membentuk sistem dalam 

sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur order penjualan.  

Dalam prosedur ini, bagian penjualan menerima order dari pembeli. 
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2. Prosedur persetujuan kredit. 

Dalam prosedur ini, bagian penjualan meminta persetujuan kredit pada 

bagian kredit yaitu pada bagian keuangan. 

3. Prosedur pengiriman barang. 

Dalam prosedur ini bagian pengiriman mengirimkan barang pada pembeli 

sesuai surat order pengiriman. 

4. Prosedur faktur/penagihan. 

Dalam prosedur ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan dan 

dikirim pada pembeli. 

5. Prosedur pencatatan akuntansi. 

Dalam prosedur ini, bagian akuntansi membuat kartu piutang berdasarkan 

faktur penjualan. 

d. Bagian yang Terkait dan Kegiatannya Dalam Penjualan Kredit 

Menurut Sujarweni (2015:83), bagian yang terkait dalam penjualan kredit 

antara lain: 

1. Bagian order penjualan. 

a. Menerima pesanan/order dari pelanggan. 

b. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, bagian ini 

membuat surat pesanan penjualan dan diberikan pada bagian kredit. 

c. Setelah kredit yang diajukan pembeli disetujui oleh kepala bagian kredit 

maka bagian order penjualan membuat surat perintah pengiriman 

barang rangkap 5. Lembar ke-5 diberikan pada bagian akuntansi, 
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lembar ke-4 diberikan pada bagian penagihan/faktur, dan lembar ke  1, 

2, dan 3 diberikan pada bagian gudang. 

2. Bagian kredit. 

a. Bagian kasa menerima surat order penjualan dari bagian order 

penjualan, kemudian memeriksa status kredit dan memberi persetujuan 

kredit. 

3. Bagian gudang. 

a. Bagian gudang mendapatkan surat perintah pengiriman barang lembar 

1, 2, dan 3. Lembar ke-3 ditempel pada pembungkus barang, lembar ke-

2 dimintakan tanda tangan dari pembeli, dan lembar ke-1 dibawa untuk 

pengiriman barang. 

4. Bagian penagihan. 

a. Surat perintah pengiriman barang lembar ke-4 dari order penjualan 

diterima oleh bagian penagihan/faktur. 

b. Membuatkan faktur penjualan rangkap 3. Lembar ke-1 diberikan pada 

pembeli, lembar ke-2 diberikan pada bagian akuntansi, dan lembar ke-3 

disimpan sesuai abjad. 

5. Bagian akuntansi. 

a. Menerima faktur penjualan lembar ke-2 dari bagian penagihan/faktur 

diterima oleh bagian akuntansi. 

b. Bagian akuntansi memebuat jurnal. 

c. Membuat kartu piutang dan persediaan. 
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e. Dokumen yang Terkait 

Menurut Sujarweni (2015:86), dokumen-dokumen yang terkait dengan 

penjualan kredit yaitu: 

1. Faktur order penjualan. 

2. Faktur penjualan. 

3. Penerimaan Kas 

a. Pengertian kas dan Penerimaan Kas 

Baridwan (2002:85), menyatakan kas adalah suatu alat pertukaran dan juga 

digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva 

yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi 

dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. 

Sedangkan Sujarweni (2015:121), menyatakan penerimaan kas adalah suatu 

prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang 

berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva 

tetap, pinjaman bank, dan setoran modal baru. 
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b. Pengawasan Kas 

Sujarweni (2015:122), menyatakan kas merupakan aktiva yang paling likuid 

didalam perusahaan, sehingga sangat mudah untuk mengalami penggelapan 

maupun penyelewengan. Oleh karena itu perlu diadakannya pengawasan kas 

secara ketat. Pengawasan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Mengamankan penerimaan dan pengeluaran kas serta melindungi 

penyimpanan kas. 

2. Mencegah terjadinya pengeluaran kas tanpa adanya otorisasi dari yang 

berwenang. 

3. Dapat meletakkan pertanggung jawaban pengurus kas pada satu orang untuk 

melaksanakan tujuan pokok pengawasan kas. 

4. Harus ditetapkan terlebih dahulu prosedur pengurusan keuangan karena 

prosedur ini merupakan pedoman langkah-langkah pengurusan keuangan 

dari awal sampai akhir yang diikuti oleh para pelaksananya. 

5. Harus diadakan pemisahan antara fungsi penerimaan dan pencatatan, dan 

juga yang menyetorkan uang ke bank dan yang melakukan rekonsilisasi. 

6. Semua uang tunai yang diterima harus segera dimasukkan ke tempat 

penyimpanan yang aman atau disetorkan ke bank. 
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c. Prinsip Pengendalian kas 

Menurut Baridwan (2002:158) prinsip-prinsip pengendalian intern atas 

penerimaan kas secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Semua penjualan tunai harus dibuatkan nota penjualan. 

2. Harus ada pemisahan tugas pada penerimaan kas. 

3. Semua penerimaan uang harus disetor pada bank pada hari itu juga. 

4. Kunci kas register harus dipegang oleh orang-orang yang tidak mengelola 

kas. 

5. Diadakan rotasi jabatan agar tidak timbul kerja sama. 

d. Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Baridwan (2002:159) prosedur pengawasan yang dapat digunakan 

terhadap penerimaan kas antara lain:  

1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan 

setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 

2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan dan pencatatan kas. 

3. Diadakan pengawasan yang jelas terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan 

kas, selain itu tiap hari harus dibuat laporan kas. 

e. Dokumen yang Terkait 

Dokumen yang digunakan dalam  prosedur penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

1. Daftar penerimaan uang harian. 

2. Bukti setor bank. 




