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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Krisnawati, Suhadak dan Topowijono (2013) meneliti tentang Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas (Studi Pada 

Penjualan Speedy PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas telah mencerminkan adanya sistem pengendalian intern yang 

baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan yaitu dokumen yang digunakan 

masih ada yang menggunakan sistem manual. 

Bahari, Dwiatmanto dan Endang (2017) meneliti tentang Analisis Sistem 

Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalma Upaya Peningkatan 

Pengendalian Intern (Studi pada PT. Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kelemahan pada sistem 

penjualan dan penerimaan kas. Di antaranya ada perangkapan fungsi pada kas 

dan akuntansi, pada penjualan dan kredit, dokumen yang tidak efisien, serta 

penyetoran ke kas bank tidak langsung disetorkan pada hari yang sama. 

Hikmawati dan Effendi (2014) meneliti tentang Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada CV. Lestari 

Motorindo Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas, perusahaan sudah memiliki sistem pengendalian intern 

yang baik. Tetapi masih terdapat beberapa masalah diantaranya perangkapan 

fungsi oleh A/R control, belum adanya SOP & flowchart penerimaan kas 
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secara tertulis, kas tidak langsung disetor ke bank, dan perusahaan belum 

memiliki auditor intern. 

Husaini, Dzulkirom dan Abidah (2015) meneliti tentang analisis sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerapan kas dalam upaya meningkatkan 

pengendalian intern pada PT. Mitra Pinashtika Mustika Surabaya. Dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan dalam kegiatan 

operasional perusahaan seperti pada bagian penerimaan kas dari konsumen, 

juga pada saat melakukan pembukuan di dalam perusahaan. 

 

Dari keempat penelitian diatas menjadi inspirasi peneliti untuk meneliti 

analisis sistem informasi akuntansi. Dimana peneliti mengambil dan 

memperbarui beberapa ukuran alat analisis untuk dipakai sebagai acuan 

penelitian yaitu analisis struktur organisasi, analisis prosedur penerimaan kas, 

analisis prosedur penjualan pada perusahaan. selain perbedaan pada alat 

analisis, penelitian ini juga membedakan yaitu pada objek penelitiannya yang 

mengambil di PT. Meditrans Global di Surabaya untuk mengetahui sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

 

 

 

 

 

B. Tinjauan Pustaka 
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1. Sistem Informasi Akuntansi 

A. Pengertian Sistem 

Menurut Mulyadi (2016) Sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

Menurut (Romney and Steinbart 2015) sistem adalah 

serangkaian komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk 

mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang 

lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Jadi sistem 

adalah serangkaian komponen atau unsur yang saling berkaitan terdiri 

dari sub sistem yang diciptakan untuk menangani sesuatu yang rutin 

terjadi  agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

B. Informasi  

Informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses agar 

dapat memberikan arti serta memperbaiki proses pengambilan 

keputusan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut berpaut 

dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan 

bermanfaat jika dapat dipahami serta digunakan oleh pemakai dan 

apabila pemakai mempercayai informasi tersebut (Suwardjono 2014) 

Menurut (Suwardjono 2014) Informasi dikatakan bernilai 

apabila informasi tersebut : 
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1. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusan 

yang sudah dibuat dimasalalu ataupun yang akan dibuat dimasa 

mendatang. 

2. Menambah keyakinan pengguna informasi mengenai 

profitabilitas yang tercapainya suatu harapan dalam kondisi 

ketidak pastian. 

3. Mengubah  keputusan atau perilaku para pemakai 

Adapun pengertian informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarati bagi yang menerimanya 

dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian, kesatuan nyata yang 

digunakan dalam mengambil keputusan Pengertian Informasi 

Menurut Para Ahli Selanjutnya, suatu informasi berkualitas 

ditentukan oleh tiga karakteristiknya (Jogiyanto, 2001) yakni : 

1. Akurat, bararti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus 

jelas dan mencerminkan maksudnya. 

2. Tepat pada waktunya (time lines), berarti informasi yang akan 

datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak akan memiliki nilai lagi. 

3. Relevan (relevance), berarti informasi tersebut memiliki manfaat 

untuk pemakainya. 

C. . Sistem Akuntansi 
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Sistem akuntasi merupakan organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi 1993). 

Menurut (Mulyadi 1993) Sebuah system tentunya memerlukan 

pengembangan, dimana tujuan dari pengembangan system informasi 

akuntansi diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) 

informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 

mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dengan penyelenggara catatan. 

Pengertian sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood 

(2008:181) adalah sebagai berikut : “Sistem akuntansi adalah suatu 

organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk 

mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan 
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melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan 

pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.” 

Menurut Baridwan (2008:4) sistem akuntansi yaitu: “Sistem 

akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data 

mengenai usulan sutu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan baik dalam benntuk laporan-laporan yang 

dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham 

kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memuali hasil 

operasi.” 

 

D. Unsur – Unsur dalam Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013:3) terdapat lima unsur pokok dalam 

sistem akuntansi, yaitu: 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan 

istilah dokumen karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi 

dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik 

kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, 

cek, dan lain-lain. 
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2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang 

digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas 

data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal 

pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. 

3. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening 

yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah 

dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut 

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan 

disajikan dalam laporan keuangan. 

 

4. Buku Pembantu 

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening 

tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu 

piutang yang merinci semua data tentang debitur. 

5. Laporan 

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan 

yang dapat berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, 

laporan harga pokok produksi, dan lain-lain. 

 

2. Penjualan 
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A. Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan kegiatan penting dari suatu perusahaan 

guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Berikut ini 

beberapa pengertian dari para ahli mengenai penjualan: 

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk 

mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada 

usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba Penjualan 

merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari transaksi, oleh 

karena itu kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian yang meliputi, 

menemukan si pembeli, negoisasi harga serta syarat-syarat 

pembayaran. Dalam hal ini penjual harus menentukan kebijakan dan 

prosedur yang akan diikuti untuk memungkinkan dilaksanakannya 

rencana penjualan Melakukan penjualan adalah suatu kegiatan yang 

ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan memberi 

pembeli agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan 

produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian yang 

ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang 

menguntungkan kedua belah pihak.. jadi kesimpulannya bahwa 

penjualan adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi 

agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang 

ditawarkan, berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak dalam kegiatan tersebut. 
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B. Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 

Kegiatan penjualan dilakukan oleh perusahaan terdiri dari 

transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara tunai maupun kredit. 

Menurut Mulyadi (2016) “Dalam transaksi penjualan kredit, jika order 

dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki 

piutang kepada langganannya”. 

Untuk memaksimalkan penangangan yang baik terhadap 

kegiatan penjualan kredit ini, manajemen perusahaan harus 

menerapkan sistem penjualan kredit yang sistematis dan sesuai 

dengan kondisi perusahaan agar kelancaran aktivitas penjualan kredit 

dan penyampaian hasil informasi dapat terjamin. Namun untuk 

mewujudkan semua keinginan manajemen tersebut, sangat diperlukan 

alat-alat serta perangkat kerja. Alat-alat dan perangkat kerja yang 

diperlukan untuk melaksanakan prosedur penjualan secara kredit 

adalah sebagai berikut:  

Ada beberapa bagian yang memegang peranan penting di dalam 

prosedur penjualan kredit, dan bagian-bagian tersebut harus 

melakukan kerjasama dalam penunjang terciptanya suatu sistem yang 

baik tersebut. Fungsi yang terkait tersebut menurut Mulyadi (2016; 3) 

adalah sebagai berikut: 

1.  Fungsi Kredit 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada 

pelanggan. 

2. Fungsi penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order 

dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 

informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta 

otorisasi kredit, dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. 

Fungsi ini juga bertanggungjawab untuk membuat “back order” 

pada saat yang diketahui tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari pelanggan. 

 

 

3. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang 

dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta 

,menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

Fungsi bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas 

dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi 

penjualan. 

5. Fungsi Akuntansi 



19 
 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang 

timbuk dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta 

mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta 

membuat laporan penjualan. 

6. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan 

mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi 

penjualan oleh fungsi akuntansi. 

C. Pengertian Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya 

pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur 

(penagihan), dan pencatatan penjualan (Baridwan 2001) 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan Prosedur 

penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan 

maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. 

Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur penjualan adalah bagian 

pesanan penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman 

dan bagian billing. Fungsi dari tiap-tiap bagian itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Pesanan Penjualan (Sales Order Department) 

Dalam perusahaan kecil, fungsi pesanan penjualan dapat 

dipegang oleh seorang karyawan dalam bagian penjualan. Tetapi 
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dalam perusahaan besar bagian pesanan penjualan merupakan 

bagian yang berdiri sendiri dibawah bagian penjualan. Untuk 

kedua keadaan tersebut, bagian pesanan penjualan mempunyai 

fungsi sebagai berikut:  

1) Mengawasi semua pesanan yang diterima.  

2) Memeriksa surat pesanan yang diterima dari pelanggan atau 

salesman dan melengkapi informasi yang kurang yang 

berhubungan dengan spesifikasi produk dan tanggal 

pengiriman. 

3) Meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit.  

4) Menentukan tanggal pengiriman. Apabila gudangnya lebih 

dari satu   menentukan dari gudang mana yang akan 

dilakukan pengiriman.  

5) Membuat surat perintah pengiriman (shipping orders) dan 

back order beserta tembusan-tembusannya. 

6) Membuat catatan mengenai pesanan-pesanan yang diterima 

dan mengikuti pengirimannya sehingga dapat diketahui 

pesanan-pesanan mana yang belum terpenuhi. 

7) Mengadakan hubungan dengan pembeli mengenai barang-

barang yang dikembalikan oleh pembeli, membuat catatan 

dan mengeluarkan bukti memorial (journal voucher) untuk 

bagian piutang.  
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8) Mengawasi pengiriman barang-barang untuk contoh 

(sampel) 

2. Bagian Kredit  

Dalam prosedur penjualan, setiap pengiriman barang untuk 

memenuhi pesanan pembeli yang syaratnya kredit, harus 

mendapatkan persetujuan dari bagian kredit. Agar dapat 

memberikan persetujuan, bagian kredit menggunakan catatan 

yang dibuat oleh bagian piutang untuk tiap-tiap pelanggan 

mengenai sejarah kreditnya, jumlah maksimum dan ketepatan 

waktu pembayarannya. Persetujuan dari bagian kredit biasanya 

ditunjukkan dalam formulir surat perintah pengiriman yang 

diterima dari bagian pesanan penjualan.  

Terkadang terjadi surat perintah pengiriman dari bagian 

pesanan penjualan langsung didistribusikan pada masing-masing 

bagian yang bersangkutan dan bagian kredit menerima satu 

lembar kemudian menandatangani untuk persetujuan atau 

menolaknya. Jika pesanan ini tidak disetujui oleh bagian kredit 

maka bagian pesanan penjualan memberitahukan kepada bagian 

pengiriman agar barang-barangnya tidak jadi dikirim. Prosedur 

ini biasanya dilakukan untuk menyingkat waktu dan untuk 

langganan-langganan lama. Apabila pembeli merupakan 

langganan baru maka semua lembar surat perintah pengiriman 

dari bagian pesanan penjualan diserahkan ke bagian kredit, 
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sesudah disetujui baru didistribusikan kepada masing-masing 

bagian. 

3. Bagian Gudang 

Dalam hubungannya dengan penjualan, bagian gudang 

bertugas untuk menyiapkan barang seperti yang tercantum dalam 

surat perintah pengiriman. Barang-barang ini diserahkan ke 

bagian pengiriman untuk disiapkan dan dikirimkan ke pembeli. 

4. Bagian Pengiriman 

Bagian pengiriman bertugas untuk mengirimkan barang-

barang pada pembeli. Pengiriman hanya boleh dilakukan apabila 

ada surat perintah pengiriman yang sah. Selain itu bagian 

pengiriman juga bertugas mengirimkan kembali barang-barang 

kepada penjual yang keadaannya tidak sesuai dengan yang 

dipesan.  

5. Bagian Billing (Pembuatan faktur atau Penagihan)  

Tugas bagian Billing / pembuatan faktur adalah :  

1. Membuat (menerbitkan) faktur penjualan dan tembusan-

tembusannya. (kadang-kadang tidak membuat faktur tetapi 

melengkapi data harga dan perkalian dalam faktur)  

2. Menghitung biaya kirim penjualan dan Pajak Pertambahan 

Nilai. 

3. Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan-

perhitungan dalam faktur.  
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D. Tujuan Penjualan 

Pada umumnya para pengusaha mempunyai tujuan 

mendapatkan laba tertentu (mungkin maksimal), dan 

mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk 

jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisir apabila penjualan 

dapat dilaksanakan seperti yang direncakan. Dengan demikian tidak 

berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan 

laba. 

 

 

 

3. Penerimaan Kas 

A. Pengertian Kas 

Kas merupakan aktiva paling liquid, dimana dapat dipakai 

sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk 

membiayai kegiatan umumperusahaan. Sehingga kas disajikan pada 

urutan pertama dari aktiva.Hampir semua transaksi perusahaan pada 

akhirnya akan mampengaruhi perputaran kas. Pembelian tunai 

barang-barang akan menyebabkan terjadinya pengeluaran kas, 

sedangkan penjualan tunai akan mengakibatkan pertambahan kas. 

Oleh karena itu kas adalah aktiva yang pentung dalam pengendalian 
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intern yang baik atas kas mutlak harus dilakukan untuk menghindari 

kemungkinan penyalahgunaan dan penyelewengan. 

Menurut IAI, memberikan definisi mengenai kas sebagai 

berikut : “Kas terdiri dari salso kas (cash on hand) dan rekening giro. 

Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan 

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa 

menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan” (2009:22). 

B. Penerimaan Kas 

Penerimaan kas adalah transaksi yang sering terjadi. 

Penerimaan kas berasal dari pendapatan jasa, penagihan piutang, 

penerimaan bunga investasi, penjualan aktiva dan berbagai sumber 

pendapatan lainnya. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 

Pengertian penerimaan kas dalam PSAP No.3, mengemukakan 

bahwa: “Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke 

Bendahara Umum Negara/ Daerah. Jadi semua aliran kas yang masuk 

kedalam kas suatu perusahaan, itu yang dinamakan sebagai 

Penerimaan kas. ”Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber 

utama yaitu : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penjualan kas 

kredit (Mulyadi, 2016).  

Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang 

berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat 

dapat segara digunkan, yang berasal dari transaksi perusahaan 

maupun penjualan tunai, yang dapat menambah kas perusahaan. 
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“sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal 

dari transaksai penjualan tunai” Sistem akuntansi penerimaan kas 

yaitu suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa atau 

kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang didalam 

kas yang berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang 

melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. 

C. Prosedur Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2008), Sistem Penerimaan Kas dari 

penjualan tunai dibagi dalam tiga prosedur sebagai berikut: 

1. Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sale. 

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, 

melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli 

kemudian melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian 

menerima barang yang dibeli. Prosedur-prosedur yang dijalankan 

dalam penerimaan kas dari Over-the Counter Sale dengan 

langkah pembeli memesan barang langsung kepada Wiraniaga 

(sales-person) di Bagian Penjualan; Bagian Kas menerima 

pembayaran dari pembeli dapat berupa uang tunai, atau kartu 

kredit. 

Bagian Penjualan memerintahkan Bagian pengiriman untuk 

menyerahkan barang kepada Pembeli; Bagian Kasa menyetorkan 

kas yang diterima ke Bank; Bagian Akuntansi mencatat 

pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan; Bagian Akuntansi 
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mencatat penerimaan kas dari Penjualan tunai dalam jurnal 

penerimaan kas. 

2. Penerimaan Kas dari COS Sales 

Cash-On-Delevery Sales (COD Sales) adalah transaksi 

penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan 

umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan 

kas dari hasil penjualan. COD Sales merupakan sarana untuk 

memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan 

penyerahan barang bagi pembeli serta jaminan penerimaan kas 

dari perusahaan penjual. 

3. Penerimaan Kas dari Credit Card Sales 

Merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan 

sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam Over-the Counter 

Sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya 

dilaksanakan melalui COS Sales. Dalam Over-the Counter Sales, 

pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau 

produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan 

menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang 

melibatkan COS Sales, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan 

penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis untuk 

penggunaan kartu kredit dalam pembayaran barang. 

Sedangkan sistem penerimaan kas dari piutang terbagi atas 

penjelasan sebagai berikut: 
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1. Penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan 

dilaksanakan dengan prosedur berikut ini: 

a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah 

saatnya ditagih kepada bagian penagihan. 

b. Bagian Penagihan mengirimkan penagih untuk 

melakukan penagihan kepada      debitur. 

c. Bagian Penagihan menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari        debitur. 

d. Bagian Penagihan menyerahkan cek kepada Bagian 

Kasa. 

e. Bagian Penagihan menyerahkan surat pemberitahuan 

kepada Bagian Piutang untuk kepentingan posting ke 

dalam kartu piutang. 

f. Bagian Kasa mengirim kuitansi tanda penerimaan kas 

kepada debitur. 

g. Bagian Kasa menyetorkan cek ke bank untuk melakukan 

clearing atas cek tersebut. 

2. Penerimaan kas dari piutang melalui pos dilaksanakan 

dengan prosedur berikut ini: 

a. Bagian Penagihan mengirim Faktur Penjualan kepada 

debitur pada saat transaksi terjadi. 

b. Debitur mengirim cek atas nama dan surat 

pemberitahuan melalui pos. 
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c. Bagian Sekretariat menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari debitur. Cek atas nama diserahkan 

ke Bagian Kasa dan surat pemberitahuan kepada Bagian 

Piutang untuk diposting ke dalam Kartu Piutang. 

d. Bagian Kasa mengirim kuitansi kepada debitur sebagai 

tanda terima  pembayaran dari debitur. 

3. Penerimaan kas dari piutang melalui Lock-box collection 

plan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini: 

a. Bagian Penagihan mengirim Faktur Penjualan kepada 

debitur pada saat transaksi terjadi. 

b. Debitur melakukan pembayarannya pada saat faktur 

jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat 

pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. 

c. Bank membuka PO Box, mengumpulkan cek dan surat 

pemberitahuan yang diterima perusahaan. Serta 

membuat daftar surat pemberitahuan dan mengurus 

check clearing. 

d. Bagian Kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan 

ke Bagian Akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal 

penerimaan 


