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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   PENGERTIAN SISTEM DAN PROSEDUR 

Pengertian dari sistem dan prosedur menurut Dr. Mardi, M.Si (2011), 

Sistem adalah suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-

bagian yang saling berintegrasi satu sama lain. Sebuah sistem harus mempunyai 

dua kegiatan yang pertama adalah adanya masukan (input) yang merupakan 

sumber tenaga untuk dapat beroperasinya suatu sistem. Yang kedua yaitu adanya 

kegiatan operasional (proses) yang mengubah masukan menjadi keluaran (output) 

berupa hasil operasi (tujuan, sasaran, target pengoperasian sistem). 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi secara terus-

menerus. 

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011 : 3) Sistem merupakan 

serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yag lebih kecil 

yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut James A. Hall (2009) bahwa “sebuah sistem adalah sekelompok 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau 
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subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common 

purpose)”.  

Dalam buku Sistem Akuntansi karangan Nugroho Widjayanto (2001 :2) 

menyatakan bahwa, Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu 

input, proses, dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana 

system itu dioperasikan. Proses merupakan aktivitas yang merubah input menjadi 

output, sedangkan output merupakan hasil dari operasi. 

 

komponen 

 

 

 

Gambar 2.1 

Komponen Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian sistem akuntansi menurut Anastasia Diana dan Diana 

Setiawati dalam buku Sistem Informasi Akuntansi  (2011 : 4) 

Sistem akuntansi diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia 

dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan 

 

INPUT PROSES OUTPUT 
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pengawasan, operasi, maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan pengertian diatas Sistem Akuntansi adalah organisasi yang 

didalamnya terdapat formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-

alat, dan sumber daya manusia dalam rangka untuk menklasifikasikan, 

mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan serta 

pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.2 PENGERTIAN PENDAPATAN  

Menurut Krismiaji (2005 : 269), pendapatan adalah serangkaian kegiatan 

bisnis yang terjadi secara berulang-ulang yang berhubungan dengan penyerahan 

barang dan jasa tersebut. Terdapat 4 (empat) aktivitas atau kejadian ekonomi, 

yaitu : 

1. Penerimaan pesanan barang. 

2. Pengiriman barang ataupun jasa kepada pelanggan. 

3. Penagihan kepada pelanggan. 

4. Penerimaan kas dari pembeli. 

Menurut PSAK NO. 23 th. 2007, pendapatan adalah penghasilan yang 

timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda seperti, penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti dan 

sewa. 
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2.3 SISTEM PENJUALAN KREDIT 

Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi 

dengan pengiriman barang atau penyerahaan jasa, untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. kegiatan penjualan kredit 

memungkinkan perusahaan menambah volume penjualan dengan memberi 

kesempatan kepada para pembeli membelanjakan senghasilan yang akan diterima 

mereka pada masa yang akan datang. 

2.3.1 Unsur-Unsur Dalam Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001 : 3) definisi dari sistem akuntansi, unsur suatu 

sistem akuntansi pokok adalah : 

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 atau 

didokumentasikan. Formulir sering kali disebut juga dengan istilah media, 

kerena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi 

dalam organisasi kedalam catatan. 

2. Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Sumber informasi  pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 

Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan 

menurut penggolongannya yang sesuai dengan informasi yang akan 
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disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan 

peringkasan data, yang nanti hasil peringkasannya kemudian diposting ke 

rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

3. Buku Besar 

Buku Besar atau General Ledger terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. Rekening-rekening ini dalam buku besar disediakan sesuai 

unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 

satu pihak rekening buku besar ini dipandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan. Dipihak lain dipandang pula sebagai 

sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Buku pembantu ini digunakan jika ddata keuangan yang digolongkan 

dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku 

pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku besar. 

5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan 

harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok 

penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar 

saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan ini berisi informasi 
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yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil 

print out komputer atau sebagai data yang disimpan pada komputer. 

2.3.2 Fungsi Yang Terkait  

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011 : 101), fungsi 

yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan penyesuaian untuk 

perusahaan jasa adalah : 

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 seperti 

spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, 

menentukan tanggal pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawabuntuk 

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 pelanggan dan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

3. Fungsi Penagihan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan 

oleh fungsi akuntansi. 
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4. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, 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 pejualan. 

2.3.3 Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Manajemen 

Menurut James A. Hall (2007), informasi yang umumnya dibutuhkan oleh 

manajemen dari kegiatan penjualan kredit dengan penyesuaian untuk perusahaan 

jasa adalah : 

1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok 

produk selama jangka waktu tertentu. 

2. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjuala kredit. 

3. Nama dan alamat pembeli. 

4. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

5. Otorisasi pejabat yang berwenang. 

6. Batas kredit yang disetujui. 

2.3.4 Dokumen Yang Digunakan  

Menurut Krismiaji (2005 : 271), dokumen yang terkait dalam siklus 

pendapatan atas penjualan secara kredit dengan penyesuaian perusahaan jasa 

adalah : 
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Tabel 2.1 

Dokumen yang tekait berdasarkan transaksi 

Jenis Transaksi Dokumen Yang Tekait 

Penjualan Kredit 

 

 

Penjualan Tunai 

Penerimaan Kas 

Retur Penjualan 

Potongan Penjualan 

Penghapusan Piutang 

Order Penjualan (Sales Order) 

Nota Pengiriman (Shipping Notice) 

Faktur Penjualan (Sales Invoice) 

Nota Penjualan (Sales Ticket) 

Bukti Kas Masuk (Remitance 

Advice) 

Memo Kredit (Credit Memo) 

Memo Kredit (Credit Memo) 

Memo, Analisis Umur Piutang, 

Jurnal Voucher 

 

2.3.5 Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Menurut Krismiaji (2005 : 275), catatan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk melaksanakan siklus pendapatan adalah : 

1. Buku Jurnal 

Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan 

kredit. Yang didalamnya juga mencakup : 

a. Jurnal memo kredit, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pengembalian barangyang dijual atau pemberian 

potongan penjualan 
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b. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi penerimaan kas, baik yang bersal dari 

penjualan tunai maupun pelunasan piutang. 

2. Rekening Pembantu Piutang Dagang 

Adalah rekening yang digunakan untuk mencatat piutang kepada 

setiap pelanggan. 

3. Rekening Buku Besar 

a. Piutang Dagang yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat 

bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya 

piutang dagang karena pelunasan. 

b. Kas merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat 

bertambahnya kas atas pelunasan piutang dagang. 

2.4 PROSEDUR PENJUALAN  

Prosedur penjualan Urutan-urutan sejak diterimanya pesanan dari 

pembeli pengiriman barang, pembuatan faktur (penagihan) dan pencatatan 

penjualan. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam 

perusahaan dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi 

dengan baik. Yang dalam pelaksanaannya prosedur penjualan dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu : 

1. Prosedur Penjualan Tunai 

2. Prosedur Penjualan Kredit 

2.5 PROSEDUR PENJUALAN KREDIT 

Menurut krismiaji (2005 : 277 ), jaringan prosedur untuk penjualan kredit 

dengan penyesuaian untuk perusahaan jasa adalah  urutan-urutan sejak 
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diterimanya pesanan dari pembeli pengiriman barang, pembuatan faktur 

(penagihan) dan pencatatan penjualan. Prosedur penjualan kredit melibatkan 

beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar penjualan yang terjadi 

dapat diawasi dengan baik, bagian-bagian tersebut adalah: 

Bagian penjualan : 

1. Menerima surat pesanan pembelian dari pembeli 

2. Atas dasar surat pesanan tersebut, membuat Surat Order Penjualan 

sebanyak 5 lembar dan didistribusikan sebagai berikut : 

a. Lembar ke 1 dan order pelanggan, diserahkan ke bagian penagihan 

untuk diarsipkan sementara. 

b. Lembar ke 2 dan ke 3 dimintakan persetujuan ke bagian kredit. 

c. Lembar ke 4 dikirimkan ke pelanggan. 

d. Lembar ke 5 digunakan sebagai arsip. 

Bagian Kredit : 

Atas dasar Surat Order Penjualan lembar ke 3 dan ke 4 yang diterima dari 

bagian penjualan, bagian ini memeriksa data kredit pelanggan, yang meliputi 

sejarah kredit dan batas kredit (credit limit) pelanggan tersebut. Selanjutnya, 

bagian ini memberikan persetujuan (tanda tangan) terhadap surat order penjualan 

tersebut. 
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Bagian Gudang : 

Atas dasar Surat Order Penjualan lembar ke-3 dan ke-4 yang telah 

diotorisasi, bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirim. Selanjutnya 

bagian ini mendistribusikan Surat Order Penjualan sebagai berikut : 

1. Lembar ke-3 bersama dengan barangnya diserahkan kebagian 

pengiriman. 

2. Lembar ke-4 diarsipkan urut nomor. 

Bagian Pengiriman: 

Setelah menerima Surat Order Penjualan (yang telah diotorisasi) dan 

barang dari bagian gudang, bagian ini mengeluarkan Surat Order Penjualan 

Lembar ke-2 dari arsipnya. 

Atas dasar kedua dokumen tersebut, bagian ini membuat nota pengiriman 

sebanyak 3 lembar, dan didistribusikan sebagai berikut : 

1. Lembar ke-1 bersama-sama Surat Order Penjualan yang telah 

diotorisasi, diserahkan ke Bagian Penagihan. 

2. Lembar ke-2 Surat Order Penjualan diarsipkan menurut tanggal. 

3. Lembar ke-3 bersama dengan barangnya dikirimkan ke pelanggan.  
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Bagian penagihan : 

Setelah menerima Surat Order Penjualan (yang telah diotorisasi) bagian ini 

mengeluarkan Surat Order Penjualan lembar ke 1 dan surat pesanan pembelian 

pelanggan dari arsipnya. 

Atas dasar ketiga dokumen ini, bagian penagihan membuat faktur 

sebanyak  3 lembar, dan didistribusikan sebagai berikut : 

1. Lembar ke 1, dikirim kepada pelanggan. 

2. Lembar ke 2, diserahkan ke bagian piutang. 

3. Lembar ke 3, digunakan sebagai arsip bersamaan dengan surat oeder 

penjualan lembar ke 3 yang telah diotorisasi, surat pesanan pembelian 

pelanggan, dan surat order penjualan lembar ke 1, setelah sebelumnya 

juga telah dignaka sebagai dasar untuk  ke jurnal penjualan. 

2.6   PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN JASA 

Menurut Anastasia Diana (2011), Pembayaran-pembayaran dari 

pelanggan hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga pencapaian target yang 

sebenarnya dapat ditelusuri dengan benar sesuai kenyataannya. Adapun prosedur 

pendapatan jasa adalah : 

1. Diterima oleh kasir perusahaan. 

2. Diketahui oleh pimpinan yang berwenang. 

3. Jumlah dan bentuk pendapatan tersebut. 

4. Jika dikeluarkan pembayaran harus jelas untuk apa. 

5. Dapat diketahui siapa pelanggan tersebut. 
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2.7 RESIKO PENJUALAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI 

PENDAPATAN 

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati dalam Sistem Informasi 

Akuntansi (2011 : 112) resiko penjualan yang dapat mempengaruhi pendapatan 

adalah : 

1. Menerima uang palsu dari pelanggan. 

2. Kasir menggelapkan kas yang diterima dari pelanggan. 

3. Perusahaan kehabisan stok, sehingga tidak bisa melayani pelanggan 

atau terlambat dalam melayani pelanggan, yang berakibat perusahaan 

beresiko kehilangan penjualan atau bahkan kehilangan pelanggan. 

4. Lalai mengirim barang pesanan ke konsumen. 

5. Mengirim produk yang tidak sesuai dengan yang di pesan oleh 

konsumen. 

6. Salah kirim jumlah produk. 

7. Mengirim produk yang kualitasnya tidak bagus. 

8. Mengirim produk ke konsumen yang salah. 

9. Salah tagih pelanggan (bisa karena jumlah unit difaktur yang salah, 

atau karena jenis produk di faktur yang salah, atau bahkan tagihan 

dikirim ke alamat yang salah). 

10. Lalai tidak menagih konsumen. 

11. Data konsumen jatuh kepihak eksternal yang tidak dikehendaki 

(misalnya kepada tangan pesaing). 
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12. Kerusakan data, data perusahaan bisa saja rusak kerena terkena virus 

atau karena kerusakan hardware (misal harddisknya rusak). 

13. Lapping, lapping adalah semacam kecurangan untuk mengambil uang 

yang diterima dari konsumen A, kemudian pada saat konsumen lain  

(misalnya konsumen B) yang membayar, maka kas dari konsumen B  

akan dicatat sebagai penerimaan dari konsumen A. Demikian 

seterusnya, pada saat konsumen C melunasi piutangnya maka 

karyawan akan melakukan lapping dengan mencatatnya sebagai 

pelunasan piutang konsumen B. Jadi karyawan mencuri uang dan 

menutupi kecurangannya dengan menunda mencatat pelunasan 

piutang dari seorang konsumen. 

2.8  PENGENDALIAN YANG DAPAT DITERAPAKAN UNTUK   

MEMINIMALKAN RESIKO-RESIKO DIATAS ADALAH : 

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setyawati (2011 : 113), resiko- resiko 

dalam penjualan dapat di minimalkan dengan melakukan pengendalian sebagai 

berikut : 

1. Setiap kali menerima pesanan dari pelanggan (baik melalui telepon, 

fax ataupun email), perusahaan perlu membuat Surat Order Penjualan 

dan salah satu surat order penjualan tersebut perlu dikirim kembali ke 

konsumen yang memesan. Surat order penjualan ini dikirim ke 

konsumen ini untuk digunakan untuk memastikan tidak adanya 

kesalahpahaman antara perusahaan dengan konsumen (barang apa 

yang dipesan, dan barang tesebut harus dikirim kemana). Apabila 
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terjadi kesalahpahaman, diharapkan dapat segera diseleseikan pada 

saat konsumen menerima copy dari surat order penjualan. 

2. Perusahaan perlu melakukan arsip pada surat order penjualan 

berdasarkan tanggal janji pengiriman. Arsip ini berguna untuk 

memantau ketepatan waktu pengiriman ke pelanggan. 

3. Perusahaan perlu mengarsip faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo 

faktur. Arsip ini berguna untuk memudahkan bagian piutang untuk 

menagih piutang yang telah jatuh tempo kepada konsumennya. 

4. Jika perusahaan melayani retur, arsip faktur per tanggal jatuh tempo 

harus dilengkapi dengan nota retur terkait, sehingga bagian piutang 

mempunyai informasi mengenai besarnya piutang masing-masing 

konsumen. 

5. Jika perusahaan belum menggunakan aplikasi akuntansi dalam 

membuat faktur, maka setelah faktur dibuat, perlu ada orang lain yang 

mengecek kebenaran perhitungan dalam faktur tersebut sehingga 

faktur yang diterima oleh konsumen nantinya sudah benar. 

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada yang salah 

kalkulasi, jumlah dalam faktur sesuai dengan jumlah pesanan yang 

tertulis dalam delivery order dan jenis pesanannya pun juga sama. 

6. Perusahaan perlu memastikan adanya pemisahan tugas antar bagian 

yang bertanggung jawab menagani penjualan (karyawan bagian 

penjualan dan karyawan bagian pengiriman barang), bagian yang 

bertanggung jawab menyimpan persediaan (karyawan bagian gudang 
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barang jadi), bagian yang bertanggung jawab menyimpan kas (kasir), 

serta bagian yang bertanggung jawab untuk mencatat data keuangan 

(karyawan bagian piutang). Pemisahan tugas ini perlu untuk 

meminimalkan peluang kecurangan.  

Jenis kecurangan seperti lapping dapat terjadi jika wewenang untuk 

menerima kas dirangkap oleh karyawan yang juga berwenang 

mencatat piutang konsumen. 

7. Dokumen bernomor urut tercetak. Dokumen bernomor urut tercetak 

ini berguna untuk memastikan kelengkapan data perusahaan. Karena 

dokumen bernomor urut ini akan berguna untuk memastikan bahwa 

semua penerimaan kas dari pesanan maupun dari tagihan benar-benar 

diterima oleh perusahaan dan juga memudahkan apabila dokumen 

tersebut di cek secara berkala. Jadi tidak boleh ada nomor dokume 

yang hilang. Jika ada dokumen yang tidak terpakai karena salah isi 

maka dokumen tersebut tidak boleh dibuang tetapi harus tetap di arsip 

dengan tulisan salah isi. 

8. jika perusahaan menggunakan komputer untuk merekam data 

keuangan perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan backup data 

secara rutin dengan menggunakan backup data yang mudah di ingat 

dan dikenali serta menyimpan hasil backup pada media yang terpisah. 

9. Jika perusahaan menggunakan komputer untuk merekam data 

keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan password untuk 

setiap karyawan yang berwenang mengakses data tersebut. 
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2.9  INFORMASI YANG DIHASILKAN DALAM SIKLUS PENJUALAN 

  Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setyawati (2011 : 117) output yang 

dihasilkan dalam siklus penjualan adalah : 

1. Saldo Piutang Setiap Konsumen.  

Informasi ini berguna untuk melakukan penagihan. Informasi saldo 

piutang yang tidak valid akan berakibat timbulnya konflik dengan 

pelanggan. 

2. Tabel Umur Piutang  

Informasi ini berguna untuk menganalisis piutang perusahaan, berapa 

besarnya piutang yang macet (sudah lewat tanggal jatuh tempo dan 

belum dilunasi) dibandingkan dengan piutang yang lancar. 

3. Piutang Yang Hampir Jauh Tempo 

Informasi ini berguna untuk melakukan penagihan dan memprediksi 

penerimaan kas peruahaan. 

4. Total Penjualan Setiap Bulan 

Informasi ini berguna untuk melihat kinerja penjualan perusahaan dari 

bulan ke bulan. Data historis dari bulan ke bulan bahkan dapat berguna 

untuk melihat trend penjualan. 

5. Penjualan Setiap Lini Produk  

Informasi penjualan setiap lini produk berguna untuk membandingkan 

penjualan antar lini produk. Produk mana yang memenuhi selera pasar. 

6. Penjualan Setiap Wilayah 

Informasi ini berguna untuk membandingkan penjualan antar wilayah. 
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7. Penjualan Setiap Lini Produk Untuk Setiap Wilayah. 

Pada output ini di dapatkan gabungan informasi penjualan setiap lini 

produk dan setiap wilayah ini akan sangat berguna untuk mengetahui 

selera pasar pada setiap wilayah. 
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Gambar 2.3 

Prosedur Penjualan Kredit 

 

Sumber Data : Krismiaji,Sistem Informasi Akuntansi,2005 




