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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan Fitri Nur Amalia (2017) menganalisis tentang 

sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Untuk Meningkatkan 

Pengendalian Internal Pada Dealer Yamaha Armada Pagora Jaya Kediri, dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan teknik yang 

digunakan dalam menganalisa data adalah kualitatif. hasil penelitian terdahulu 

dapat di simpukan bahwa Sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada 

Dealer Armada Agora jaya terdapat kelengkapan dokumen yang diperlukan 

dalam sistem akuntansi penjualan tunai dan semua catatan akuntansi yang 

digunakan. Prosedur dalam sistem akuntansi penjualan tunai yang melibatkan 

unsur pengendalian internal, mengenai struktur organisasi, praktek yang sehat, 

sistem otorisasi dan pencatatan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan 

teori yang ada, tetapi masih terdapat temuan mengenai perangkapan fungsi 

pada bagian kasir dengan bagian accounting yang belum terpisah tugasnya. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lathifah, dkk (2015) yang 

menganalisis Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Upaya 

Untuk Mendukung Pengendalian Internal (Studi Pada CV. Tri Jaya Motor-

Kediri). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melakukan 

pendekatan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

atas sistem akuntansi dapat dilihat dari 1) evaluasi bagian terkait pada CV. Tri 
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Jaya Motor adalah tidak adanya yang bertanggung jawab secara langsung 

terhadap fungsi gudang dan perangkapan fungsi kasir yang merangkap pada 

bagian akuntansi dan penjualan. 2) evaluasi sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan CV. Tri Jaya Motor adalah tidak adanya otorisasi dari bagian 

penjualan ketika transaksi penjualan dilakukan pada saat hari libur kerja atau 

tidak dilakukan secara langsung pada dealer dan pencatatan jurnal dilakukan 

hanya berdasarkan bukti kwitansi yang sudah diotorisasi bagian kasir, tidak 

terdapat dokumen pendukung lain atau faktur penjualan lain 3) evaluasi 

praktek yang sehat pada CV. Tri Jaya Motor adalah transaksi penjualan 

dilakukan di luar jam kerja dan tidak melibatkan sales dalam penjualan 

tersebut, tidak ada buku gudang dikarenakan penanggung jawab pada bagian 

gudang tidak ada,  pemberian kwitansi manual kepada konsumen, 4)sesuai 

dengan penerapannya, pegawai yang bekerja pada bagian penjualan dan 

penerimaan kas sudah cakap dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Erlina, dan Moch. Dzulkirom AR, 

(2019) menganalisis Sistem Dan Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas 

Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Astra International, 

Tbk Auto 2000 Malang Sutoyo). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perangkapan fungsi pada prosedur 

penjualan sparepart secara tunai, yaitu fungsi penjualan yang merangkap 
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sebagai fungsi akuntansi, dan terjadi juga pada prosedur penjualan sparepart 

secara kredit, yaitu fungsi penjualan yang merangkap sebagai fungsi 

penagihan, terdapat penemuan mengenai pengendalian intern prosedur 

penjualan dan penerimaan kas yaitu perusahaan tidak melakukan rotasi 

pegawai secara rutin, baik pada penjualan dan penerimaan kas kendaraan, 

sparepart maupun service sehingga masih ada pegawai yang bertahun- tahun  

melakukan pekerjaan yang sama dan tidak ada pemeriksaan secara mendadak 

yang dilakukan oleh pihak pusat atau pihak luar kepada PT. Astra International, 

Tbk Auto 2000 Malang Sutoyo 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tokan dkk, (2017). Menganalisis 

tentang Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Dalam 

Rangka Meningkatkan Pengendalian Intern Pada Dealer Toyota Asri Motor di 

Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian secara kualitatif 

yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan pendekatan 

kualitatif. hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian pada bagian gudang belum cukup baik, 

karena gudang tidak memiliki laporan muatan harian, dan masih terdapat 

perangkapan fungsi dari penagihan dan fungsi accounting yang dilakukan oleh 

fungsi administrasi. 

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Wardani dkk, (2014). Menganalisis 

Sistem dan Prosedur Penjualan dan Penerimaan Kas Dalam Upaya 

Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus Pada PT 

Anugerah Cendrawasih Sakti Motor Malang). Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan metode penelitian secara deskriptif dan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

struktur pajak perlu dicantumkan untuk mengurusi berkas bukti pemungutan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 22, pada prosedur penjualan sparepart tunai 

bagian administrasi merangkap bagian kasir dan perusahaan masih 

menggunakan catatan manual berupa kartu stok sedangkan sebagian data dan 

faktur dicatat menggunakan komputer. 

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

kelemahan dalam sistem informasi akuntansi penjualan penerimaan kas pada 

tiap-tiap perusahaan, yaitu masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang 

dalam struktur organisasi pada fungsi kasir, akuntansi, gudang (Amalia, 2017. 

Mashina dkk,2017. Saifi dkk,2015. Erlina dkk,2019). Dokumen dan bukti yang 

digunakan diluar perusahaan hanya menggunakan bukti secara manual, tidak 

resmi dari perusahaan (Saifi,2015) dan tidak adanya pemeriksaan secara 

mendadak yang di lakukan dari atasan atau pihak luar (Erlina,2019).   

Penelitian yang akan dilakukan peneliti di perusahaan yang bergerak 

dibidang yang sama yaitu dibidang penjualan motor, dan sama-sama 

menganalisis tentang sistem penjualan dan penerimaan kas, hanya saja tempat 

penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

PT Sumber Purnama Sakti Motor Gresik, dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah struktur organisasi, dokumen dan prosedur yang digunakan sudah 

sesuai dengan pada teori. 
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B. Tinjauan Pustaka  

1. Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Menurut Romney dan Steinbart (2016:11) Sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, 

dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil 

keputusan.  

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016:3-4) 

adalah sebagai berikut: 

a. 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) atas secarik kertas. Formulir sering pula 

disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk 

mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam catatan.  

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan 
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dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk 

pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai 

dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal 

ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya 

(berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di-posting yang 

terkait dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, 

jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.  

c. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal. Akun-akun dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan 

unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Akun buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula 

sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan

  

d. Buku pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut. Dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku 

besar.  

e. Laporan  
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Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo 

laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan 

beban pokok penjualan, daftar umur panjang, daftar utang yang akan 

dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan 

dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor 

komputer 

2. Penjualan  

Menurut Mulyadi (2016:160) Dalam transaksi penjualan kredit, jika 

order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang 

kepada pelanggannya.  

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi 

(2016:168-169) adalah: 

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, 

mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan 

tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 

membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari pelanggan. 

a. Fungsi Kredit 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

b. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan 

menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan 

barang ke fungsi pengiriman. 

c. Fungsi pengiriman   

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar 

surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan dan 

fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang 

yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari yang 

berwenang  

d. Fungsi penagihan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur  

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi 

kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi  

e. Fungsi Akuntansi  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan 

piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. 

Disamping itu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk 

mencatat harga pokok persediaan yang dijual kedalam kartu persediaan 
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Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi 

(2016:170-172) adalah: 

a. Surat order pengiriman dan tembusannya  

Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses 

penjualan kredit kepada pelanggan.  

b. Faktur dan tembusannya 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang. 

c. Rekapitulasi beban pokok penjualan 

Rekapitulasi beban pokok penjualan merupakan dokumen pendukung 

yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual 

selama periode akuntansi tertentu    

d. Bukti memorial  

Bukti memorial merupakan 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. 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit menurut 

Mulyadi (2016:175) adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 

b. Prosedur persetujuan kredit  
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Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan 

kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 

c. Prosedur pengiriman  

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 

pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order 

pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 

d. Prosedur penagihan  

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. 

e. Prosedur pencatatan piutang  

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 

penjualan kedalam kartu piutang  

f. Prosedur distribusi penjualan  

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen 

g. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan  

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total 

harga pokok produk  
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Bagan Alir Dokumen Penjualan Kredit 

Gambar 2.1 Prosedur pencatatan Sistem Penjualan 

Sumber: Mulyadi (2016:181)  

 

Gambar 2.2 Prosedur pencatatan Sistem Penjualan (Lanjutan) 

Sumber : Mulyadi (2016:182) 
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  Gambar 2.3 Prosedur pencatatan Sistem Penjualan (Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:183) 

Gambar 2.4 Prosedur pencatatan Sistem Penjualan (Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:184) 
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3. Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2016:379). Penjualan tunai dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran 

harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan 

penjual kepada pembeli.  

Menurut Mulyadi (2016:380-383). Sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini: 

a. Prosedur Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sales 

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan 

pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan 

pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli 

b. Prosedur Penerimaan Kas dari Cash-on-delivery sales (COD Sales) 

Cash-on-delivery sales (COD Sales) adalah transaksi penjualan yang 

melibatkan kantor pos, perusahaan angkut umum, atau angkutan sendiri 

dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. 

c. Prosedur Penerimaan Kas dari Credit Card Sales 

Penerimaan Kas dari Credit Card Sales Sebenarnya kartu kredit bukan 

merupakan suatu tipe penjualan namun merupakan salah satu cara 

pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang 

memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun penjual  

Menurut Mulyadi (2016:385) Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai adalah: 
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a. Fungsi penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran ke fungsi kas. 

b. Fungsi Kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab atas penerima kas dari pembeli. 

c. Fungsi Gudang. 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli, 

serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

d. Fungsi Pengiriman.  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

e. Fungsi Akuntansi.  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 

Menurut Mulyadi (2016:386-391) Dokumen yang digunakan dalam sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai adalah:  

a. Faktur penjualan tunai 
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Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 

b. Pita Register Kas (cas register tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin register kas. Pita register 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 Sales Slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan 

kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang 

menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang 

atau jasa, dokumen ini di isi oleh fungsi kas dan berfungsi 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. 

e. Faktur penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD 

f. Bukti Setor Bank 

Dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari 

piutang ke bank Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada 



21 
 

 
 

fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen 

sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai  

kedalam jurnal penerimaan kas. 

g. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan 

oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan 

bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

Menurut Mulyadi (2016:392-393) Jaringan prosedur yang membentuk 

sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut:  

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 ungsi kas dan untuk 

memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan 

barang yang akan diserahkan kepada pembeli  

b. Prosedur penerimaan kas  

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas 

dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai)  

c. Prosedur penyerahan barang  

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli  
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d. Prosedur pencatatan penjualan tunai  

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas  

e. Prosedur penyetoran kas ke bank  

Dalam prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang yang diterima dari 

penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh  

f. Prosedur pencatatan penerimaan kas  

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas kedalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari 

bank melalui fungsi kas  

g. 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 untuk pencatatan 

beban pokok penjualan kedalam jurnal umum  
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Gambar 2.5 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari 

Over-the counter sales 

Sumber: Mulyadi (2016:397) 

 

 

Gambar 2.6 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari 

Over-the counter sales (Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:398) 
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Gambar 2.6 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari 

Over-the counter sales (Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:398) 

Gambar 2.8 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari COD sales 

(Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:400) 
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Gambar 2.9 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari credit 

card sales 

Sumber: Mulyadi (2016:401) 

Gambar 2.10 Prosedur pencatatan Sistem Penerimaan kas dari 

credit card sales (Lanjutan) 

Sumber: Mulyadi (2016:402) 


