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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.   Review Penelitian Terdahulu 

 Tampubolon & Hamta (2017) meneliti Penerapan Sistem Informasi 

Penjualan dalam Menunjang Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT. Kita Jaya 

Sukses Batam) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan   

sistem   informasi  akuntansi   penjualan pada PT. Kita Jaya Sukses sudah mampu 

memenuhui kebutuhan meskipun demikian setidaknya salah satu atau lebih dari 

fungsi-fungsinya yang terkait tidak dirangkap atau dilakukan oleh satu orang, 

sehingga mampu memininalisir adanya kesalahan maupun kecurangan. Dalam 

melakukan otorisasi pengendalian internal PT. Kita Jaya Sukses sudah 

menerapkan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dengan cukup baik. Dalam 

penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh bagian marketing dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai, penerimaan kas diotorisasi oleh 

bagian kas melalui dokumen  kuintansi  pembayaran, pengecekkan, dan 

pengemasan diotorisasi oleh bagian pengemasan dengan membubuhkan cap “siap 

kirim” pada bungkus  barang  yang akan diserahkan kepada pembeli dan pada saat 

penyerahan barang diotorisasi oleh bagian pengiriman dengan cara memberikan 

tanda pada nota pengiriman sebagai bukti telah diserahkan ke pembeli. 

 Voets (2016) menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penjualan 

dan Penerimaan Kas untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Sumber 

Alfaria  Trijaya, Tbk (Alfamart) cabang Manado dengan menggunakan metode 
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deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil pada 

penelitian ini adalah sistem informasi penjualan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, 

Tbk (Alfamart) Cabang Manado sama seperti penjualan ditoko ataupun 

supermarket pada umumnya namun sebelum itu, dilakukan pemesanan dengan 

dua cara yaitu: (1) dengan melakukan pemesanan barang ke Distributor Center, 

(2) membuat Puchasing Order ke supplier untuk barang yang datang langsung ke 

toko/gerai. Penjualan barang dilakukan dengan menata barang sesuai Planogram 

Toko, setelah itu pembeli datang, memilih barang, melakukan transaksi, dan 

setelah transaksi selesai, kasir memberikan barang beserta Pita Kas Register/struk.  

Pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 

(Alfamart) sudah memadai, karena perusahaan sudah menerapkan sistem 

pengendalian intern yang baik, karena sudah menggunakan unsur-unsur yang 

terdapat dalam sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Menteri 

BUMN yang berbasis framework COSO. 

 Dewi (2015) menganalisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus 

Pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Malang). Pada penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian ini adalah sistem akuntansi penjualan kredit yang dilakukan, yaitu 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan atas dokumen pendukung yang 

lengkap, pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang yaitu fungsi akuntansi, penggunaan dokumen-dokumen 

bernomor urut tercetak sehingga dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya, 
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secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol 

piutang dalam buku besar. Sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit, 

yaitu: Struktur organisasi sudah cukup baik karena dapat dilihat dari divisi yang 

memiliki pemisahan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda tetapi masih ada 

penempatan fungsi yang tidak sesuai dalam struktur organisasi yaitu fungsi pool 

faktur sebagai fungsi piutang berada ditangan bagian keuangan sehingga dapat 

menimbulkan kecurangan karyawan pada fungsi keuangan untuk merubah catatan 

piutang. Fungsi akuntansi telah terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas telah terpisah dari fungsi akuntansi. 

Fungsi penagihan sudah menagihan atas dasar DSTF yang harus ditagih. Hasil 

penghitungan kas disetor ke bank dengan segera, yaitu bank yang bersangkutan 

datang ke perusahaan. 

 Sari (2016) mendesain Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam 

Meningkatkan Pengendalian Intern di Perusahaan PT. Liang Chi Surabaya dengan 

menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisa 

yang digunakan adalah analisa kualitatif yang teknik pengolahan datanya 

diperoleh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berfungsi sebagai penjelas 

dan menganalisa faktor-faktor non angka yang menggambarkan kondisi penjualan 

perusahaan. Hasil penelitian ini adalah dalam menjalankan aktifitas penerapan 

sistem informasi akuntansi penjualan PT. Liang Chi sudah sesuai, namun kurang 

tepat dijalankan untuk mengendalikan piutang tak tertagih dalam jumlah besar. 

Dimana penyebabnya adalah adanya penumpukan fungsi tugas bagian penjualan 

dan bagian kredit. Selain itu juga ada penumpukan bagian akuntansi dalam kantor 
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cabang di Surabayaa dan tidak ada bagian penyeleksian terhadap calon 

pelaanggan yang akan diberikan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan fungsi 

dan tugas dalam pemberian kredit atau pinjaman kredit kepada pelnggan, 

sehingga mengakibatkan resiko tidak tertagihnya piutang dalam jumlah besar. 

Selain itu penerapan sistem seperti ini kurang efektif untuk dapat meningkatkan 

pengendalian intern. 

  Maharani & Saifi (2016) menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi 

Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dalam Mendukung Pengendalian Intern 

Perusahaan (Studi Kasus PT. Smart Tbk Refinery Surabaya). Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif.  Teknik analisis data yang digunakan 

adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sistem akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas yang diterapkan oleh PT. SMART Tbk Refinery Surabaya 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan 

menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern pada perusahaan. Berikut ini 

adalah beberapa kelemahan yang terdapat pada PT. SMART Tbk Refinery 

Surabaya khususnya yang menyangkut sistem akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas: (a) Tidak adanya pemeriksaan mendadak (surprised audit) pada 

perusahaan sehingga dapat memicu karyawan melaksanakan tugasnya dengan 

tidak maksimal. (b) Pada Tanda Terima yang diterima oleh customer pada saat 

menyerahkan cek atau BG kepada collector sebagai pembayaran, belum 

diotorisasi oleh bagian sale administration dan tidak dibubuhi cap “LUNAS” 

sehingga sistem pengendalian intern yang baik pada sisi sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan belum terpenuhi terpenuhi. (c) PT. SMART Tbk Refinery 
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Surabaya tidak mengadakan penyisihan piutang yang tidak tertagih apabila pada 

saat jatuh tempo piutang tidak dapat dilunasi oleh customer karena kebangkrutan. 

 Makaria (2015) mengevaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan 

Penerimaan Kas Sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada 

PT. Kasin Malang). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

adalah sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan oleh PT. 

Kasin Malang melibatkan beberapa bagian, yaitu: bagian penjualan, bagian kasir, 

bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, dan bagian akuntansi. 

Adapun formulir yang digunakan yaitu: order penjualan, surat perintah 

pengiriman, faktur penjualan, rekapitulasi HPP, bukti transfer, dan bukti kas 

masuk. Catatan yang digunakan yaitu: jurnal penjualan, kartu piutang, kartu 

persediaan, kartu gudang, kartu piutang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. 

Penjualan yang dilakukan dilakukan PT. Kasin Malang yaitu melalui penjualan 

kredit. Dalam meningkatkan pengendalian intern pada PT.Kasin Malang sudah 

baik hai itu dibuktikan dengan terdapat dokumen-dokumen yang digunakan di 

PT.Kasin Malang bernomor urut tercetak, pembayaran pelanggan dilaksanakan 

dengan tepat waktu tidak melebihi jatuh tempo, bagian akuntansi membantu 

mengontrol bagian gudang dalam mengawasi mutasi persediaan barang yang ada 

di gudang sehingga tidak merugikan perusahaan tetapi sistem penjualan kredit dan 

penerimaan kas di PT. Kasin masih mempunyai beberapa kelemahan karena 

terdapat beberapa dokumen yang dalam penggunannnya kurang efektif dan 

kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran ke dokumen-dokumen. 
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Pada bagian penjualan yang melakukan pemberian kredit. Sehingga, sangat 

memungkinkan terjadinya manipulasi pencatatan transaksi yang dapat merugikan 

perusahaan. Tidak adanya pemeriksa intern (pengecekan saldo) secara mendadak 

yang dilakukan oleh direktur utama. 

Rosmaneliana (2017) menganalisis Pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Intern pada PT. 

Deltamas Surya Indah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah Sistem informasi akuntansi pada PT Deltamas Surya Indah 

Mulia merupakan kumpulan prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam atas seluruh transaksi maupun kegiatan 

dalam perusahaan. Struktur Organisasi PT Deltamas Surya Indah Mulia telah 

disusun dengan baik, yaitu dengan menciptakan pembagian tugas dan wewenang 

pada setiap bagian. Tetapi dengan struktur organisasi yang demikian dan jumlah 

pegawai yang ada pada perusahaan ini menuntut adanya perangkapan tugas 

seperti : Adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh satu bagian yaitu bagian kasir 

yang merangkap sebagai bagian akuntansi. Adanya tugas rangkap yang dilakukan 

oleh bagian penjualan yang merangkap sebagai bagian penagihan. Tidak adanya 

ketegasan fungsi dan wewenang tiap orang yang terlibat dalam kegiatan 

perusahaan. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

pada PT Deltamas Surya Indah Mulia dapat memberikan informasi bagi pimpinan 

perusahaan, hal ini dilihat pada penyusunan sistem informasi dan prosedur 

penjualan. Penyusunan target penjualan, target penagihan dan penetapan harga 
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standard. Melaksanakan buku-buku untuk melaksanakan pencatatan. Prosedur 

penjualan dan penerimaan kas pada PT Deltamas Surya Indah Mulia dapat 

dinyatakan mengandung kelemahan karena pada prosedur tersebut masih dijumpai 

adanya perangkapan tugas. Dalam proses akuntansinya, perusahaan telah 

menggunakan media akuntansi yang memadai berupa dokumen dasar, buku 

jurnal, buku besar, buku pembantu. Untuk proses pengklasifikasian, perusahaan 

juga telah menggunakan kode perkiraan dimana kode perkiraan telah dibakukan 

dalam bentuk buku pedoman yang dilengkapi dengan penjelasan penggunaannya. 

Pelaporan dari sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas terdiri 

dari laporan ekstern dan laporan intern manajemen 

  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini adalah penelitian saat ini dilakukan pada CV. Media Insani 

Mandiri. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk 

menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan dalam peningkatan 

pengendalian internal. 

 

B.  Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2014) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses 

akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. 
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Menurut Mulyadi (2016) sistem informasi akuntansi adalah catatan dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. 

Menurut Romney & Steinbart (2014) ada 6 komponen dari SIA, yaitu: 

1) Orang yang menggunakan sistem. 

2) Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan  menyimpan data. 

3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 

5) Infrastruktur teknologi informasi, meliputi computer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA. 

6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA. 

b. Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hall (2009) subsistem-subsistem sistem informasi 

akuntansi  memproses transaksi keuangan dan non keuangan yang 

secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA 

terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu: 

1) Sistem pemrosesan transaksi, yang mendukung operasi bisnis 

setiap hari dengan sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para 

pemakai seluruh organisasi. 
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2) Sistem pelaporan buku besar atau keuangan, yang menghasilkan 

laporan keuangan tradisional seperti laporan laba rugi, neraca, 

laporan arus kas, pengembalian pajak, dan laporan-laporan lainnya 

yang ditetapkan oleh hukum. 

3) Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan manajemen 

internal dengan laporan keuangan dengan tujuan khusus dan 

informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

c. Faktor-faktor dalam Penyusunan Sistem Akuntansi 

Menurut Baridwan (2010:7) menyatakan bahwa faktor-faktor   

yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem adalah: 

1) Sistem akuntansi yang disusun ini harus mempunyai prinsip cepat 

yaitu bahwa sistem akuntansi harus menyediakan informasi yang 

diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan 

dengan kualitas yang sesuai.  

2) Sistem akuntansi yang disusun itu harus mampu memenuhi prinsip 

aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat menjaga 

keamanan harta milik perusahaan maka sistem akuntansi harus 

disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan 

intern.  

3) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah 

yang berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu 

harus dapat ditekan sehingga tidak mahal, dengan kata lain, 
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dipertimbangkan biaya (cost) dan manfaat (benefit) dalam 

menghasilkan suatu informasi. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

dalam penyusunan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang akan 

disusun harus menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada 

waktunya, dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan dan harus 

dapat mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

d. Tujuan Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016) menyatakan ada beberapa tujuan 

sistem akuntansi, yaitu: 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan 

pengembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang 

dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan 

sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan 

berjalan dengan lancar.  

2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan 

struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan 

oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya 

menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan 

dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam 
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penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan perusahaan. 

3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu 

perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem 

akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan 

terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban 

terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

4) Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang 

ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. 

Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan 

diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang 

sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan 

sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. 

2. Penjualan 

a. Pengertian Penjualan Tunai 

   Menurut Mulyadi (2016) penerimaan kas perusahaan berasal dari 

dua sumber utama, yaitu penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan 

kas dari piutang. Penjualan tunai itu sendiri terdiri dari over the counter 

sale, cash on delivery sale, dan credit card sale. Penerimaan kas dari over 
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the counte sale dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan 

melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, kemudian 

melakukan pembayaran ke kasir dan menerima barang yang akan dibeli. 

Dalam over the counter sale  ini, perusahaan menerima uang tunai, cek 

pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit. 

Penerimaan kas dari cash on delivery adalah transaksi penjualan yang 

melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri 

dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Penerimaan 

kas dari credit card sale menjadi sarana pembayaran bagi pembeli, baik 

dalam over the counter sale maupun cash on delivery sale.  

b. Fungsi yang Terkait dari Penjualan Tunai 

1) Fungsi penjualan. Dalam fungsi transaksi ini memiliki tanggung 

jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli 

untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2) Fungsi kas. Dalam fungsi transaksi ini bertanggung jawab sebagai 

penerima kas. 

3) Fungsi gudang. Dalam fungsi transaksi ini bertanggung jawab 

untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta 

menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

4) Fungsi pengiriman. Dalam fungsi transaksi ini bertanggung jawab 

untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah 

dibayar harganya kepada pembeli.  
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5) Fungsi akuntansi. Dalam fungsi transaksi ini bertanggung jawab 

sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan 

pembuat laporan penjualan (Mulyadi, 2016). 

c. Dokumen yang Digunakan dalam Penjualan Tunai 

1) Faktur penjualan tunai . 

2) Pita register kas. 

3) Credit card sales slip. 

4) Bill of lading. 

5) Faktur penjualan COD. 

6) Bukti setor bank. 

7) Rekapitulasi harga pokok penjualan (Mulyadi, 2016). 

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem dalam Penjualan 

Tunai 

 

1) 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 

kepada pembeli. 

2) Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas 

menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita kas register dan cap 

“lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk 
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memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang 

yang dibelinya dari fungsi pengiriman. 

3) Prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi 

pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 

4) Prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi 

akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam 

jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga 

mencatat berkurangnya barang yang dijual dalam kartu 

persediaan. 

5) Prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal 

terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank 

semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, 

fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke 

bank dalam jumlah penuh. 

6) Prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi 

akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan 

kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui 

fungsi kas. 

7) Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, 

fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan 

berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 

Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi 

akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber 



21 
 

untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 

(Mulyadi, 2016). 

e. Informasi yang Diperlukan Manajemen dalam Penjualan Tunai. 

1) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau 

kelompok produk lama jangka waktu tertentu. 

2) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. 

3) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waku 

tertentu. 

4) Nama dan alamat pembeli. 

5) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

6) Otorisasi pejabat yang berwenang (Mulyadi, 2016). 

f. Pengertian Penjualan Kredit 

   Menurut Mulyadi (2016) penjualan kredit adalah penjualan 

secara kredit yang 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. 

g. Fungsi yang Terkait Penjualan Kredit 

1) Fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan kredit, 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, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana 
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barang yang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order 

pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi 

order dari pelanggan. 

2) Fungsi kredit. Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang 

dalam transaksi penjualan kredit, bertanggung jawab untuk 

meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi 

pemberian kredit kepada pelanggan. 

3) Fungsi gudang. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang 

ke fungsi pengiriman. 

4) Fungsi pengiriman. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi 

ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang 

yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari pihak yang 

berwenang. Otorisasi dapat berupa surat order pengiriman yang 

sudah ditandatangani oleh fungsi penjualan, memo debit yang 

ditandatangani oleh fungsi pembelian untuk barang yang akan 

dikirimkan kembali kepada pemasok, surat perintah kerja dari 

fungsi produksi mengenai penjualan. 
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5) Fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat 

dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

6) Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat 

piutang yang timbul atas dari transaksi penjualan kredit dan 

membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, 

serta membuat laporan penjualan. Disamping itu, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang 

dijual kedalam kartu persediaan (Mulyadi, 2016). 

h. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penjualan Kredit 

1) Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan 

menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi 

penting pada sat surat order dari pembeli. Fungsi penjualan 

kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya 

kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi 

tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari 

pembeli. 

2) Prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan 

meminta persetujuan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi 

kredit. 

3) Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman  

mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi 
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yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari 

fungsi pengiriman. 

4) Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan 

membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. 

Dalam metode tertentu faktur penjualan dibuat oleh fungsi 

penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat 

order pengiriman. 

5) Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi 

akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan dalam kartu 

piutang atas dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan 

dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan 

piutang. 

6) Prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi 

akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi 

yang diperlukan oleh manajamen. 

7) Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, 

fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut 

informasi yang diperlukan oleh manajemen (Mulyadi, 2016). 

i. Informasi yang Diperlukan Manajemen dalam Penjualan Kredit 

1) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau 

kelompok produk lama jangka waktu tertentu. 

2) Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan 

kredit. 
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3) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waku 

tertentu. 

4) Nama dan alamat pembeli. 

5) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

6) Otorisasi pejabat yang berwenang. 

7) Kuantitas yang dijual (Mulyadi, 2016). 

j. Dokumen yang Digunakan 

1) Surat oder pengiriman dan tembusannya. 

2) Faktur dan tembusannya. 

3) Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

4) Bukti memorial (Mulyadi, 2016). 

3. Pengendalian Internal 

a. Pengertian Pengendalian Internal 

   Menurut Romney & Steinbart (2014) pengendalian internal 

adalah  proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai 

bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai: 

1) Mengamankan asset. 

2) Mengelola catatan dengan  detail yang baik untuk melaporkan 

asset perusahaan secara akurat dan wajar. 

3) Memberikan informasi yang akurat dan reliable. 

4) Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

5) Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 
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6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah 

ditentukan. 

7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Mulyadi (2016) menyatakan agar pengendalian 

internal dapat berjalan dengan baik, maka harus memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam 

menyusun suatu struktur organisasi adalah pemisahan antara 

fungsi pencatatan, pelaksanaan, penyimpanan atau pengelolaan 

dan suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampe akhir. 

2) 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 

diotorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

3) Praktik kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh 

oleh perusahaan dalam menciptakan praktik kerja yang sehat, 

yaitu: 



27 
 

a) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga 

penggunaannya dapat dipantau. Pemantauan diperlukan 

karena formulir berperan sebagai alat otorisasi. 

b) Pemeriksaan secara mendadak. 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 

akhir oleh satu orang atau unit organisasi 

d) Rotasi jabatan. 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

dan digantikan sementara waktu oleh karyawan lain yang 

ada untuk sementara waktu. 

f) Pencocokan aset perusahaan dengan catatannya. 

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk 

mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian 

internal yang lain. 

4) Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang 

dipikulnya dengan cara menyeleksi calon karyawan berdasarkan 

persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan pengembangan 

pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

b. Pengendalian Internal yang Baik Pada Penjualan Tunai 

1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank 

dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain 

kasir untuk melakukan internal check. 
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2) Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi 

kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam 

pencatatan transaksi penerimaan kas (Mulyadi, 2016). 

c. Unsur Pengendalian Internal Penjualan Tunai 

1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

2) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

3) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

4) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan 

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

5) Penerimaan kas diotorisasi oloeh fungsi kas engan cara 

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan 

penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 

6) Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

7) Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan 

tunai. 

8) Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai 

(Mulyadi, 2016). 

d. Unsur Pengendalian Internal Penjualan Kredit 

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

kredit. 

3) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 

4) Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, 

dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang 

dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. 

5) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan 

dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. 

6) Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy (yang merupakan 

tembusan surat order pengiriman). 

7) Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan 

barang, dan potongan penjualan berada ditangan Direktur 

Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal 

tersebut. 

8) Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 

9) Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi 

pengiriman dengan cara menandatangani dan membuhkan cap 

“siap dikirim” pada copy surat order pengiriman.  

10) Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, 

jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi 
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akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen 

sumber (faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit). 

11) Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan 

yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 

12) Surat order pengiriman nomor urut tercetak dan pemakainnya 

diperanggungjawabkan oleh fungus penjualan. 

13) Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakainnya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 

14) Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang 

kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang 

yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

15) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan 

rekening kontrol piutang dalam buku besar (Mulyadi, 2016). 

 


