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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Ma’roep (2009) dengan hasil perusahaan telah melakukan 

hal-hal yang dapat mendukung aktivitas penjualan yang dilakukan, yaitu 

dengan fungsi penjualan terpisah dari bagian akuntansi dan tidak terdapat 

transaksi yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi saja. 

Dalam pelaksanaannya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada 

perusahaan telah menunjukkan kurangnya pembagian tugas dan wewenang 

yang memadai yang mengakibatkan kurang adanya internal check di dalam 

unit organisasi dan menyebabkan data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat 

dipercaya atas kebenarannya. 

Penelitian Arseno (2014) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang ada pada PT. Sanken 

Elektronik Indonesia  Semarang ada beberapa kelemahan dan kekurangan 

yang masih harus diperbaiki agar sistem informasi akuntansi yang ada 

menjadi lebih baik, seperti: Bagian Akuntansi hanya melakukan pencatatan 

jurnal penjualan saja, dan belum membuat catatan buku piutang perusahaan 

secara rutin. Sehingga terkadang terjadi salah perhitungan antara perusahaan 

dan pelanggan. 

Penelitian Hikmawati dan Effendi (2014) dengan hasil yang didapat, 

diketahui bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

perushaan sudah mempunyai unsur pengendalian intern yang memadai. 
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Meskipun ditemukan beberapa masalah, yaitu masih terdapat rangkap fungsi 

oleh Account Receiveable Control, belum adanya SOP dan flow chart 

penerimaan kas secara tertulis, kas tidak langsung disetor ke bank, dan 

perusahaan belum mempunyai auditor intern. 

Penelitian Djanegara dan Danusaputra (2007) kesimpulan yang didapat 

dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh 

perusahaan sudah cukup baik, karena didukung oleh sistem informasi 

akuntansi yang sudah tekomputerisasi dan online berupa program SAP. Disisi 

lain juga pada sistem penjualan sudah ada prosedur-prosedur operasioan 

penjualan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan 

penumpukan tugas. Pengendalian intern penjualan dan piutang yang dimiliki 

perusahaan sudah cukup baik dan memadai, yaitu yang mencakup unsur : 

lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, 

komunikasi dan informasi serta pemantauan. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

struktur organisasi dan job description yang jelas, dalam prosedur penjualan 

sudah ada pemisahan fungsi yang jelas antara yang melakukan penjualan, 

mengirimkan barang, melakukan penagihan, memberikan otorisasi atas 

penjualan kredit, membuat faktur penjualan dan melakukan pencatatan. 

Sehingga sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan memliki 

pengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengendalin intern. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi  

 Akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat, mengumpulkan 

serta mengkomunikasikan data keuangan untuk tujuan pengambilan 

keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah serangkaian dari satu atau lebih 

komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi (Syah, 

2014). Rama  dan Jones (2008) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi (SIA) itu adalah suatu subsistem dari SIM (Sistem Informasi 

Manajemen) yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga 

informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. 

Mulyadi (2001) menyatakan pengertian sistem infromasi akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan  informasi keuangan yang dibutuhkan pihak 

manajemen dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Mulyadi (2001) menyatakan sistem akuntansi memiliki 5 (lima) unsur 

didalamnya, yaitu: 

a. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering pula disebut dengan istilah 

media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa 

yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. 

b. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan 
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data lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan 

data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi 

tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam 

buku besar. 

c. Buku Besar, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang 

sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain 

dapat dipandang pula sebagai sumber informal keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu, buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening 

pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam 

rekening tertentu dalam buku besar. 

e. Laporan, merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat 

berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang 

ditahan, dan lain sebagainya. 

2. Penjualan Kredit dan Siklus Pendapatan 

Suwardjono (2016) menyatakan bahwa penjualan adalah kegiatan 

transaksi tukar menukar antara produk berupa barang atau jasa, dengan kas 

atau klaim atas kas. Penjualan dibilang telah terjadi secara teknis apabila 

produk telah ditransfer ke pembeli/konsumen dan penjual telah menerima kas 

atau klaim atas kas, sebagai bentuk penghargaannya. 
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Soemarso (2005) berpendapat bahwa pengertian penjualan kredit 

adalah kelonggaran yang diberikan perusahaan kepada pelanggan pada waktu 

melakukan penjualan, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya 

dalam bentuk memperbolehkan pelanggan tersebut membayar kemudian atas 

penjualan barang atau jasa yang dilakukan, misalnya dengan syarat penjualan. 

Mulyadi (2001) menyatakan penjualan kredit adalah penjualan yang 

pembayarannya tidak diterima sekaligus (tidak langsung lunas), 

pembayarannya bisa diterima melalui dua tahap atau lebih yang dilakukan 

pembayaran secara angsuran. Menurut Mulyadi (2001) dokumen yang 

digunakan dalam sistem penjualan Kredit adalah : Surat Order Pengiriman 

dan Tembusannya, Faktur Penjualan dan Tembusannya, Rekapitulasi harga 

pokok penjualan, Bukti Memorial.  

Romney dan Steinbart (2015) menyatakan siklus pendapatan adalah 

serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait 

terus menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, dan 

menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut, pertukaran 

informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan 

pelanggan, informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam hal ini siklus 

pendapatan dipergunakan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan 

kinerja. 

3. SIA Penjualan Kredit 

 Mulyadi (2001) menyatakan sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai 
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dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan mempunyai 

beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik. Menurut Mulyadi 

(2001), tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:  

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru.  

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya. 

c. 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.  

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

4. Fungsi yang Terkait 

 Menurut Mulyadi (2001) fungsi yang terkait dalam penjualan kredit 

adalah: 

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari 

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 
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informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta 

otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang 

mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. 

b. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan 

dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan.  

c. 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. 

d. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini dalam penjualan kredit bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima 

dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 

mematiskan bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa adanya otorisasi dari yang berwenang. 

e. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 

faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur 

bagi kepentingan pencatatan pada fungsi akuntansi. 

f. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab pada pencatatan piutang yang 

timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta 
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mengirimkan pernyataan piutang kepada pada debitur, dan juga 

membuat laporan keuangan. 

5. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit 

menurut Mulyadi (2001) yaitu: 

a. Surat order pengiriman dan tembusannya 

b. Faktur dan tembusannya 

c. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

d. Bukti memorial 

6. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

(Mulyadi, 2001) menyatakan catatan akuntansi yang digunakan dalam 

sistem penjualan kredit adalah: 

a. Jurnal penjualan 

b. Kartu piutang 

c. Kartu persediaan 

d. Kartu gudang 

e. Jurnal umum 

7. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Mulyadi (2001) berpendapat jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan kredit adalah: 

a. Prosedur order penjualan 

b. Prosedur persetujuan kredit 
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c. Prosedur pengiriman 

d. Prosedur penagihan 

e. Prosedur pencatatan piutang 

f. Prosedur distribusi penjualan 

g. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 

 

8. Flowchart 

Berdasarkan Mulyadi (2001) agar mudah dipahami, sistem akuntansi 

penjualan kredit secara menyeluruh dapat digambarkan dengan menggunakan 

bagan alir dokumen. berikut model Flowchart dari sistem penjualan kredit: 
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Gambar 2.1 : Flowchart Sistem Akuntansi Mulyadi (2001) 
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Gambar 2.2: Flowchart lanjutan Sistem Akuntansi Mulyadi (2001) 
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Gambar 2.3: Flowchart lanjutan Sistem Akuntansi Mulyadi (2001) 
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Gambar 2.4: Flowchart lanjutan Sistem Akuntansi Mulyadi (2001) 


