
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Sistem  

Menurut Mardi (2011: 3), Sistem merupakan suatu kesatuan yang 

memiliki tujaun bersama dan memiliki bagian – bagian yang saling berintegrasi 

satu sama lain. Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan: pertama, adanya 

masukan (input) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat 

beroprasinya sebuah sistem; kedua, adanya kegiatan operasional (proses) yang 

mengubah masukan menjadi keluaran (output) berupa hasil operasi 

(tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem). Pada dasarnya rangkaian unsur 

dalam suatu sistem meliputi :  

 

Gambar 2.1 

Rangkaian Unsur Dalam Suatu Sistem 

 

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi (Mardi, 2011: 3) 

Menurut Mulyadi (2001: 2), sistem memiliki definisi yaitu sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut 

pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut  :  

Masukan PROSES Keluaran  
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1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yaitu unsur unsur suatu sistem terdiri 

dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang 

membentuk subsistem tersebut.  

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

Yaitu unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan sifat serta 

kerja sama antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Yaitu 

setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan juga unsur sistem tersebut 

bekerja sama satu dengan lainnya dengan proses tertentu untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lainnya yang lebih besar. Yaitu 

suatu sistem anak atau sistem yang mempunyai kapasitas lebih kecil yang 

terkoneksi secara langsung dengan sistem induk atau sistem yang menjadi 

pusat dari semua sistem.  

Dari penjelasan di atas, maka definisi sistem adalah serangkaian 

komponen yang berhubungan dengan informasi dan bagian-bagian lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan. Bagian–bagian lain tersebut disebut subsistem atau juga 

disebut dengan prosedur. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka diantara 

subsistem dan prosedur tersebut harus dapat berinteraksi secara baik. Untuk 

mencapai suatu sistem yang baik terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu input, 

proses, dan output. Input merupakan perintah ketika suatu sistem dioperasikan. 

Proses merupakan pengubah input menjadi output yang menghasilkan suatu 

tujuan tersebut. 
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2.2. Sistem dan Prosedur Pembelian   

Berikut merupakan uraian sistem dan prosedur pembelian: 

2.2.1. Fungsi Yang Terkait Dengan Sistem Pembelian  

Menurut Mulyadi (2001: 299), dalam sistem akuntansi pembelian 

digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh 

perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu  

pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok 

dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri.  

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian adalah :  

1. Fungsi Gudang  

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab 

untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan 

yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh 

fungsi penerimaan. Untuk barang–barang yang langsung pakai (tidak 

diselenggarakan persediaan barang di gudang), permintaan pembelian 

diajukan oleh pemakai barang.  

2. Fungsi Pembelian  

Fungsi pembelian bertanggung jawab untukmemperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan 

barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.  

3. Fungsi Penerimaan 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang 
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diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut 

diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima 

barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi yang erkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatatan utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi 

pembelian, fungsi pencatat utang dan bertanggung jawab untuk mencatat 

transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk 

menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi 

sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utanag sebagai buku 

pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan 

persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang 

yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

2.2.2. Dokumen yang Digunakan  

Menurut Mulyadi (2001: 303), dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pembelian adalah :  

1. Surat Permintaan Pembelian.  

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau 

fungsi pemakaian barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan 

pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam 

surat tersebut. Surat permintaan ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap 

permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip 

fungsi yang meminta barang. 
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2. Surat Permintaan penawaran harga. 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaannya tidak bersifat berulang terjadi (tidak repetitif), yang 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3. Surat Order Pembelian.  

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi 

sebagai berikut:  

a. Surat Order Pembelian.  

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang 

dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

b. Tembusan Pengakuan oleh Pemasok.  

Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, 

dimintakan tandatangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke 

perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order 

pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman 

barang seperti tersebut dalam dokumen tersebut. 

c. Tembusan bagi Unit Peminta Barang.  

Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembeli bahwa 

yang dimintanya telah dipesan. 
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d. Arsip Tanggal Permintaan.  

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian 

menurut tanggak penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar 

untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

e. Arsip Pemasok. 

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian 

menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi 

mengenai pemasok. 

f. Tembusan Fungsi Penerimaan. 

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan 

sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, 

kuantitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen 

tersebut. 

g. Tembusan Fungsi Akuntansi. 

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai 

salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi 

pembelian. 

4. Laporan Penerimaan Barang. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan 

bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, 

spesifikasi, mutu, dam kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order 

pembelian.  
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5. Surat Perubahan Order. 

Dokumen ini dibuat apabila diperlukan perubahan terhadap isi surat 

order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut 

dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, 

penggantian (substitusi) atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan 

desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada 

pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order 

pembelian, surat ini dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama 

dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order 

pembelian. 

6. Bukti Kas Keluar. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah 

pengeluaran kas untuk pembayarn utang kepada pemasok dan yang 

sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai 

maksud pembayaran (berfungsi sebagai remittance advice). 

2.2.1. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembelian. 

Menurut Mulyadi (2001: 301), secara garis besar jaringan prosedur dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut :  

a. Prosedur Permintaan Pembelian.  

Prosedur ini berfungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 

formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang 

tidak disimpan digudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung pakai, 
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fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsng ke 

fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian. 

b. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok.  

Prosedur ini dalam sistem pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan seringkali menentukan 

jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok sehingga sistem akuntansi 

pembelian dibagi menjadi sebagai berikut :  

1. Sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung. 

2. Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. 

3. Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. 

c. Prosedur Order Pembelian.  

Prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain 

dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang 

dan fungsi pencatat utang) mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan 

oleh perusahan. 

d. Prosedur Penerimaan Barang.  

Prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, 

kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian 
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membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang 

dari pemasok. 

e. Prosedur Pencatatan Utang.  

Prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelengagarakan pencatatan utang 

atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. 

f. Prosedur Distribusi Pembelian. 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 
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Gambar 2.2 

Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian 

 

Sumber : Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 301) 

2.3. Sistem dan Prosedur Penjualan Kredit  

2.3.1. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan kredit  

Menurut Mulyadi (2001: 211), Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan 

kredit 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 dan dari gudang mana barang akan dikirim, 

dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 
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membuat “back order” pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari pelanggan. 

2. Fungsi Kredit  

Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

penjualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan 

dan memberikan otoritaas pemberian kredit kepada pelanggan. Untuk 

mempercepat pelayanan kepada pelanggan, surat order pengiriman dikirim 

langsung ke fungsi pengiriman sebelum fungsi penjualan memperoleh 

otorisasikredit dari fungsi kredit. Namun, tembusan kredit harus dikirim ke 

fungsi kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit dari fungsi tersebut. 

Dalam hal otorisasi kredit tidak dapat diberikan, fungsi penjualan 

memberitahu fungsi pengiriman untuk membatalkan pengiriman barang 

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 yang 

berwenang. Otorisasi ini dapat berupa surat order pengiriman yang telah 
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ditanda tangani oleh fungsi pembelian untuk barang yang dikirim kembali 

kepasa pemasok (retur pembelian), surat perintah kerja dari fungsi produksi 

mengenai penjualan/pembuangan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai lagi. 

5. 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. 

6. Fungsi Akuntansi   

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualn kredit dan membuat 

serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat 

laporan penjualan. Disamping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 

mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. 

2.3.1. Dokumen Yang Digunakan.  

Menurut Mulyadi (2001: 214), dokumen yang digunakan dalam sistem 

penjualan kredit adalah :  

1. Surat Order Pengiriman dan Tembusannya. 

2. Faktur dan Tembusannya. 

3. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan.  

4. Bukti Memorial. 
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Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses 

penjualan kredit kepada pelanggan. Berbagai tembusan surat order pengiriman 

terdiri dari :  

a. Surat Order Pengiriman  

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis 

barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen 

tersebut. 

b. Tembusan Kredit (Credit Copy) 

Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan 

untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. 

c. Surat Pengakuan (Acknowledgement Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk 

memberitahu bahwa ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman. 

d. Surat Muat (Bill of Lading) 

Tembusan surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai 

bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. 

Surat muat ini dibuat 3 lembar, 2 lembar untuk perusahaan angkutan umum, 

dan 1 lembar disimpan sementara oleh fungsi pengiriman setelah 

ditandatangani oleh wakil perusahaan angkutan umum tersebut. 
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e. Slip Pembungkus (Packing Slip) 

Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan 

fungsi penerimaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang-

barang yang diterimanya. 

f. Tembusan Gudang (Werehouse Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirim 

ke fungsi gedung untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang 

tercantum di dalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi 

pengiriman, dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gedung. 

g. Arsip Pengendalian Pengiriman (Sales Order Follw-up Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan surat order pengiriman yang 

diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang 

dijanjikan. Jika fungsi penjualan telah menerima tembusan surat order 

pengiriman dari fungsi pengiriman yang merupakan bukti telah dilaksanakan 

pengiriman barang, arsip pengendalian pengiriman ini kemudian diambil dan 

dipindahkan ke arsip order pengiriman yang telah dipenuhi. Arsip 

pengendalian pengiriman merupakan sumber informasi untuk membuat 

laporan mengenai pesanan pelanggan yang belum dipenuhi (order backlogs). 

h. Arsip Index Silang (Cross-index File Copy) 

Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara 

alfabetik menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai status pesanannya. 

 
 



23 
 

 Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri 

dari : 

a. Faktur Penjualan (Customer’s Copies) 

Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi 

penagihan kepada pelanggan. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim 

kepada pelanggan adalah tergantung dari permintaan pelanggan. 

b. Tembusan Piutang (Account Receivable Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirimkan 

oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat 

piutang dalam kartu piutang. 

c. Tembusan Jurnal Penjualan (Sales Journal Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi 

penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan 

dalam jurnal penjualan. 

d. Tembusan Analisis (Analysis Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan 

ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan 

yang dicatat dalam kartu persediaan, untuk analisis penjualan, dan untuk 

perhitungan komisi wiraniaga (salesperson). 

e. Tembusan Wiraniaga (Salesperson Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk 

memberitahu bahwa order dari pelanggan yang lewat di tangannya telah 
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dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang 

menjadi haknya. 

Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang 

digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode 

akuntansi tertentu. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok 

penjualan berasal dari kartu persediaan. 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.  

2.3.2. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Menurut Mulyadi (2001: 219), jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan kredit adalah sebagai berikut :  

1. Prosedur Order Penjualan. 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari prmbeli. Fungsi 

penjulan 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 penjulan meminta persetujuan penjualan 

kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 
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3. 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. 

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 akuntansu mencatat tembusan faktur 

penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu 

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 manajemen. 

7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga 

pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 
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