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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Sistem Akuntansi 

 Makna dari Sistem menurut Mulyadi (2017 : 2) merupakan sekelompok 

unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama – 

sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga terdiri dari unsur-unsur yang 

merupakan bagian terpadu dari berbagai sub sistem itu sendiri dan bagian dari 

sistem lain yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan. Sedangkan 

menurut Nafiudin (2019 : 6) sistem dapat dikatakan sebagai perangkat elemen yang 

digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sistem dapat 

merupakan sesuatu yang abstrak dan berwujud. 

Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu: 

1. Pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen sistem. 

2. Pendekatan yang menekankan pada prosedur 

 Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, 

mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang 

berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh 

seseorang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Dalam 

bahasa Indonesia akuntansi berarti menghitung atau berasal dari kata bahasa inggris 

akuntansi berarti accounting (Tarung, 2016).  

  



10 

 

 

 Akuntansi disebut juga bahasa bisnis yakni setiap organisasi 

menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti ketika terjadi 

tukar menukar barang dengan sejumlah uang dalam akuntansi dapat diartikan 

sebagai menjual atau membeli. Istilah akuntansi lainnya contohnya biaya, harga 

pokok barang dijual, laba/rugi dan lain-lain secara mendetail artinya dibahas dalam 

akuntansi atau teori akuntansi. Karena akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis 

maka masyarakat menganggap menerapkan akuntansi dalam suatu organisasi 

perusahaan merupakan suatu keharusan (Susanto, 2017 : 12). 

 Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi  

perusahaan. Sistem akuntansi digunakan untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang berguna untuk mempermudah 

manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi sangat penting bagi 

perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan 

organisasi perusahaan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan 

intern maupun keperluan ekstern manajemen perusahaan (Warren, et al., 2017) 

 Menurut Mulyadi (2017 : 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. Sedangkan Menurut Susanto (2013 : 22). Sistem akuntansi 

merupakan suatu kumpulan dari sub-sub sistem baik non fisik maupun fisik yang 

berhubungan satu sama lainya dan bekerja sama secara seimbang untuk mencapai 

suatu tujuan sistem yaitu mengelola data menjadi informasi yang tepat dan berguna. 
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 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan sistem akuntansi dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan untuk menghitung, mengumpulkan, mengorganisir, 

mengikhtisarkan dan mengkoordinasi berbagai formulir, transaksi maupun catatan 

untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan juga untuk 

melindungi kekayaan perusahaan serta memudahkan pengambilan keputusan. 

2.2. Tujuan dan Unsur - Unsur Sistem Akuntansi 

  Menurut Mulyadi (2017 : 16) tujuan umum pengembangan sistem akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru 

didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda 

dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

b. Untuk memperbaiki sistem 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 informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan akuntansi. 

d. Untuk mengurangi klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Pengembangan kekayaan akuntansi. 

 Menurut Mulyadi (2017 : 3) unsur – unsur sistem akuntansi terdiri dari 5 

unsur adalah sebagai berikut: 
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a. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut sebagai dokumen. Dengan formulir ini 

data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai 

dasar pencatatan dalam catatan. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan menurut penggolongan sesuai dengan 

informasi yang kana disajikan dalam laporan keuangan. Contohnya adalah 

jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum dan 

lainnya. 

c. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rincian lebih 

lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari 

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam 

rekening tertentu dalam buku besar. 

e. Laporan 

Hasil dari proses akuntansi adalah laporan yang dapat berupa neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, 

laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan dan lain-lain. 
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2.3. Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 

Sistem akuntansi penjualan tunai adalah transaksi di mana pembayaran 

dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan setelah 

membeli sesuatu barang yang diinginkan. Kemudian transaksi penjualan tunai 

tersebut akan dicatat oleh kasir. Pada umumnya dalam menjalankan usaha 

perusahaan menginginkan keberhasilan dalam memperoleh laba. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk penjualan, 

semakin banyak penjualan maka semakin besar pula laba yang diperoleh 

perusahaan (Tsuroya, 2021). 

Kegiatan penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum 

barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh 

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan 

tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Perusahaan mempunya tiga tujuan utama 

dalam kegiatan penjualan adalah sebagai berikut, mendapatkan laba, mencapai 

volume penjualan, dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Mulyadi, 2016 : 

15) 

Menurut Ardana & Lukman (2016 : 128) dari prespektif akuntansi pada 

kegiatan bisnis memahami siklus penjualan sangat penting dan diperlukan di 

antaranya untuk:  

1. Mengerti fungsi – fungsi organisasi yang terkait dalam siklus penjualan 

2. Mengetahui kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang 

pada setiap unit organisasi terkait, khususnya dalam memeriksa, 
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menyetujui, dan menyiapkan setiap dokumen yang dihasilkan pada setiap 

unit organisasi tersebut. 

3. Memahami jenis, nama, dan setiap fungsi dokumen, serta sumber dari asal 

dokumen tersebut. 

4. Mengetahui jumlah lembaran setiap dokumen dan aliran dokumen-

dokumen tersebut ke dalam setiap unit organisasi terkait. 

5. Memahami fungsi akuntansi dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan 

dan kebenaran isi dokumen transaksi sebelum diproses lebih lanjut pada 

bagian akuntansi. 

6. Mengerti bagaimana berbagai jenis dokumen, yang merupakan sumber data 

bagi unit akuntansi dicatat dan diolah untuk menghasilkan laporan akuntansi 

yang relevan. 

Menurut Mulyadi (2016 : 385) fungsi yang terkait dalam sistem penjualan 

tunai adalah: 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan 

menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan harga 

barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi Kas  

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai 

penerima kas dari pembeli 

3. Fungsi Gudang 
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Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang 

tersebut ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya 

kepada pembeli. 

5. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai 

mencatat transaksi penjualan, penerimaan kas dan membuat laporan 

penjualan. 

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

akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

1. Faktur Penjualan Tunai 

Pada faktur penjualan tunai, dokumen ini digunakan untuk merekam 

berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai. 

2. Pita Register Kas 

Pita register kas dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas 

yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung 

faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

3. Credit Card Sale Slip 
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Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu 

kredit. 

4. Bill Of Landing 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan barang 

kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan 

oleh perusahaan angkutan umum 

5. Faktur Penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur 

penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan 

perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan 

tanda tangan penerimaan barang oleh pelanggan. Tembusan faktur 

penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus 

dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh 

pelanggan. 

6. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, 

bersamaan dengan penyetoran kas dari bank setelah ditandatangani dan 

dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank 

diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi 
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akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan 

kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. 

7. Rekap Beban Pokok Penjualan 

Rekap beban pokok penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. 

Menurut Mulyadi (2016 : 391) Catatan yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk 

dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang 

dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan 

satu kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan 

menurut jenis produk tersebut. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya dari penjualan tunai. 

3. Jurnal Umum 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

4. Kartu Gudang 

Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi 

data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini 
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diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan 

barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu 

gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang 

dijual. 

5. Kartu Persediaan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan 

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok 

produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi 

akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di 

gudang. 

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

sistem akuntansi penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

1. 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) kepada pembeli untuk 

memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang 

dibelinya dari fungsi pengiriman. 

2. 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 
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gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan 

kepada pembeli. 

3. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di 

samping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan 

barang yang dijual dalam kartu persediaan. 

4. Prosedur Penyerahan Barang 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

5. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi 

kas. 

6. Prosedur Penyetoran Kas Bank 

Sistem pengendalian intern 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. 

7. Prosedur Pencatatan Beban Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 

Berdasarkan kartu rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi 
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membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga 

pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 

2.4. Bagan Alur Dokumen Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 

Konsep pemahaman sistem dalam sistem akuntansi masih tetap 

digambarkan hanya sebagai jaringan prosedur atau proses akuntansi yang saling 

berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yaitu menghasilkan 

informasi akuntansi yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Prosedur yang 

dimaksud ialah rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak bagian dan dilakukan 

secara berulang. Dalam konteks sistem akuntansi terdapat dua jenis prosedur atau 

sistem dalam suatu organisasi perusahaan yaitu prosedur akuntansi atau sistem 

akuntansi dan prosedur operasi atau sistem operasi perusahaan. Prosedur akuntansi 

berfungsi untuk membantu manajemen dalam menerapkan prosedur operasi atau 

pihak lain dengan memberi informasi akuntansi yang diperlukan (Susanto, 2017 : 

12) 

Menurut (Krismiaji, 2015 : 57) Bagan alur (flowchart) adalah teknik analitis 

bergambar yang digunakan untuk menjelaskan  beberapa aspek prosedur dari sistem 

informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Ada lima jenis bagan alur menurut 

(Krismiaji, 2015 : 57)  yaitu: 

1. Bagan alur dokumen (document flowcharts) 

2. Bagan alur sistem (system flowcharts) 

3. Bagan alur program (program flowcharts) 

4. Bagan konfigurasi komputer (computer configuration charts) 

5.  Bagan struktur (structure charts) 
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Berikut merupakan bagan alur dokumen sistem akuntansi penjualan tunai 

menurut (Mulyadi, 2016 : 380) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Bagan Alur Sistem Penjualan Tunai Bagian Order Penjualan 
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Bagian Kasir

 

Gambar 2.2 

Bagan Alur Sistem Penjualan Tunai Bagian Kasir 

 

  

  

                       …....  Setiap   

                      hari   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diserahkan ke    
Pembeli untuk    …….

… 

  
  Pengambilan barang   

  

  

  

1   

FPT          1   

Menerima uang dan 

mengoperasika

n  register kas 
  

Membubuhkan 

cap “lunas” pada 

FPT 

  

Pita register  

kas   

FPT          1   

3   

Menyetor kan 
Uang ke 

bank   

Bukti       1   
setor   

5   

Keterangan: 

FPT= Faktur Penjualan Tunai 



23 

 

 

 
Gambar 2.3 

Bagan Alur Sistem Penjualan Tunai Bagian Pengiriman 
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Bagian Akuntansi 

 
 

Gambar 2.4 

Bagan Alur Sistem Penjualan Tunai Bagian Akuntansi 

  

Berikut ini tabel penjelasan gambar 2.1-2.4 bagan alur sistem penjualan 

tunai sebagai berikut: 
Tabel 2.1 

Penjelasan bagan alir penjualan 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator 
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Simbol yang menyatakan input atau output 

berasal dari dokumen dalam bentuk kertas 
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Simbol yang menjelaskan bahwa data 

dalam simbol ini akan disimpan 

berdasarkan N (Angka) dan T (Tanggal) 

 

  

Simbol penyambung 

Simbol untuk keluar – masuk atau 

penyambung proses dalam lembar atau 

halaman yang sama 

  

Simbol penyambung 

Simbol untuk keluar – masuk atau 

penyambung proses dalam lembar atau 

halaman yang berbeda 
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Simbol yang digunakan untuk 

menunjukkan penjelasan. 
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