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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 

A. TINJAUAN TEORI 

1. PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI 

 Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama dalam 

mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang 

berulangkali atau secara rutin terjadi. (Mulyadi, 2008 : 31) Sedangkan 

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para 

pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan.(Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, 2014) 

 Sistem akuntansi merupakan suatu konsep yang jelas dan salah satu 

bidang dalam akuntansi yang diperlukan dalam perusahaan agar kegiatan usaha 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa definisi sistem akuntansi 

menurut para ahli antara lain : 

 Menurut Wijayanto (2004 : 4) Sistem akuntansi adalah susunan 

berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk computer dan perlengkapannya 

serta alat komunikasi, tenaga palaksanaannya, dan laporan keuangannya 

terkoordinasi secara erat yang didesain untuk menginformasikan data 

keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. 



22 
 

 Menurut James (2009 : 223) Sistem akuntansi adalah Metode dan 

prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta 

melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. 

 Dari uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi merupakan jaringan beberapa 

prosedur kerja yang melibatkan beberapa bagian yang dimulai dari transaksi-

transaksi kejadian bersifat financial dengan tugas mencatat, mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, serta mengolah dan mengikhtisarkan kejadian-kejadian 

tersebut sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih baik, lengkap, benar 

dan akurat serta dapat dipercaya. Sehingga dengan demikian informasi yang 

dihasilakn oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

mengambil keputusan oleh pihak manajemen perusahaan itu sendiri dan pihak 

lainnya yang berkepentingan. 

 Sistem akuntansi yang disusun suatu perusahaan tidak sama dengan 

perusahaan lain. Penyusunan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan yang akan 

menjalankan sistem tersebut. Perusahaan penjualan tentu sistem akuntansinya 

berbeda dengan sistem penjualan akuntansi yang bergerak dibidang industri. 

Jadi untuk memperoleh sistem akuntansi yang baik, maka sistem tersebut harus 

memiliki elemen-elemen antara lain sebagai berikut : 

a. Formulir 
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 Formulir Merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat pada 

saat terjadinya suatu transaksi, sehingga merupakan bukti tertulis yang telah 

terjadi tersebut yang dibuat dalam beberapa rangkap. Contoh : cek, faktur 

penjualan, bukti kas keluar, dan dapat juga digunakan untuk melaksanakan 

pencatatan lebih lanjut ke buku besar dan buku pembantu. 

b. Jurnal 

 Jurnal Merupakan catatan akuntansi yang pertama yang digunakan 

untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data 

lainnya kemudian hasil peringkasan tersebut di posting ke rekening yang 

bersangkutan 

dalam buku besar. Contoh: jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal 

penjualan dan jurnal umum. 

c. Buku Besar 

 Buku Besar Merupakan rekening atau akun yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat kedalam jurnal. 

d. Prosedur-prosedur 

 Setiap prosedur dalam suatu sistem mempunyai hubungan yang erat 

dan saling mempengaruhi. Jadi merubah prosedur dalam sistem akan 

mempengaruhi prosedur lainnya, sehingga perlu pertimbangan yang matang 

dalam menentukan prosedur yang akan dipilih, sehingga tidak mengganggu 

seluruh prosedur akuntansi yang ada. Biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 
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penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Prosedur ini juga merupakan suatu urutan kegiatan, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

e. Buku pembantu 

 Jika ada data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rincian lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). 

Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

f. Laporan 

 Laporan ini berupa informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan 

pendukung lainnya yang dapat berbentuk hasil cetak komputer dan 

tayangan pada layar monitor komputer. 

 Akuntansi dalam sebuah perusahaan memiliki fungi yang berperan 

penting bagi kelansungan dan kelancaran kinerja dari perusahaan itu sendiri. 

Ada dua fungsi akuntansi dalam sebuah perusahaan seperti yang diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Akuntansi sebagai sumber informasi 
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 Akuntansi merupakan suatu cara dari pengumpulan informasi atas 

dasar dan kebijakan-kebijakan, sekaligus rencana untuk keputusan yang 

ditetapkan karena merupakan suatu tindakan dasar, maka informasi tersebut 

harus dibuat atau dikumpulkan selengkap-selengkapnya, dianalisis dan 

disajikan melalui apa yang sudah diterapkan yang disebut sistem akuntansi. 

b. Akuntansi sebagai alat kontrol 

 Akuntansi sebagai alat kontrol yang sering juga disebut sebagai alat 

pengendalian yaitu sebagai fungsi manajemen, berupa penelitian yang 

diadakan, sekaligus perlu diadakan pengoreksian sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan dan dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan semula. 

 Dalam menerapkan suatu sistem akuntansi yang baik dan benar 

dibutuhkan suatu sistem untuk pengawasan terhadap penerapan sistem 

akuntansi tersebut, yang dikenal dengan istilah pengawasan intern atau 

pengendalian intern. Menurut para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Sary 

(2007 : 16) Bahwa tujuan pengawasan intern yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk melindungi aktivitas perusahaan. 

b. Untuk menjamin keakuratan dan kendala data infomasi, keuangan. 

c. Untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan. 

d. Untuk mendorong kepatuhan, kebijakan dan prosedur yang digariskan 
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2. SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN 

 Perusahaan dagang memperoleh pendapatan utamanya dengan jalan 

menjual barang dagangan yang disebut dengan pendapatan penjualan. Untuk 

dapat menjual, maka perusahaan dagang harus memiliki barang dagangan, 

sehingga hal ini menyebabkan sebagian harta yang dimiliki oleh perusahaan 

terletak pada persediaan barang dagangan (Merchandise Inventory). 

 Secara umum kegiatan penjualan yang terdiri dari penjualan barang dan 

penjualan jasa yang dilakukan dengan transaksi penjualan kredit dan penjualan 

tunai. Pengertian penjualan menurut para ahli :  

 Menurut Tjiptono (2007 : 583) pejualan adalah sebagai program yang 

berdiri atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 

 Menurut Niswonger (2005 : 662) penjualan adalah jumlah yang harus 

di bayar oleh konsumen atas barang yang di jual, secara tunai, dan kredit.  

 Menurut Susiliana (2007 : 25) penjualan adalah usaha uang dilakukan 

manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan mereka 

(konsumen) yang memerlukan atas persetujuan bersama. 

 Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah 

jumlah yang dibebankan oleh penjual atas penjualan barang maupun jasa 

kepada pelanggan. Untuk mengetahui dengan jelas perbedaan dari transaksi 

penjualan kredit dan penjualan tunai. 
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 Menurut Mulyadi (2008 : 202) penjualan kredit adalah jika order dari 

pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada 

pelanggannya. Sedangkan penjualan tunai adalah barang atau jasa baru 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima 

kas dari pembeli.   

 Pencacatan dari persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan. 

Transaksi penjualan dikategorikan dalam 2 bentuk yakninya penjualan tunai 

dan kredit. Adapun jurnal yang dicatat kedalam transaksi penjualan 

diantaranya : 

a. Penjualan Tunai  

 Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat dalam 

akun penjalan. Adapun jurnal yang terkait dengan transaksi penjualan tunai 

diantaranya 

Mencatat Penjualan Tunai  

Kas     xxx 

 Penjualan      xxx 

Mencatat Beban Pokok Penjualan  

Beban Pokok Penjualan  xxx 

 Persediaan      xxx 

Mencatat beban jasa atas penjualan dengan kartu kredit untuk bulan 

berjalan 
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Beban Kartu Kredit  xxx 

 Kas       xxx 

b. Penjualan Kredit  

 Penjualan kredit biasanya dilakukan dengan syarat dan ketentuan kredit 

yang berlaku. Adapun jurnal yang terkait dengan transaksi penjualan kredit 

diantaranya: 

Mencatat Penjualan Kredit  

Piutang Usaha   xxx 

 Penjualan      xxx 

Mencatat Beban Pokok Penjualan  

Persediaan     xxx 

 Beban Pokok Penjualan    xxx 

c. Diskon penjualan 

 Untuk mendorong konsumen agar membayar sebelum batas akhir 

priode kredit, pihak perusahaan tidak jarang memberikan diskon. Dengan 

adanya diskon penjualan maka akan mengurangi pendapatan penjualan. 

Untuk menguranginya, akun penjualan dapat didebitkan. Namun biasanya 

pihak perusahaan ingin mengetahui jumlah diskon penjualaan selama priode 

tertentu. Oleh karena itu diskon penjualan dicatat diakun dison penjualan 

yang terpisah, akun diskon penjualan merupakan akun kontra terhadap 

penjualan. Adapun jurnal untuk mencatat diskon penjualan yaitu : 

Jurnal Untuk Mencatat Diskon Penjualan 
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Kas     xxx  

Diskon Penjualan   xxx 

 Piutang Usaha      xxx 

d. Retur dan Potongan Penjualan 

 Barang yang telah terjual dapat dikembalikan kembali oleh konsumen 

kepada pihak penjual atau perusahaan tertentu yang dari sisi penjual disebut 

dengan retur penjualan. Disamping itu, karna barang rusak, cacat atau 

alasan lain, pihak penjual atau perusahaan dapat mengurangi harga barang 

yang disebut dengan potongan penjualan. Dari perspeksi penjualan 

pengembalian dan potongan ini disebut dengan retur dan potongan 

penjualan. 

 Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan kredit, 

penjual biasanya mengeluarkan memo kreditatau momerendum kredit 

kepada pembeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjualan 

terhadap piutang usaha.  Adapun jurnal untuk mencatat retur dan potongan 

penjualan : 

Jurnal Untuk Mencatat Retur Dan Potongan Penjualan 

Retur dan Potongan Penjualan  xxx 

 Piutang Usaha      xxx 

 Untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam hal penjualan 

diperlukan anggaran dalam penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana 

kerja perusahaan dimasa mendatang pada kurun waktu tertentu dibidang 
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penjualan produk perusahaan. Didalam anggaran penjualan ini mencakup 

beberapa variabel yang terkait, seperti volume penjulan dan harga jual 

perunitnya. Perkalian antara volume barang yang akan dijual dengan harga jual 

produk perunit akan menghasilkan unit penjualan secara keseluruhan. 

 Anggaran penjualan merupakan dasar dalam penyusun anggaran 

lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan harus merupakan suatu target 

yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tanpa 

memperhitungkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, target penjualan 

akan sulit dicapat oleh perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa variabel tertentu, yang saling terintegrasi satu dengan yang 

lainnya, seperti : 

a. Wilayah Pemasaran 

 Pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis 

tertentu, misalnya penjualan untuk Provinsi DKI, Jawa Barat, Bali, 

Kalimantan, dan sebagainya. 

b. Kelompok Konsumen 

 Rencana penjualan dapat pula dibagi berdasarkan kelompok yang ingin 

dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan. Misalanya, berdasarkan 

kelompok unsur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan, suku, dan sebagainya. 

c. Jenis Produk 
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 Pengelompokkan rencana penjualan berdasarkan jenis produk, berarti 

membagi target penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau 

yang ingin dijual perusahaan. Misalnya : target penjualan didalam 

perusahaan garmen yang membaginya berdasarkan jenis produk,  seperti 

celana panjang, celana santai, kemeja pria, celana dalam , dan sebagainya. 

d. Kelompok Wiraniaga 

 Pengelompokkan penjualan yang dilakukan berdasarkan kelompok 

yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh wiraniaga 

atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki perusahaan. 

e. Waktu Terjadinya Penjualan 

 Rencana penjualan dapat juga dibagi berdasarkan target waktu yang 

ingin dicapai perusahaan. Misalnya, anggaran peenjualan bulanan, 

anggaran penjualan triwulan, anggaran penjualan tahunan, dan sebagainya. 

 Selain anggaran penjualan, didalam praktik penjualan juga dikenal 

dengan permintaan. Tinggi rendahnya permintaan suatu barang akan 

berdampak pada tingkat penjualan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan menunjukkan jumlah barang dan jasa 

yang akan dibeli konsumen pada priode waktu dan keadaan tertentu.  

 Priode waktu ini bisa perbulan atau bahkan pertahun. Sedangkan 

keadaan-keadaan yang harus diperhatikan antara lain harga barang yang akan 

dibeli, harga barang asaingan, harapan akan terjadinya perubahan harga, 

pendapatan konsumen, selera dan profesi konsumen.  
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 Dalam pembuatan keputusan manajerial, titik perhatian utama kita 

adalah pada permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari 

permintaan individual. Pada tingkat individual permintaan ditentukan oleh 2 

faktor yaitu nilai dari cara mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa 

serta kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Kedua faktor tersebut 

merupakan prasayarat bagi permintaan efektif individual. Sebab suatu hasrat 

tanpa dukungan daya beli bukanlah permintaan melainkan keiginan. 

 Walaupun pemahaman akan permintaan individual dapat membantu 

kita dalam memahami dan menganalisis karakteristik permintaan secara lebih 

mendalam, akan tetapi hal yang dihadapi oleh perusahaan adalah jumlah 

permintaan pada individual tersebut. Fungsi permintaan pasar akan sebuah 

produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan 

semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. 

 Fungsi permintaan bisa ditentukan baik untuk industri secara 

keseluruhan maupun perusahaan secara individual. Akan tetapi, antara industri 

dan perusahaan memiliki variabel yang berbeda. Fungsi permintaan 

perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan 

prilaku pesaing. Seperti variabel harga dan dan biaya iklan dari perusahaan 

saingannya. 

 Dalam sistem pencatatan transaksi penjualan terdapat 2 (dua) sistem 

yang sering digunakan dalam pencatatan akuntansi. Kedua sistem ini adalah 

sistem pencatatan akuntansi penjualan secara perpetual dan priodik. 
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a. Sistem Pencatatan Perpetual 

 Dalam sistem perpetual, catatan mengenai  harga pokok dari masing-

masing barang dagangan yang dibeli maupun yang dijual diselenggarakan 

secara terperinci. Sistem pencatatan ini akan secara terus menerus 

menunjukkan berapa besarnya saldo persediaan barang dagangan yang ada 

digedung untuk masing-masing persediaan.  

 Dengan sistem pencatatan perpetual, harga pokok dari barang yang 

dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Pendapatan penjualan, sama 

seperti pendapatan jasa, dicatat ketika penjualan telah terjadi. Umumnya, 

pendapatan penjualan terjadi ketika barang ditransfer dari penjual ke 

pembeli.  

 Adapun ayat jurnal yang diperlukan dalam penjualan menggunakan 

sistem pencatatan perpetual : 

Penjualan Secara Tunai 

Kas     xxx 

 Penjualan      xxx 

Penjualan Secara Kredit 

Piutang Usaha   xxx 

 Penjualan      xxx 

Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Penjualan  xxx 

 Persediaan Barang Dagang    xxx 
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Retur penjualan dan penyesuaian harga jual secara tunai 

Retur Penjualan dan Penyesuaian Harga Jual xxx 

 Kas        xxx 

Retur penjualan dan penyesuaian harga jual secara kredit 

Retur Penjualan dan Penyesuaian Harga Jual xxx 

 Piutang Usaha       xxx 

 Ayat jurnal yang akan dibuat oleh penjual pada saat menerima 

pembayaran utang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai 

adalah : 

Kas     xxx 

Potongan Penjualan   xxx 

 Piutang Usaha        xxx 

 Ayat jurnal untuk mencatat apabila pembeli gagal untuk memanfaatkan 

potongan yang ada maka ayat jurnal yang dijual oleh penjual pada saat 

penerimaan pembayaran utang dari pelanggan adalah 

: 

Mencatat Apabila Pembeli Gagal Untuk Memanfaatkan Potongan 

Kas    xxx 

 Piutang Usaha       xxx 

b. Sistem Pencatatan Priodik 

 Adapun ayat jurnal yang diperlukan dalam penjualan menggunakan 

sistem pencatatan priodik: 
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Mencatat Penjualan secara tunai 

Kas     xxx 

 Penjualan        xxx 

 

Mencatat Penjualan Secara Kredit 

Piutang Usaha    xxx 

 Penjualan        xxx 

 Didalam sistem priodik tidak ada ayat jurnal untuk mencatat besarnya 

harga pokok barang yang dijaul. 

Mencatat Retur Penjualan dan Penyesuaian Harga Jual Secara Tunai 

Retur Penjualan Dan Penyesuaian Harga Jual xxx 

 Kas        xxx 

Retur Penjualan dan Penyesuaian Harga Jual Secara Kredit 

Retur Penjualan Dan Penyesuaian Harga Jual xxx 

 Piutang Usaha       xxx 

Potongan penjualan 

 Ayat jurnal yang akan dibuat oleh penjual pada saat menerima 

pembayaran utang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai 

adalah :  

Menerima Pembayaran Utang Dari Pelanggan Yang Memanfaatkan 

Potongan Tunai 

Kas     xxx 
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Potongan Penjualan   xxx 

 Piutang Usaha       xxx 

 

3. SISTEM DAN PROSEDUR PENJUALAN 

 Prosedur penjualan adalah bagian dari sistem penjualan yang 

merupakan cara-cara dalam melaksanakan penjualan dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan dan 

kesalahan dalam suatu perusahaan.Sistem dan prosedur penjualan diciptakan 

agar dalam fungsi pokok perusahaan terdapat suatu pengaawasan akuntansi 

internal.  

Adapun pengertian prosedur menurut pendapat para ahli, diantaranya : 

 Menurut Susanto (2005:263) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 

Biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. 

 Menurut Mulyadi (2008:05) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

 Menurut Sary (2007:19) Prosedur penjualan adalah urutan kegiatan 

sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur 

atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Menurut Mulyadi (2008:204) 
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Fungsi penjualan adalah fungsi ini bertanggung jawab untuk melayani 

kebutuhan barang bagi pelanggan. 

 Fungsi lainnya mengisi faktur penjualan untuk memungkinkan fungsi 

gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada 

pelanggan. Unit-unit dalam organisasi yang terlibat pada prosedur penjualan 

yang dilakukan dalam perusahaan dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

TABEL II 

FUNGSI-FUNGSI YANG TERKAIT  

DALAM PROSEDUR PENJUALAN 

 

No Fungsi 

Unit Organisasi Pemegang 

Fungsi 

1 Fungsi Penjualan Bagian Order Penjualan 

2 Fungsi Pemberian Otoritas 

Kredit 

Bagain Kredit 

3 Fungsi Penyimpanan Barang Bagian Gudang 

4 Fungsi Pengiriman Barang Bagian Pengiriman 

5 Fungsi Penagihan Bagian Penagihan 

6 Fungsi Pencacatan Piutang Bagian Piutang 

7 Fungsi Akuntansi Biaya Bagian Kartu Persediaan Dan 

Kartu Biaya 

8 Fungsi Akuntansi Umum Bagian Jurnal, Buku Besar Dan 

Laporan 
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9 Funsi Penerimaan Barang Bagian Penerimaan 

10 Fungsi Penerimaan Kas Bagian Kasir 

Sumber : Yusuf, Amir Abadi. 2011. Jasa Audit dan Assurance, Penerbit 

Salemba Empat, Jakarta, 523. 

Fungsi organisasi yang terkait dengan penjualan diuraikan berikut ini : 

a. Bagian Order Dalam Sistem Penjualan Kredit 

Bagian ini berfungsi menerima surat order dari pembelian, mengedit 

order dari pelanggan untuk menambah informasi yang belum ada pada surat 

order tersebut (seperti rute pengiriman), meminta otoritasi kredit, menentukan 

tanggal pengiriman dari gudang, mana barang akan dikirim, dan mengisi surat 

order pengiriman. 

Bagian ini juga membuat (Back Order) pada saat diketahui tidak 

tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan dan memo kredit 

untuk retur penjualan. Dalam sistem penjualan tunai, bagian ini berfungsi 

untuk membuat faktur penjualan tunai yang memungkinkan bagian kas 

menerima kas dari pembeli dan yang merupakan perintah kepada bagian 

pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. 

b. Bagian Kredit  

Bagian ini berada dibawah departemen keuangan suatu perusahaan 

yang fungsinya meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoritasi 

pemberian kredit kepada pelanggan. Bagian kredit juga berfungsi membuat 

bukti memorial atas dasar surat keputusan direktur keuangan suatu perusahaan 

untuk penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. 
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c. Bagian Gudang.  

Bagian ini berfungsi menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan 

oleh pelanggan, menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 

d. Bagian Pengiriman 

Berfungsi untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan untuk 

mengirimkan kembali barang yang telah dibeli perusahaan kepada pemasok 

dalam transaksi retur pembelian. 

e. Bagian Penagihan 

Bagian ini berfungsi membuat dan mengirimkan faktur penjualan 

kepada pelanggan, serta menyediakan tembusan faktur bagi kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh bagian piutang, bagian kartu persediaan 

dan kartu biaya, bagian jurnal, buku besar dan laporan. 

f. Bagian Piutang 

Bagian ini berfungsi mencatat piutang yang timbul dari transaksi 

penjualan kredit, mencatat berkurangnya piutang karena transksi retur 

penjualan, penerimaan kas dari piutang, penghapusan piutang tidak dapat 

tertagih dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para 

debitur. 

g. Bagian Kartu Persediaan Dan Kartu Biaya 

Berfungsi mencatat harga pokok produk jadi yang dijual dalam 

transaksi retur pembelian. 

h. Bagian Jurnal  
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Buku besar dan laporan berfungsi mencatat transaksi penjualan kredit 

dan penjualan tunai didalam jurnal penjualan, dan transaksi retur penjualan dan 

penghapusan piutang didalam jurnal umum. 

i. Bagian Penerimaan 

Bagian ini berfungsi menerima barang, baik yang berasal dari transaksi 

pembelian maupun yang berasal dari retur penjualan. 

j. Bagian Kas 

Berfungsi menerima kas dari pembeli dan menyetorkannya ke bank.  

 Fungsi penjualan mencakup sejumlah fungsi tambahan, antara lain 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Fungsi Penerimaan Dan Pengembangan Produk 

Fungsi perencanan dan pengembangan produk ini dimana pihak 

penjualan harus menawarkan produk yang akan memenuhi kebutuhan serta 

keinginan konsumen. 

b. Fungsi Mencari Kontrak 

Fungsi ini mencakup tindakan-tindakan mencari dan mealokasi 

pembelianpembelian yang akan dilakukan oleh para penjual. Penjualan harus 

memuat kontak atau mempertahankan agar pembeli tidak pindah kepada 

penjualan atau perusahaan lain. 

c. Fungsi Penciptaan Penerimaan (Demand Creation) 

Fungsi ini mencakup usaha-usaha khusus yang dilakukan oleh seorang 

penjualan untuk merangsang para pembeli agar mau membeli barang atau 



41 
 

produk yang mereka tawarkan. Ini berguna untuk menambah atau 

memperbesar volume penjualan. 

d. Fungsi Mengadakan Perundingan (Negotiation) 

Fungsi ini melakukan perundingan yaitu kwalitas produk yang 

ditawarkan, kuantitas barang tersebut, produk, harga, waktu dan cara 

penyimpanan. 

e. Fungsi Kontrak 

Fungsi mencakup persetujuan akhir untuk melaksanakan penjualan 

termasuk transfer hak milik. 

 

4. PENGERTIAN PERSEDIAAN 

 Persediaan dalam setiap jenis usaha berbeda, ini karena aktivitas yang 

berbeda setiap harinya. Secara umum persediaan adalah barang yang dimilik 

perusahaan untuk dijual kembali atau dimanfaatkan oleh perusahaan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2015 , menjelaskan 

bahwa Persediaan adalah aktiva: 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan.  

c. Atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan / supplies untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/ 

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/
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 Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana 

yang lebih rendah (the lower of the cost and net realizable value). 

Biaya persediaan meliputi : 

a. Biaya pembelian 

 Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak 

lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. 

b. Biaya konversi 

 Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit 

yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variable yang 

dialokasikan secara sistematis. 

c. Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat 

yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition) 

Biaya yang dikeluarkan dari persediaan : 

a. Jumlah pemborosan yang tidak normal. 

b. Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses 

produksi sebelum tahap produksi berikutnya. 

c. Biaya administrasi dan umum. 

d. Biaya penjualan  

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/ 

 Persediaan suatu perusahaan perlu dilakukan adanya pengendalian dari 

pihak perusahaan , hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan yang akan 

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/
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timbul dalam persediaan tersebut. Tujuan utama dari pengendalian atas 

persedian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian 

 Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan 

diterima. Adapun dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian 

persediaan antara lain : 

a) Pesanan pembelian. 

b) Laporan penerimaan. 

c) Faktur pemasok 

 Pengendalian untuk melindungi persediaan meliputi pengembanggan 

dan penggunaan tindakan keamanan untuk mencangah kerusakan 

persediaan atau pencurian oleh karyawan atau pelanggan. Beberapa contoh 

tingkat pengamanan untuk mencegal hal-hal yang tidak dinginkan dalam 

persediaan : 

a) Persediaan harus disimpan dalam sebuah gudang atau area lain dengan 

akses terbatas hanya pada karyawan yang telah diberi kuasa. 

b) Barang berharga mahal dipajang dalam lemari berkunci. 

c) Menggunakan alat cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. 

b. Melaporkan persediaan 

 Untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan, sebuah perusahaan perlu melakukan perhitungan 

fisik persediaan yang menghitung persediaaan secara fisik. Setelah jumlah 
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persediaan dihitung, biaya perolehan dimasukkan kedalam laporan 

keuangan. Kebanyakan perusahaan menggunakan satu diantara tiga macam 

asumsi arus biaya untuk menentukan biaya perolehan persediaan.  

 Jika perhitungan fisik tidak memungkinkan atau catatan persediaan 

tidak tersedia, biaya perolehan persediaan dapat diestimasi dengan 

menggunakan metode ritel untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode 

ritel mengharuskan biaya dan harga ritel dipertahankan untuk persediaan yang 

tersedia untuk dijual. Rasio biaya terhadap harga ritel kemudian digunakan 

untuk mengubah persediaan akhir dengan harga ritel ke perkiraan biaya 

persediaan akhir.  

 Setiap perusahaan mengklasifikasikan persediaan berdasarkan pada 

jenis perusahaan, apakah itu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. 

Untuk perusahaan dagang, persedian dinamakan persediaan barang dagang, 

dimana barang dagangan ini dimiliki oleh perusahaan dan sudah langsung 

dalam bentuk siap untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan 

sehari-hari. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan awalnya 

belum siap untuk dijual sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Pada perusahaan 

manufaktur, persediaan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu : 

a. Persediaan bahan mentah yaitu persediaan barang-barang berwujud, seperti 

besi, kayu serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses 

produksi. 
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b. Persediaan komponen-komponen rakitan yaitu persediaan barangbarang 

yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain 

yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. 

c. Persediaan bahan pembantu atau penolong yaitu persediaan barangbarang 

yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian 

atau komponen barang jadi. 

d. Persediaan barang dalam proses yaitu persediaan barang-barang yang 

merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dari proses produksi atau yang 

telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut 

menjadi barang jadi. 

e. Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai 

diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada 

pelanggan. 

 Dengan demikian persediaan yang dimiliki sebuah perusahaan 

tergantung pada kegiatan operasi sehari-hari perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perdagangan, industri maupun jasa.   

 

5. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

 Pengendalian intern biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan 

tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis suatu industri dan perusahaan. 

Untuk menjalankan pengendalian intern secara baik tentu saja harus diikuti 

dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa biaya tembahan. 
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Sistem pengendalian intern perusahaan akan dijumpai dalam perusahaan yang 

dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah keatas. 

 Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk 

melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan 

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang 

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan dan peraturan hukum/ 

undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan 

sebgaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahan. Ketentuan didalam 

pengendalain intern meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, 

hukum bisnis, undang-undang anti korupsi dan sebagainya. Pengendalian 

intern dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun 

financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen. 

 Adapun tujuan dari pengendalian intern menurut buku Pengantar 

Akuntansi Adaptasi Indonesia (2014:400) dalam perusahaan tidak lain adalah 

untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa : 

a. Aktiva yang dimiliki perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya 

dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk 

kepentingan individu ataupun oknum karyawan tertentu. 

b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia sacara akurat dan dapat 

diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik salah saji 

laporan keuangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 
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c. Karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

GAMBAR IV  

TUJUAN PENGENDALIAN INTERN 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, 2014  

 Tiga tujuan pengendalian intern dapat dicapai dengan menerapkan lima 

unsure penendalian intern (elements internal control) yang ditetapkan oleh 

kerangka kerja terintegrasi. Unsur-unsur ini adalah sebgai berikut : 

a. Lingkungan pengendalian 

 Lingkungan pengendalian adalah sikap keseluruhan manajemen dan 

karyawan tentang pentingnya pengendalian. Tiga faktor yang 

mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut 

: 

a) Filosofi manajemen dan gaya operasi 

b) Stuktur organisasi perusahaan 

c) Kebijakan personalia perusahaan 

b. Penilaian resiko 
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TUJUAN PENGENDALIAN INTERN 
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 Semua perusahaan menghadapi resiko seperti perubahan permintaan 

pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, perubaahan dalam 

factor ekonomi. Dalam hal ini, manajemen harus melakukan tindakan-

tindakan yang perlu untuk pengendaliannya. 

c. Prosedur pengendalian  

 Prosedur ini dibuat untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa 

aturan perusahaan dapat dicapai termasuk mencegah kecurangan. Prosedur 

pengendalian merupakan unsur pengendalian yang paling penting. 

d. Pengawasan 

 Pengawasan terhadap sistem pengendalian dapat membantu 

perusahaan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki 

efektifitas pengendalian. 

e. Informasi dan komunikasi 

 Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dalam 

pengendalian intern. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan 

manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kebutuhan pada 

pelaporan, hukum dan peraturan yang diperlukan. 

 Untuk mengamankan aktiva dan meningkatkan keakuratan serta 

keandalan catatan informasi akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan 

5 (lima) prinsip pengendalian intern diantaranya :  

a. Penetapan Tanggung Jawab 



49 
 

 Karakter utama yang sangat berperan dalam pengendalian intern adalah 

penetapan tanggung jawab kemasing- masing karyawan secara spesifik. 

Penetapan tanggung jawab ini dilakukan agar masing-masing karyawan 

dapat bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan dipercayakan 

perusahaan kepadanya. Penegndalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi 

lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas 

sebuah tugas atau pekerjaan tertentu. 

b. Pemisahan Tugas 

 Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau 

pembagian kerja. Secara umum pemisahan tugas dibedakan menjadi 2 (dua) 

diantaranya : 

a) Perkerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang 

berbeda pula. 

b) Harus adanya pemisahan antara karyawan yang menangani pekerjaan 

pencatatan aktiva dengan karyawan yang menangaini aktiva secara 

fisik. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu bukti bahwa transaksi bisnis atau 

pristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan memberikan tanda pada dokumen, 

orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau 

pristiwa dapat diidentifikasi secara mudah. Dokumentasi harus dibuat saat 
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terjadinya transaksi, serta dokumentasi harus dilengkapi dengan nomor urut 

cetak dan dapat dipertanggung jawabkan. 

d. Pengendalian Fisik, Mekanik Dan Elektrik 

 Penggunaan Pengendalian fisik, mekanik dan elektrik sangatlah 

penting. Pengendalian fisik, mekanik dan elektrik terkait dengan 

pengamanan aktiva.  Berikut ini beberapa contoh dari penggunaan 

Pengendalian fisik, mekanik dan elektrik : 

a) Uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan dalam Safe De 

Posits Box. 

b) Catatan akuntansi yang penting harus disimpan dalam Filing Cabinet 

yang terkunci. 

c) Tidak sembarang karyawan dapat keluar masuk gedung tempat 

penyimpanan persediaan barang dagangan. 

d) Penggunaan kamera dan televise monitor 

e. Pengecek Independen 

 Kebanyakan sistem pengendalian intern memberikan pengecekan 

independen yang meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan percebaan 

data yang telah disiapkan oleh karyawan lain yang berbeda. Untuk 

memperoleh manfaat yang maksimal dari pengecekkan independen, maka : 

a) Verifikasi seharusnya dilakukan secara priodik atau berkala. 

b) Verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen. 
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c) Ketidakcocokan atau ketidaksesuaian sebaiknya dilaporkan ke tingkat 

manajemen yang memang dapat mengambil tindakan koreksi secara 

tepat. 

 

6. LANDASAN SYARIAH 

 Tidak bisa di pungkiri lagi manusia hidup di dunia ini dengan beragam 

kemempuan dan kebiasaan yang berbeda-beda, saling ingin memiliki satu 

sama lain, mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dari 

mulai pemahaman, ilmu, pendidikan, bisnis dan jual beli. Hanya untuk 

menyambung hidup.  

 Segala cara mereka lakukan apapun rintangan untuk mencari harta 

(uang) dan salah satunya dengan jual beli. Kata jual beli mungkin sudah tidak 

asing lagi didengar namun perlu diperhatikan bahwa dalam jual beli ternyata 

tidak senudah dengan apa yang kita bayangkan, ada bermacam-macam jual beli 

ada yang di bolehkan dan ada juga yang dilarang, oleh karena itu perhatikanlah 

ayat-ayat dibawah ini : 
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29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

[287]  larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, 

Karena umat merupakan suatu kesatuan. 
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275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

[174]  Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl 

ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang 

dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi 

dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. 

[175]  Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti 

orang kemasukan syaitan. 

[176]  riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak 

dikembalikan 
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B. TINJAUAN PRAKTEK 

 PT. Razif Imam Fajar merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan rumah atau Developer, Kontaktor dan Perdagangan. Sistem 

penjualan yang digunakan pada perusahaan ini adalah penjualan tunai dan 

penjualan kredit, namun yang dominan terjadi adalah penjualan kredit.  

 Penjualan tunai terjadi apabila pembeli telah memenuhi syarat tunai 

yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Sedangkan penjualan kredit 

terjadi setelah perjanjian kredit ditanda tangani antara pembeli dan pihak PT. 

Razif Imam Fajar. Untuk itu dapat dijelaskan prosedur penjualan yang terjadi 

di dalam perusahaan : 

 

1. PROSEDUR PENJUALAN TUNAI 

 Prosedur penjualan tunai yang dilaksanakan pada PT. Razif Imam Fajar 

adalah sebagai berikut : 

a. Konsumen atau pelanggan memesan perumahan kepada PT. Razif Imam 

Fajar. Pemesanan ini dapat dilakukan ke Agent Marketing. Oleh Agent 

Marketing, pesanan dari pembeli ini di konfirmasikan kepada Staff 

Marketing lalu di laporkan kepada  Pengawas Lapangan untuk mengetahui 

ketersediaan unit perumahaan yang diminta atau dipesan oleh konsumen. 

b. Bagian Agent Marketing menerangkan kepada konsumen atau pelanggan 

bahwa unit perumahan yang diminta akan dipenuhi dalam jangka waktu 

tertentu dan apabila pelanggan atau konsumen setuju maka bagian 
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penjualan selanjutnya membuat faktur pesanan barang rangkap tiga yang 

diotorisasi oleh Agent Marketing. Faktur pertama diserahkan kepada 

pembeli sebagai bukti pesanan barang, faktur kedua ke bagian keuangan dan 

faktur ketiga di arsipkan ke agent Marketing sebagai dasar untuk meminta 

pemesanan perumahan. 

c. Sebelum faktur pertama diserahkan ke pembeli, maka administrasi 

keuangan meminta uang muka sebagai syarat atau tanda jadi transaksi 

penjualan. Apabila konsumen telah membayarnya ke administrasi keuangan 

maka bagian tersebut akan diberi stempel lunas dalam faktur pesanan 

perumahan berikut mengotorisasi penjualan tersebut. 

d. Setelah unit perumahan yang diminta atau dipesan telah tersedia maka 

bagian Agent Marketing dengan faktur pesanan perumahan tersebut, 

meminta bagian proyek untuk meminta bagian proyek untuk 

mempersiapkan fasilitas unit rumah yang dijanjikan. 

e. Bagian administrasi keuangan perusahaan atas dasar faktur pesanan 

perumahan yang diotorisasi dan distribusikan oleh Agent Marketing maka 

penjualan tunai ini dicatat ke dalam laporan keuangan perusahaan dan pada 

akhir bulan ataupun akhir periode.  

 Untuk lebih jelasnya prosedur penjualan tunai tersebut, berikut ini pada 

gambar V disajikan Bagan prosedur penjualan tunai pada PT. Razif Imam Fajar 

adalah sebagai berikut : 
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GAMBAR V 

FLOWCHART PROSEDUR PENJUALAN TUNAI 

PT.RAZIF IMAM FAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT.Razif Imam Fajar 

2. PROSEDUR PENJUALAN KREDIT 

 Prosedur penjualan kredit yang dilaksanakan pada PT. Tiga Razif 

Imam Fajar adalah sebagai berikut : 

a. Prosedur penjualan kredit pada perusahaan ini sama prosedurnya dengan 

penjualan tunai, namun bedanya karena pesanan unit perumahan ini 

pembayarannya dalam jangka waktu tertentu, maka bagian Agent Marketing  

sebelum membuat faktur penjualan, maka bagian ini meminta persetujuan 

pemberian kredit kepada bagian administrasi keuangan. 

b. Bagian administrasi keuangan apabila telah diteliti mengenai status 

kreditnya dan atas dasar pertimbangan Pimpinan Perusahaan menyetujui 

pemberian penjualan kredit kepada pelanggan atau pembeli. 
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BAGIAN ADM 

PENGAWAS 

LAPANGAN 

AGENT 

MARKETING 
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c. Prosedur pemesanan unit perumahan sama prosedurnya seperti diatas. 

Perbedaanya, biasanya penjualan kredit ini pembayaran dilakukan dalam 

jangka waktu beberapa tahun. 

 Adapun syarat penjualan kredit maupun cicilan pada PT. Razif Imam 

Fajar meliputi syarat umum dan khusus. syarat umum dari penjualan tersebut 

terbagi atas 2 kategori yaitu Wirausaha dan Karyawan Swasta.  

1. Wirausaha, dengan syarat : Melampirkan Kartu Tanda Penduduk  (KTP), 

Kartu Keluarga (KK), NPWP, Surat Keterangan Usaha Dari Lurah, Surat 

Penghasilan dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah. 

2. Karyawan Swasta, dengan syarat: Melampirkan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, Slip Gaji 3 Bulan Trakhir, Surat 

Keterangan Kerja Dari Perusahaan dan Surat Keterangan Tidak Memiliki 

Rumah. 

 Sedangkan syarat khusus dari penjualan kredit/cicilan pada PT. Razif 

Imam Fajar ini meliputi:  

1. Harga kelebihan tanah diluar ukuran standar dikenakan biata Rp. 300.000 / 

M2 

2. Persyaratan administrasi masuk satu minggu setelah Booking Fee. 

3. Biaya booking fee dekenakan sebesar Rp. 500.000 

4. Pembatalan sepihak, Booking Fee tidak dapat dikembalikan. 

5. Suku bunga 5 % dengan ketentuan cicilan 10, 15 dan 20 tahun. 
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6. Apabila maksimal kredit disetujui oleh Bank pemberi KPR dibawah yang 

diajukan, maka konsumen wajib menambah uang muka kepada pihak 

developer.  

Untuk lebih jelasnya prosedur penjualan tunai tersebut, berikut ini pada gambar 

VI disajikan Bagan prosedur penjualan tunai pada PT. Razif Imam Fajar adalah 

sebagai berikut : 

GAMBAR VI 

FLOWCHART PROSEDUR PENJUALAN KREDIT 

PT.RAZIF IMAM FAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT.Razif Imam Fajar 
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TABEL II : 

SYARAT KHUSUS KREDIT 

PT. RAZIF IMAM FAJAR 

 

LB/

M2 

LT/

M2 

Harga 

Jual 

Uang 

Muka 

KPR 

Bank 

Angsuran KPR 

10 Th 15 Th 20 Th 

36 112 123.000.000 12.300.000 110.700.000 1.194.700 888.800 

740.300 

        Sumber : PT. Razif Imam Fajar 

3. BAGIAN YANG TERKAIT 

 Dalam prosedur penjualan baik tunai maupun kredit yang terjadi dalam 

perusahaan, umumnya melibatkan pihak-pihak atau bagian dalam perusahaan 

seperti : 

a. Bagian Staff marketing yaitu bagian yang mencari  pelanggan atau 

konsumen yang berminat untuk membeli rumah siap huni baik secara tunai 

maupu kredit. 

b. Bagian Agent Marketing yaitu bagian yang menerima pesanan dari 

pelanggan atau konsumen yang sebelumnya telah diajukan oleh bagian Staff 

Marketing, dan selanjutnya menerbitkan faktur pesanan unit perumahaan 

dan mengotorisasinya. 

c. Bagian Administrasi keuangan yaitu bagian yang menerima pembayaran 

atas penjualan tunai yang terjadi dengan memberikan stempel lunas pada 

faktur pesanan barang atau menerima pembayaran uang muka untuk 

penjualan secara kredit. Dan bagian ini membuat laporan atau catatan 
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mengenai penjualan yang terjadi dan mencocokkan dengan laporan 

rekonsiliasi bank. 

d. Bagian Pengawas Lapang adalah bagian yang melakukan pengerjaan 

perumahan yang dipesan atau diminta oleh pembeli. 

 

4. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

 Faktur pesanan perumahan dilakukan oleh Agent Marketing untuk 

mencatat pemesanan rumah yang diminta oleh konsumen dan didalamnya 

dijelaskan mengenai tipe rumah, lokasi, harga dan persyaratan lainnya dalam 

pemesanan perumahan, dimana faktur tersebut nantinya akan diserahkan ke 

bagian ADM untuk dibukukan. 

 

5. CATATAN YANG DIGUNAKAN 

a. Buku Kas Harian 

 Buku yang dibuat oleh bagian administrasi keuangan perusahaan yang 

berisi tentang transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang 

perusahaan. 

b. Buku Bank 

 Buku yang dibuat oleh bagian administrasi keuangan perusahaan 

tentang penerimaan uang atas transaksi penjualan ataupun transaksi lainnya 

dengan rekening  koran yang via bank. Dan catatan ini direkonsiliasikan 

dengan rekening Koran yang diterima dari bank. Adapun pihak bank yang 
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bekerja sama dengan PT. Razif Imam Fajar dalam penerimaan kredit dari 

konsumen adalah Bank BTN dan Bank BTN Syariah. 

c. Buku Penjualan 

 Catatan yang dibuat oleh bagian Agent Marketing yang memuat tentang 

order penjualan yang telah dipenuhi ataupun yang dalam proses penyediaan 

oleh perusahaan. Disertai dengan tanggal transaksi dan nilai transaksi. 

Dalam transaksi penjualan ini, maka dokumen ataupun faktur yang 

digunakan adalah  faktur pesanan barang yaitu bukti pada dokumen yang 

dibuat oleh Agent Marketing untuk menyatakan unit perumahan yang 

dipesan.  

 Bila dilihat prosedur yang terjadi diperusahaan menyangkut tentang 

prosedur penjualan tunai maupun kredit dalam perusahaan ini, dokumen yang 

digunakan hanya faktur pesanan barang. Hal ini berdasarkan efisiensi namun 

karena nomor faktur tersebut tidak tercetak secara komputer maka 

penggunaannya dapat disalahgunakan. Ini dapat menimbulkan 

penyelewengan-penyelewengan seperti terjadinya manipulasi data-data. 

 

6. KELEMAHAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN 

 Dalam transaksi penjualan yang ada di dalam PT. Razif Imam Fajar ini 

terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya adalah : 

a. Dalam prosedur penjualan tunai, Agent Marketing  bertindak sebagian 

penjualan dan membuat faktur pesanan. Bagian administrasi keuangan 
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menerima pembayaran uang muka pembelian rumah dan mencatat ke dalam 

laporan keuangan perusahaan dan pada akhir bulan ataupun akhir periode. 

b. Dalam prosedur penjualan kredit, bagian administrasi keuangan bertindak 

sebagai bagian kredit yakni meneliti kelayakan calon konsumen. Penjualan 

kredit ini dicatat dalam laporan piutang perusahaan. 

c. Bagian administrasi keuangan yang bertindak sebagai kasir juga sebagai 

bagian penagihan. Bagian ini juga sering terlambat membuat laporan 

tagihan yang telah dibayarkan oleh pelanggan atau pihak pemesan. 

d. Sistem pelaporan pada catatan akuntansi dibagian administrasi terbilang 

masih manual, karena pada bagian ini pelaporan data akuntansi masih 

menggunakan pelaporan yang dibuat pada MC. Excel bukan pada sistem 

akuntansi yang telah tersedia. 

 

 


