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BAB I 
PENDAHULUAN

1. PandaftRan Umum

Perkembangan dunia perekonomiari dewasa ini yang 
diikuti dengan. perkembangan dunia usaha, membawa perusa- 
haan-perusahaan yang sejenis ketingkat persaingan yang 
semakin ketat dan kompleks* Hal ini menuntut perusahaan- 
perusahaan tersebut agar dikelola secara efektif dan efi 
sien, sehingga dapat bertahan. hidup dan mencapai tujuan- 
tujuannya® Hal ini menyebabkan tugas manajemen untuk 
mengawasi dan menjalankan perusahaan menjadi semakin be- 
rat. Semakin besar operasi perusahaan tersebut akan sema 
kin berat pula tugas raanajemen di dalamnya*

Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen memerlukan 
banyak informasi sebagai dasar dalara setiap keputusan 
yang diambil. Informasi-inf ormaai itu adalah informasi 
yang relevan dengan permasalahan yangdihadapi manajemen* 
Semakin banyak informasi penting yang diperoleh, akan s£ 
makin baik pula informasi itu dipakai sebagai dasar peng 
ambilan keputusan. Informasi-informasi itu sudah tentu 
tidak dapat ditampung oleh daya ingat manajemen saja, di 
perlukan suatu sistem informasi yang memadai, yang mampu 
menyediakan informasi yang benar dan tersedia setiap sa- 
at diperlukan. Laporan yang dihasilkan bagian akuntansi

1
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adalah merupakan salah satu aumber informasi kuantitatif 
yang besar peranannya dalam pengambilan keputusan, baik 
untuk pemilihan alternatif yang menguntungkan maupun un
tuk perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan.

Bagi PT *' X 11, yang memproduksi beberapa jenis 
produk, penjualan merupakan salah satu aktivitas yang 
penting; karena kelangsungan hidup perusahaan itu sangat 
tergantung pada dapat tidaknya produk-produk ituterjual. 
Oleh karena itu pimpinan memerlukan informasi yang leng- 
kap atas aktivitas penjualan, mulai dari informasi tar
get penjualan yang harus dicapai, berapa realisasinya, 
sampai kepada informasi mengenai perincian penjualan 
yang menunjukkan produk-produk yang paling menguntungkan 
dan informasi-informasi lain yang dianggap penting. Mela 
lui informasi-informasi tersebut, pimpinan diharapkan 
akan mendapat gambaran yang lebih jelas dan tidak akan 
salah dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam peng
ambilan keputusan atas suatu aktivitas, sudah tentu akan 
berpengaruh pada aktivitas-aktivitas lain yang ada dalam 
perusahaan tersebut.

Sampai sekarang ini, masih banyak perusahaan yang 
bekerja tanpa menentukan terlebih dahulu sasaran / target 
yang harus dicapai. Oleh karena itu, sangat sulit bagi 
perusahaan untuk mengukur apakah perusahaan berjalan de
ngan efisien atau tidak. Kesulitan selanjutnya yang akan
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timbul adalah masalah pengendalian. Dalam mengadakan pe- 
ngendalian atas produk-produk yang dihasilkan, pimpinan 
tidak dapat mengetahui-produk mana saja yang harus lebih 
banyak mendapat perhatian dalam aktivitas penjualannya, 
Apabila perusahaan terlebih dahulu menetapkan target pen 
jualannya, maka akan terlihat selisih lebih atau kurang 
antara realisasi dan target, untuk segera melakukan tin- 
dakan perbaikan. Demikian pula dalam pelaporan hasil ak
tivitas penjualan, aeringkali penjualan untuk beberapa 
jenis produk dilaporkan kurang terperinci. Akibatnya, 
pimpinan tidak dapat mengetahui produk-produk mana saja 
yang memiliki profit margin yang lebih tinggi diantara 
produk-produk yang diproduksi. Sehingga keputusan yang 
diambil sudah tentu tidak lagi didasarkan atas keadaan 
yang sebenarnya, melainkan hanya berdasarkan perkiraan 
atau intuisi belaka, yang sudah tentu tidak dapat berta- 
han untuk kondisi persaingan yang semakin ketat.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : "PERANAN SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PENJUALAN BAGI PIMPINAN DALAM PENGAMBILAN KE
PUTUSAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN PADA PT 
’ X ’ DI SURABAYA", mengandung pengertian-pengertian se- 
bagai berikut s

Peranan, kata ini menunjukkan sampai sejauh mana Sistem
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Informasi Akuntansi Penjualan memiliki arti yang 
penting dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi, merupakan seperangkat manu- 
sia dan sumber-cumber modal dalam organisasi 
yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan infor 
masi keuangan dan informasi-informasi yang diper 
oleh dari pengumpulan dan pengolahan data tran- 
saksi.

Penjualan, edalah penyerahan secara yuridis hak milik 
atas barang dan jasa kepada pembeli.

Pimpinan, adalah pihak-pihak yang berwewenang dalam 
pengambilan keputusan,

Pengambilan Keputusan, adalah penyeleksian alternatif
yang paling optimal untuk memecahkan masalah/
atau mencapai tujuan perusahaan,

Perencanaan, adalah suatu target yang harus dicapai, 
yang ditetapkan sebelum aktivitas tersebut dija- 
lankan.

Pengendalian, adalah usaha-usaha mengawasi jalannya pe
rencanaan dan sekaligus membenahi aktivitas yang 
tidak sesuai dengan rencana semula.

PT " X n di Surabaya, adalah menunjukkan tempat dimana 
penulis mengadakan penelitian.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikata 
kan bahwa Informasi Akuntansi Penjualan memegang peran-
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an yang penting dalam pengambilan keputusan, khususnya 
keputusan perencanaan dan pengendalian penjualan. Oleh 
karena itu memerlukan-perhatian yang cukup besar, agar 
setiap data yang diolah menjadi informasi dapat memain- 
kan peranannya, dalam pengertian informasi itu dapat 
tersedia tepat pada waktunya, lengkap, relevan dan da
pat diyakini kebenarannya. Sehingga pimpinan dapat men£ 
ambil keputusan dengan tepat.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagian besar perusahaan didirikan untuk hidup 
dengan semakin memaksimalisasi kekayaannya. Untuk itu 
perusahaan harus mampu memasarkan hasil produksinya se- 
suai dengan yang direncanakan.

Aktivitas penjualan adalah bagian yang penulis 
arabil dalam penulisan skripsi ini. Mengingat aktivitas 
penjualan ini merupakan ujung tombak dari seluruh akti
vitas yang ada dalam perusahaan, dengan tanpa mengabai- 
kan peranan masing-masing aktivitas lainnya dalam me- 
nunjang tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu 
informasi penjualan merupakan salah satu aktivitas yang 
penting dan patut dipertimbangkan oleh pimpinan dalam 
pengambilan keputusan.

Selain itu, dalam dunia usaha yang semakin ber- 
kembang, berarti semakin komplex juga persoalan-persoal
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an yang dihadapi manajemen aehingga sangat dirasakan 
perlunya suatu sistem informasi yang memadai. Informasi 
yang dihasilkan merupakan titik tolak dalam pengambilan 
keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan penju
alan akan berpengaruh pada aktivitasraktivitas yang la
in dalam perusahaan.

4. Tu.juan Penyusunan Skripsi

Dengan penyusunan skripsi ini penulis mencoba me 
nerapkan teori-teori yang pernah penulis pelajari sela- 
ma ini sehubungan dengan masalah-masalah yang timbul da 
lam perusahaan, Dengan demikian penulis dapat mengeta- 
hui seberapa jauh teori-teori itu dapat diterapkan un
tuk memecahkan masalah yang ada.

Selain itu, penulis berharap pihak manajemen dan 
semua pembaca memperoleh manfaat tentang segala pemba- 
hasan, saran dan kesimpulan yang penulis kemukakan, Se- 
kaligus juga mendorong kesadaran manajemen untuk mene- 
rapkan sistem informasi akuntansi yang baik sebagai ba- 
han pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5. Sistematlka Skripsi

Sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
1* .Pandangan Umum
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Bagian ini berisi secara garis besar tentang 
apa yang akan penulis bahaa dalam skripsi - 
Ini.

2. Penjelasan Judul
Bagian ini menjelaskan baik kata demi kata 
daripada judul, raaupun pengertian secara ke- 
seluruhan. Dimaksudkan agar tidak timbul sa
lah pengertian mengenai apa yang penulis mak 
sud.

3. Alasan Pemilihan Judul
Bagian ini menjelaskan apa yang menyebabkan 
penulis tertarik atas judul tersebut.

4. Tujuan Penyusunan Skripsi
Pada bagian ini penulis mengharapkan manfaa_t 
manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan 
skripsi, baik bagi penulis maupun pembaca.

5. Sistematika Skripsi
Bagian ini merupakan kronologis atau urut- 
urutan pembahasan skripsi,

6. Metodologi
6.1. Permasalahen, merupakan problem yang di 

hadapi perusahaan yang penulis survey.
6.2, Hipotesa Kerja, merupakan anggapan se- 

mentara yang penulis kemukakan sebagai 
pemecahan terhadap permasalahan yang
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ada, yang harus diuji dengan fakta.
6.3. Scope Analisa, merupakan batasan-batas- 

an yang penulis pakai dalam memecahkan 
permasalahan yang ada.

6.4. Prosedur Pengumpulan'dan Pengolahan Da
ta, menerangkan cara pengumpulan data 
dan cara-cara pengolahannya.

Bab II Tinjauan secara teoritis Peranan Sistem Infor- 
. masi Akuntansi Penjualan Bagi Pimpinan Dalam 
Pengambilan Keputusan Perencanaan dan Pengenda- 
lian Penjualan
Pada bab ini digelaskan tentang landasan teori
tis atas sistem informasi akuntansi penjualan, 
pengambilan keputusan dan hubungan atau peranan 
sistem informasi akuntansi penjualan dalam peng 
ambilan keputusan, khususnya keputusan perenca- 
naan dan pengendalian penjualan; sehingga diper 
oleh keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas seca 
ra teoritis tentang analisa dan anggaran penju
alan sesuai dengan permasalahan yang akan penu
lis bahas.

Bab III Tinjauen Umum Perusahaan
Bab ini memberikan gambaran umum perusahaan, 
aktivitas penjualan baik sistem dan prosedur
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maupun informasi akuntansinya. Selain itu memu- 
at pule permasalahan yang dihadapi perusahaan, 

Bab IV Pemecahan Masalah dan Pengujian Hipotesa
Bab ini berisi mengenai. cara-cara pemecahan ma
salah yang dihadapi perusahaan dan juga dikemu- 
kakan mengenai pengujian hipotesa.

Bab V Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini diberikan kesimpulan dan saran 
mengenai hasil analisa atas sistem informasi 
akuntansi penjualan PT 11 X n di Surabaya terse
but .

6. Metodologi
6.1. Permasalahan.

PT ” X n yang memproduksi beberapa jenis produk,
mcmiliki beberapa aktivitas dalam menunjang tercapainya
tujuan perusahaan. Penjualan merupakan salah satu akti
vitas yang sangat penting, yang perlu mendapat perhati- 
an khusus dari pimpinan, sehingga pimpinan sebagai deed, 
sion maker harus menerima informasi-informasi yang je- 
las, lengkap dan tepat waktu sebagai dasar keputusannya, 

Pada perusahaan ini, pimpinan hanya menerima in
formasi berupa laporan rugi-laba setiap bulan untuk se- 
luruh jenis produk yang dijual, tanpa ada perincian un
tuk tiap jenis produk yang terjual. Oleh karena itu pim
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pinan tidak mengetahui produk mana yang memberikan kon- 
tribusi terbesar dan produk mana yang kurang kontribusi. 
nya dalam hasil penjualan tersebut. Dengan kata lain 
pimpinan tidak mengetahui produk mana sebenarnya yang 
lebih disukai konsumen, mungkin saja produk yang lebih 
disukai konsumen kurang diproduksi oleh perusahaan; ser 
dangkan produk yang kurang disukai bahkan terlalu ba- 
nyak diproduksi. Akibatnya pimpinan dalam mengambil ke
putusan cenderung atas dasar intuisi atau perkiraan be- 
laka dan keputusan itu sudah tentu berpengaruh pada ak- 
tivitas-aktivitas lainnya.

Selain itu dalam menjalankan aktivitas penjualan 
nya, perusahaan tidak pernah membuat rencana penjualan 
melalui sales budget, padahal rencana penjualan merupa
kan awal dari seluruh perencanaan yang dibuat perusaha
an. Akibatnya, pengendalian atas aktivitas penjualan 
perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik.

6.2. Hipotesa Kerja.

Dengan permasalahan tersebut di atas, maka dalam 
perusahaan ini perlu diterapkan sistem informasi akun
tansi penjualan yang lebih baik, sehingga akuntansi se
bagai sumber informasi kuantitatif keuangan perusahaan 
dapat memberikan informasi yang tepat bagi pimpinan se
bagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
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Dengan demikian, untuk perusahaan ini perlu di- 
adakan analisa penjualan untuk tiap jenis produk yang 
dipasarkan. Dari analisa ini akan diketahui produk-pro- 
duk mana yang lebih disukai konsumen dan yang lebih 
menguntungkan bagi perusahaan, sehingga akan memudahkan 
pimpinan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian 
penjualannya.

Selain itu untuk kepentingan pengendalian penju
alan dan membantu perusahaan dalam membuat rencana un
tuk mencapai tujuannya, maka perlu dibuat anggaran pen
jualan bulanan. Atas dasar anggaran penjualan ini, maka 
anggaran atau rencana untuk aktivitas-aktivitas lainnya 
dapat ditentukan dengan lebih baik.

6,3* Scope Analisa.

Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas masa
lah sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh ak
tivitas penjualan saja, sehubungan dengan permasalahan 
yang dihadapi oleh PT " X ” di Surabaya.

Sistem informasi yang penulis maksud, adalah sis 
tem informasi bagi pimpinan saja, meskipun suatu sistem 
informasi yang lengkap haruslah mampu memenuhi kepen
tingan berbagai pihak seperti para pemilik saham# dewan 
komisaris, pemerintah, masyarakat dan lain-lain.
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6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data,

1. Pemilihan masalah sebagai bahan pembahasan da 

lam penulis&n skripsi,
2. Library research, yaitu dengan mempelajari li 

teratur-literatur dan karya ilmiah yang diper 
lukan untuk pengumpulan data kepustakaan yang 
diperlukan sebagai dasar pembahasan teoritis 
dari permasalahan.

3. Field research, yaitu dengan mengadakan pene- 
litian terhadap obyek pembahasan skripsi de
ngan cara mengadakan pengamatan, mengajukan 
daftar pertanyaan serta wawancara langsung 
dengan pimpinan perusahaan.

M i l t k ;

p b r p u s t a k a a n
BNIVEKSITAS A I R L A N O U A ' I  

B A Y A I
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BAB II
PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BAGI 
PIMPINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN 

DAN PENGENDALIAN PENJUALAN

1, Pengertian Sistem dan Prosedur

Perkembangan,dunia usaha menghendaki agar pimp in 
an mengawasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang ada 
dalam perusahaannya secara lebih seksama. Ini bertujuan 
untuk mengarahkan setiap aktivitas yang ada itu kepada 
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan semula. Pada p£ 
rusahaan yang sederhana, dalam pengertian tidak terlalu 
banyak bagian atau aktivitas yang ada, maka pimpinan ma 
sih bisa mengawasi secara langsung aktivitas - aktivitas 
tersebut. Namun apabila perusahaan itu sudah berkembang 
dengan semakin banyaknya bagian yang dioperasikan, pim
pinan sudah tentu tidak dapat secara langsung mengawasi 
pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut. Agar pimpinan 
dapat mengetahui pelaksanaan masing-masing aktivitas 
tersebut, maka diperlukan laporan aktivitas dari tiap- 
tiap bagian. Untuk dapat memperoleh suatu pelaporan 
yang baik dan benar, maka perlu diterapkan suatu sistem 
informasi akuntansi yang memadai, yang mampu menghasil- 
kan informasi yang berguna bagi pimpinan dalam pengara- 
bilan keputusan.

Sebelum membahas pengertian dan peranan sistem

13
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informasi akuntansi, maka terlebih dahulu akan dijelas-
I .

kan pengertian sistem dan prosedur ditinjau dari bebera 
pa definisi.
V. Gerald Cole (Accounting Systems Cecil Gillespie) mem 
berikan definisi sebagai berikut :

A system is a network of related procedures develo£ 
ed according to one integrated scheme for perform
ing a mayor activity of the business. A procedure 
... is a sequence of clerical operations usually in 
volving several people in one or more departments7 
established to ensure uniform handling of a recurr
ing transaction of the business.

Pengertian yang diberikan oleh Hadori Yunus seba 
gai berikut t

Sistem Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai un
tuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan dan 
mengikhtisarkan keterangan-keterangan yang menyang- 
kut seluruh transaksi-transaksi perusahaan, dimana 
para pegawai, kegiatan-kegiatan, bahan-bahan dan me 
sin-mesin dapat disatupadukan sedemikian rupa se
hingga pengawasan (dalam arti luas) dapat dijalan-kan sebaik-baiknya,2

Oleh Howard F. Stettler (Systems Based Indepen
dent Audit) didefinisikan sebagai berikut :

Cecil Gillespie, Accounting Systems Procedures 
and Methods. Third edition. Prentice Hall Inc.. I97T7 
halaman 2.

2Hadori Yunus, Sistem Akuntansi. Bagian Penerbit 
an Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, YogyakartaT
1981, halaman 1.
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An accounting system is the means by which data per 
taining to the transactions and economic events af- 
fectvy an entity are processed to produce operating 
and financial information needed by management to 
direct and control operations, and by stockholders, 
creditors, government agencies, and other third
parties to use in their decision making relative to 
that entity.5

Ronald J. Thacker mendefinisikan sistem sebagai 
berikut : "System can be defined as a set of components 
or elements which are put together in a particular way 
to attain a goal,f.̂

Sedangkan menurut R.G. Anderson, sistem adalah :

A system may be defined as a combination of inter
related elements, or sub-systems, organised in such 
away as to ensure the efficient functioning of the 
system as a whole, necessitating a high degree of 
coordination between the sub-systems, each pf which 
is designed to achieve a specified purpose.5

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat d_i 
simpulkan bahwa sistem merupakan suatu alat bagi perusa 
haan dalam mencapai tujuannya.

'Howard F. Stettler, Auditing Priciples : A Sys
tems Based Approach, Fifth edition. Prentice Hall Inc.,
1982, halaman 128.

^Ronald J. Thacker, Accounting Principles, Second 
edition, Prentice Hall Inc., Engle Woo'd Cliffs,"New Jer 
sey,' 1979t halaman 960. “

^R.G. Anderson, Data Processing and Management 
Information Systems. Third edition. Macdonald and Evans 
Ltd., 1979* halaman 359.
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Di dalam sistem terdapat beberapa prosedur yang saling 
berhubungan, formulir-formulir sebagai bukti tertulis 
dari transaksi yang ada, buku catatan (jurnal dan buku 
besar), alat atau mesin-mesin pembukuan, dan orang-orarig 
yang memproses data serta menyajikan* informasi,

Perlu juge dibedakan pengertian antara sistem 
dan prosedur, Dari definisi di atas terlihat bahwa pro
sedur adalah bagian daripada sistem yang merupakan sua
tu urutan tindakan yang ditetapksn untuk melaksanakan 
suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 
secara seragam.

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusaha 
an, memiliki beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan 
baik-baik* Cecil Gillespie menyebutkannya sebagai beri
kut :

The general aims of systems and method work are :
- To improve the information provided by the ■ sys

tem, in quality, timeliness, or structure of the 
information,

- To improve the accounting control and internal 
check, that is, to improve the dependability of 
accounting information and to provide complete re 
cords of accountibility for the protection of the 
assets of the business.

- To decrease the clerical cost of keeping in the 
records

^Cecil Gillespie, Op cit, halaman 7,
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Dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan sistem 
akuntansi tersebut adalah menyangkut perbaikan sistem 
informasi, perbaikan internal control, serta berkurang- 
nya clerical cost yang ada pada sistem saat itu. Dengan 
kata lain, penyusunan sistem akuntansi itu hendaknya me 
menuhi prinsip cepat dalam menyediakan informasi yang 
benar, prinsip aman atas harta milik perusahaan dan 
prinsip murah dalam penyelenggaraan sistem akuntansi 
itu. Jadi ketiga tujuan tersebut tidak bisa terlepas sa 
tu dengan yang lainnya. Oleh Cecil Gillespie digambar- 
kan sebagai berikut :

GAMBAR 1 
THE GENERAL AIMS OF SYSTEMS

improved information

reduced clerical cost improved internal check

Sumber : Cecil Gillespie, Accounting Systems Procedures 
and Methods. Third edition. Prentice Hall Inc, 
1971, halaman 8.
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2. Pengertian Data dan Informasi

Istilah data dan informasi sering dikacaukan da
lam pengunaannya. Padahal kedua istilah ini memiliki 
perbedaan makna yang cukup berarti dalam proses peng- 
olahan data. Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas 
mengenai perbedaan antara data dan informasi, maka Gor
don B, Davis memberikan definisi sebagai berikut :

Information is data that has been processed into a 
form that is meaningful to the recipient and is of 
real or perceived value in current or prospective 
decisions.
... data is the raw material for information.7

Sedangkan Burch dan Strater mendefinisikan data 
sebagai berikut :

Data are raw facts in isolation which, when placed 
in a meaningful context by a data processing ope
rations), allows inferences to be drawn.
... the basic purpose of capturing and processing 
data is to produce information.8

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa data merupakan bahan mentah dari informasi, dalam

7Gordon B. Davis, Management Information Systems: 
Conceptual Foundations. Structure, and Development. 
Mc-Graw Hill Inc., 1977» halaman 437.

8John G. Burch, Jr and Felix R. Strater, Jr, In
formation Systems j Theory and Practice. Hamilton Pu
blishing Company, California, 1974, hal. 23,
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pengertian data adalah input sedangkan informasi adalah 
out put dari suatu proses pengolahan data. Sehingga da
ta tidaklah dapat dip&kai dalam pengambilan keputusan 
sebelum diolah terlebih dahulu menjadi informasi.

Proses pengolahan data menjadi output dapat dilj. 
hat pada gambar 2 di bawah ini.

GAMBAR 2 
THE DATA PROCESSING CYCLE

Sumber : Barry E. Cushing, Accounting Information Sys
tems and Business Organizations. Second editi
on, Addison Wesley Publishing Company Inc., 
1974, halaman 11.

Dari gambar terlihat bahwa ada lima tahap untuk 
bisa menjadikan data sebagai suatu output, yaitu :

1. Data Collection, berisikan aktivitas observa
tion dan recording.

2. Data Refinement, berisikan aktivitas classify 
ing, batching verification, sorting data.

d
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tranmission, transcription.
3. Data Processing, berisikan aktivitas calcula

ting, comparing, summarizing, filtration, dan 
retrieval.

4. Data Maintanance, berisikan aktivitas storage, 
updating, indexing dan protection of storage 
data.

5. Data output, berisikan aktivitas issuance dan 
reporting,

Dalam akuntansi pengolahan data biasanya disebut 
dengan Double Entry Accounting Process, yaitu proses 
pengolahan data yang dimulai dari sumber-oumber dokumen 
dan berakhir pada laporan keuangan. Proses ini mengha- 
silkan^laporan-laporan dan analisa baik yang berisikan 
informasi keuangan maupun yang bukan informasi keuangan,

Informasi memiliki arti yang penting dalam suatu 
arus komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Samuel Ei- 
lon bahwa : "Information Flow in a communication net
work is the lifeline of a business enterprise; it is

qlike blood flowing through the veins and of the body".
Sedemikian pentingnya informasi sehingga diumpa-

qOnong Uchjana Effendy, MA., Sistem Informaai Da 
lam Manajemen. Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal, 73.
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makan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manu- 
sia dan informasi merupakan suatu garis kehidupan dari 
.suatu perusahaan, Dalam inenghadapi dunia uaaha yang ti
dak menentu, maka informasi memiliki peranan yang sa
ngat penting seperti yang dikatakan Burch dan Strater : 
’’The primary function of information, and hence of an 
information system, is to increase the knowledge or re
duce the uncertainty of the user”.^ Dengan demikian in 
formasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambil 
an keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil 
berdasarkan informasi yang ada dapatlah dipertanggung- 
j awabkan.

Dapat disimpulkan bahwa informasi memiliki nilai
yang lebih yang lebih tinggi daripada data dalam hal 

t
pengambilan keputusan. Namun demikian data tetap merupa 
kan hal yang penting, karena kebenaran informasi tergan 
tung pada kebenaran data yang diolah. Bila data yang di 
olah salah maka informasi yang dihasilkan pengolahan da 
ta tersebut akan salah pula, sehingga akan menyesatkan 
keputusan yang diambil.

Informasi akuntansi adalah hal yang penting bagi 
perusahaan. Dimana informasi akuntansi ini selain digu-

^John G. Burch & Felix R. Strater, Op cit, ha- 
laman 24.
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nakan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, ju
ga dipakai untuk mengambil keputusan di luar organisasi 
(oleh investor, kreditur, dan lain-lain). Hal ini diun£ 
kapkan oleh Ronald J. Thacker dalam definisi akuntansi : 
"Accounting has been defined as : a decipline which pro 
vides ... information essential to the efficient con
duct and evaluation of the activities of any organiza
tion" • ̂

Informasi yang diperoleh dari akuntansi ini pen- 
ting bagi perencanaan yang efektif, pengendalian dan 
pengambilan keputusan oleh manajemen. Selain itu untuk 
pertanggungjawaban dari organisasi kepada investor, kre' 
ditur, pemerintah dan lain-lain.

3. Arti dan Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam setiap perusahaan, pimpinan akan selalu di. 
hadapkan pada tahap pengambilan keputusan terhadap ber
bagai alternatif yang ada. Informasi dari setiap alter- 
natif tersebut sangatlah besar pengaruhnya terhadap ke
putusan yang diambil dan keputusan atas suatu aktivitas 
akan sangat berpengaruh pada aktivitas yang lain yang 
ada dalam perusahaan tersebut.

^Ronald J. Thacker, Op cit. halaman 5.
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Semakin besar perusahaan, akan semakin sulit ba
gi pimpinan untuk mengawasi secara langsung setiap aak- 
tivitas yang ada. Keterbatasan ini menghendaki adanya 
sistem informasi yang memadai, yang memungkinkan pimpin 
an membuat keputusan, merencanakan dan mengawasi aktivi 
tas-aktivitas tersebut.

Oleh karena itu untuk menghindari pengambilan ke 
putusan yang kurang mengarah pada sasarannya, maka di- 
perlukan pertimbangan-pertimbangan yang kuat untuk da
pat membuat suatu keputusan. Dasar-dasar pengambilan ke 
putusan itu antara lain berasal dari informasi kuantita 
tif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi kuanti
tatif keuangan ini dihasilkan oleh sistem informasi 
akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut, 
yang menyangkut berbagai aktivitas yang ada. Informasi 
ini baru akan berguna apabila informasi tersebut disajî  
kan tepat pada waktunya, informasi itu benar, up to 
date, mudah dimengerti dan sesuai .dengan kebutuhan.

3.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.

Menurut Barry E. Cushing, Sistem Informasi Akun
tansi didefinisikan sebagai berikut :

Accounting information system is defined as the set 
of human and capital resources within an organiza - 
tion which is responsible for the preparation of fî 
n8ncial information and also of the information ob
tained from the collection and processing of transac
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tion data. This information is then made available 
for use by all levels of management in planning and 
controlling the activities of the organization.12

Sedangkan menurut George H. Bodnar :

An accounting information system is a collection of 
resources, such as equipment, design to transform 
economic data into usefull information. This infor
mation is msde available to a wide variety of users 
to assist in the planning and control of the activi. 
ties of an organization.

Dan menurut Stephen A. Moscove and Mark G. Simkin 
mendefinisikan sebagai berikut :

Accounting information system as : an organizatio
nal component which accumulates, classifies, pro
cesses, analysis and communicates relevant financi- 
al-oriented, decision making information to a compa 
ny's external parties (such as federal and state 
tax agencies), current and potential investor and 
creditors and internal parties (principally mana - 
gement),14

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi akuntansi merupakan komponen da- 
ripada organisasi baik capital maupun human yang ber
tanggung jawab untuk mempersiapkan informasi keuangan

12Barry E. Cushing, op cit, halaman 16.
1*5'George H. Bodnar, Accounting Information Sys - 

terns. Allyn and Bacom, Inc., Boston, 1980, hal,
^Stephen A. Moscove and Mark G. Simkin, Account 

ing Information Systems- t Concepts and Practice for Ef
fective Decisioh Making, John Wiley andT Sons . Inc.. - 
1981, halaman 6.
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dan informasi-informasi yang diperoleh dari pengumpulan
data serta pemrosesan data transaksi. Informasi ini akan
dipakai baik oleh pihak manajemen dalam merencanakan
dan mengawasi aktivitas organisasi, maupun oleh pihak
luar dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian atau
sub sistem daripada sistem informasi manajemen. Barry E.
Cushing menyatakan sebagai berikut : "This the account
ing information system is a subsystem of a management

15information system within an organization", '
Demikian pula Moscove dan Simkin menyatakan : 

"The accounting information system is actually one ma
jor component of a management information system1' , ^

Sistem informasi akuntansi memiliki semua karak- 
teristik sistem informasi manajemen. Keduanya memanfaat 
kan jenis aumber-sumber yang sama dan memiliki siklus 
pengolahan data yang menghasilkan informasi untuk peren 
canaan dan pengendalian manajemen.

Perbedaan yang besar terletak pada ruang lingkug. 
nya, Sistem informasi manajemen meliputi semua data 
yang masuk organisasi, semua aktivitas pengolahan di da 
lam organisasi dan semua informasi yang dipergunakan

*^Barry E, Cushing, op cit, halaman 15. 
■^Stephen A, Moscove and Mark G, Simkin, loc cit.
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oleh orang-orang dalam organisasi. Sedangkan sistem in
formasi akuntansi hanya mencakup jenis data dan informa 
si tertentu (informasi keuangan dsn informasi yang tim- 
bul dari pengolahan data transaksi). Jadi dapat disim- 
pulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah bagian 
atau sub sistem daripada sistem informasi, manajemen. 
Suatu pemahaman akan sistem informasi akuntansi adalah 
sangat penting dalam mempelajari sistem informasi mana
jemen. Untuk lebih jelasnya, maka sistem informasi mana 
jemen oleh Barry E. Cushing didefinisikan sebagai beri
kut :

A management information system may be defined as 
the set of human and capital resources within an or 
ganization which is responsible for the collecting 
and processing of data to produce information which 
is useful to all levels of management in planning 
and controlling the activities of the organizatio
nal.1?

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
sistem informasi manajemen adalah seperangkat manusia 
dan sumber-sumber modal dalam organisasi, yang bertang
gung jawab dalam menghasilkan informasi yang berguna ba 
gi semua tingkat manajemen untuk keperluan perencanaan 
dan pengawasan aktivitas-aktivitas organisasi.

Barry E. Cushing, op cit. halaman 9.17
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3.2. Peranan Sistem Informasi Akuntansi..

Semakin modern dan besar suatu perusahaan dengan 
beribu-ribu orang yang bekerja <3i dalamnya dan dengan 
tugas-tugas yang bervariasi, maka akan semakin kompleks 
lah masalah-masalah yang akan timbul. Dalam hal ini pe- 
renan sistem informasi akuntansi akan merijadi semakin 
penting. Sistem informasi akuntansi memegang peranan da 
lam merencanakan, mengkoordinasikan, mengontrol berba - 
gai aktivitas yang ada dan menyediakan informasi untuk 
banyak orang dan instansi yang berkepentingan akan ak
tivitas perusahaan. Masing-masing jenjang manajemen ber 
tanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan, sehin^ 
ga tiap level tersebut memerlukan informasi dalam mela- 
kukan tugasnya.

Sistem informasi akuntansi meskipun bukan merupa 
kan satu-satunya sumber informasi, tetapi ia tetap meru 
pakan sumber utama dari informasi yang dibutuhkan, Kea- 
daan dunia usaha seperti teknologi baru, situasi pasar, 
persaingan dan lain-lain, juga merupakan sumber infor
masi yang penting.

Untuk lebih jelasnya, Barry E. Cushing menggam- 
barkan hubungan antara sistem informasi akuntansi de
ngan organisasi dan lingkungannya seperti pada gambar 3 
pada halaman 28.

Ditinjau dari sudut pemakai informasi yaitu sia-
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OALffiAR 3
HUBIT-JGA'-I ANTARA SIST3M i:??03I.:A3I AKUNTANSI DENG AH 

ORGAN ISAS I P3RUSAHAAK 3 AN LINGKUKGAIttYA

Employees

Suppliers

Stockholders

Lenders

Governments

The Environment

information <---------

The Business 
Organization

information

I
Management

t t
Infor
mation data

I
Accounting
Information
System

A | h
Data 

y I

Customers

Sumber : Barry 2. Cushing, Accounting Information Systems 
and Business Organization. Second Edition. Addi-’ 
son Y/esley Publishing Company, Inc«, Philippines, 
1974, halaman 5.
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pa saja yang dapat memakai informasi akuntansi tersebut 
sebagai dasar pengambilan keputusan, maka terdapat dua 
golongan utama pemakai yaitu pihak intern dan ekstern. 
Pihak ekstern memiliki kepentingan yang berbeda - beda, 
dimana sebagian kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan 
adanya laporan keuangan yang bertujuan umum (general 
purpose). Seperti tampak daiam gambar 3 tersebut, pihak 
ekstern terdiri dari enam kelompok pemakai yaitu : cus
tomer, supplier, stokholders, employees, lenders, dan • 
goverment. Sedangkan pihak intern adalah perusahaan 
atau manajemen sendiri.

Sistem informasi akuntansi harus diciptakan sede 
mikian rupa sehingga dapat memenuhi secara efektif baik 
kebutuhan intern maupun ekstern. Bila tidak demikian, 
maka tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen menjadi 
tidak efektif lagi dan ini akan membawa dampak yang ku
rang baik bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tu
juan yang telah ditetapkan semula, Demikian pula bila 
pihak ekstern kurang mendapat informasi atau mendapat 
informasi yang salah, hal ini akan menyebabkan kerugian 
bagi pihak ekstern tersebut dan selanjutnya akan menu- 
runkan kredibilitas perusahaan yang bersangkutan di ma- 
ta pihak ekstern tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem in
formasi akuntansi memainkan peranan yang sangat penting
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dalam membantu organisasi perusahaan yang efektif.

4* Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi Akuntansi

Setiap perusahaan selalu dihadapkan pada berma- 
cam-macam masalah dan bermacam-macam pilihan atau alter 
natif pemecahan. Sehingga harus ditentukan tindakan-tin 
dakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian pengambil 
an keputusan adalah suatu proses yang tidak dapat dihin 
dari oleh pimpinan atau manajemen.

Pengambilan keputusan atas suatu aktivitas, tidak 
saja hanya akan melibatkan aktivitas yang bersangkutan; 
tapi juga akan melibatkan aktivitas yang lainnya. Sehing 
ga pengambilan keputusan bukanlah suatu pekerjaan yang 
mudah, Kesalahan dalam mengambil keputusan akan sangat 
berpengaruh kepada aktivitas yang lainnya. Oleh karena 
itu sebelum mengambil keputusan pimpinan harus mendapat 
kan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, tepat wak 
tu, dan sesuai dengan kebutuhan. Atas dasar informasi 
yang telah memenuhi syarat inilah, maka keputusan yang 
diambil dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat meme
nuhi kebutuhan ini, diperlukan sistem informasi akuntan 
si yang memadai.

4.1. Pengertian Pengambilan Keputusan.

Menurut S.P. Siagian :

30
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Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 
sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengum
pulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang 
dari elternatif yang dihadapi dan mengambil tindak- 
an yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang 
paling- tepat.1®

Oleh Nelson dan Miller memberikan pengertian peng
ambilan keputusan sebagai berikut s "On a fairly simple
level, decision making consists of sifting through a set
of alternative courses of action and selecting one that

iqwill move the organization closer to its objective".
Sedengkan oleh Burch dan Strater pengambilan ke

putusan didefinisikan i

Decision making, thus, is a process of selecting from
among several alternatives, which may be either quan
titative or qualitative, the best alternatives in

20order to solve a problem or resolve a conflict.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih 
alternatif yang paling menguntungkan untuk memecahkan 
masalah atau untuk mencapai tujuan,

18S.P. Siagian, Sistem Informasi TJntuk Pengambil 
an Keputusan, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 83.

^A, Tom Nelson and Paul B.YJ. Miller, Modern Ma
nagement Accounting. Second edition, Goodyear Publish
ing Company Inc., 198Y, halaman' 110,

20John G, Burch and Felix R. Strater, op cit, ha
laman 52.
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Secara umum, berdasarkan kemampuan organisasi un 
tuk mengadakan prarencana atas proses pengambilan kepu
tusan, maka pengambil&n keputusan dibagi menjadi :

a. Programmed decision making 
b* Non programmed decision making.

ad.a. Programmed decision making

Programmed decision atau keputusan yang terpro- 
gram adalah keputusan yang diambil untuk permasalahan 
yang rutin terjadi. Keputusan seperti ini dapat dispesi 
fikasikan sebelumnya sebagai seperangkat aturan atau - 
prosedur keputusan, sehingga tidak menyulitkan pimpinan 
apabila permasalahan yang sama timbul. Kanfaat dari ke
putusan terprogram ini ialah pimpinan dapat lebih membj2 

rikan perhatian kepada hal-hal yang lebih penting, 
Contoh dari pengambilan keputusan jenis ini adalah da
lam hal pengawaaan persediaan, penentuan Economic Order 
Quantity (EOQ), reorder point, safety stock, Sehingga 
pada saat persediaan mencapai minimum, maka secara ru
tin dan otomatis dilakukan pemesanan kembali. Oleh kare; 
na itu pimpinan tidak direpotkan lagi dengan masalah 
yang sama, segala berjalan rutin dan otomatis.
Keputusan seperti ini biasanya dapat didelegasikan ke 
tingkat bawah dalam organisasi.
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ad.b. Non programmed decision making

Keputusan yang tidak diprogram ini biasanya ter
jadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlu- 
kan. Keputusan ini menyangkut hal-hal yang kompleks, di 
mana hanya sebagian variabel yang diketahui dan banyak 
unsur ketidakpastian di dalamnya. Untuk keputusan jenis 
ini diperlukan skill yang tinggi dari pimpinan, dengan 
ditunjang oleh suatu sistem informasi yang baik. Kepu
tusan ini tidak dapat didelegasikan ke tingkat bawah da 
lam organisasi. Gontoh dari keputusan ini seperti : pe- 
ngembangan produk, merger, ekspansi pabrik dan lain-lain.

4.2. Proses Pengambilan Keputusan dan Peranan Sistem In 
formasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan.

Proses pengambilan keputusan terdiri dari empat 
upsur yaitu :

1. Model, yang menggambarkan uraian kuantitatif 
dan kuaiitatif dari masalah.

2. Criteria, kriteria yang ditetapkan menunj.uk- 
kan tujuan dari masalah yang diputuskan. Apa*- 
bila ada beberapa kriteria, maka si pengambil 
keputusan harus mengadakan kompromi.

3. Constraints, merupakan pembatasan- pembatasan 
yang menjadi faktor tambahan yang harus diper 
hatikan dalam memecahkan masalah.
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4. Optimization, masalah yang harus diputuskan 
digambarkan secara lengkap (the model), pirn- 
pinan menentukan apa yang dibutuhkan (the crî  
teria), dan faktor-faktor apa yang membatasi 
kegiatan (the constraints)-, Pada bagian ini 
pengambil keputusan siap untuk memilih peme- 
cahan yang terbaik.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan pe- 
ngenalan akan permasalahan yang harus diselesaikan atau 
timbulnya kebutuhan untuk pengambilan keputusan, Perma
salahan itu harus dirumuskan lebih dahulu agar tampak 
jelas bentuk dan ruang lingkupnya. Tahap berikutnya ada 
lah analisa terhadap alternatif-alternatif yang ada.
Baik buruknya keputusan yang diambil tergantung atas ke 
mampuan analisa tiap-tiap alternatif yang ada. Dengan 
mengadakan analisa ini akan diketahui kekuatan dan kele 
mahan setiap alternatif yang ada. Hal ini berguna untuk. 
memperkecil resiko dari pengambilan keputusan, yaitu de 
ngan mengambil atau memilih alternatif yang terbaik. 
Setelah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan kepu
tusan itu, maka perlu diadakan evaluasi atas hasil dari 
pada keputusan yang telah diambil. Hal ini berguna se
bagai umpan balik bagi tahap-tahap sebelumnya dalam 
mengambil keputusan dikemudian hari. Untuk lebih jelas- 
nya lihat gambar 4 pada halaman 35*
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GAMBAR 4 
DECISION PROCESS

y Recognize the need for 
decision making

Consideration and ana
lysis of alternatives

Selecting an alternative 
or strategy to attain a 

goal

Communication and imple- 
mentation of decision

I

Evaluation and feedback

Sumber : James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H.
Donnelly, Organization : Structure. Process. 
Behavior, Business Publications, Inc., 1973, 
halaman 204.

Kurang lengkepnya informasi yang ada untuk peng
ambilan keputusan, dapat menyebabkan kegagalan dalam 
pengambilan keputusan tersebut. Kurang lengkapnya infor 
masi ini disebabkan karena kurang memadainya sistem in
formasi yang ada.
Beberapa penyebab kegagalan dalam pengambilan keputusan:

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ... FERRY OKTAVIANUS MANTIRI



M  l L I K.
PERFUMAKAAis 

'UNIVERMTAS AlRLANCKiA'l 3 6
S U R A B A Y A  1

1, Inadequate specified objectives.
Perumuaan yang kurang jelas, yaitu gagal meru 
muskan basil mana yang paling menguntungkan,

2. .Inadequate Information.
Informasi yang salah atau tidak lengkap dari 
berbagai alternatif dan implikasinya masing- 
masing.

Dari kedua penyebab tersebut, tampak bahwa sis
tem informasi merupakan sarana atau alat dalam pengam
bilan keputusan, sehingga dapat dikatakan sistem infor
masi sangatlah berperan di dalamnya.

Ada dua peranan utama dari informasi akuntansi 
di dalam pengambilan keputusan manajemen, yaitu :

1. Informasi akuntansi seringkali memberikan do- 
rongan dalam pengambilan keputusan manajemen 
melalui penunjukan situasi yang ada yang me
merlukan perhatian manajemen.

2. Informasi akuntansi seringkali memberikan da
sar untuk memilih diantara alternatif-alterna 
tif yang paling memungkinkan.

5. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Semakin besar perusahaan, akan semakin sulit ba
gi pimpinan untuk mengadakan pengawasan atas aktivitas 
yang ada, Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang
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dapat menjamin adanya pengendalian intern.
Aktivitas penjualan merupakan aktivitas yang sa

ngat berperan dalam penciptaan pendapatan bagi perusaha 
an, Sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian 
yang semakin ketat, Untuk menjamin adanya pengendalian 
intern dalam aktivitas penjualan, maka perlu dilibatkan 
bagian-bagian yang memungkinkan terjadinya pemisahan 
fungsi. Terutama perlu dipisahkan antara fungsi penyim
panan, pencatatan, operasional dan fungsi pengawasan,

Prosedur penjualan diawali dengan adanya order 
pembelian dari customer kepada bagian pesanan atau or
der penjualan (lihat gambar 5» halaman 38). Disini bagi 
an penjualan akan meneliti langganan tersebut yaitu de
ngan melihat apakah kondite langganan tersebut baik 
atau tidak. Apabila konditenya baik, bagian order penju 
alan akan menandatangani customer purchase order terse
but dimana coppy dari customer purchase order itu akan 
diberikan kepada langganan dan satu lembar lainnya dita 
han sebagai dasar pembuatan sales order.

Berdasarkan customer purchase order tersebut ba
gian order penjualan akan membuat sales order rangkap 
empat. Tiga lembar sales order diserahkan ke bagian gu
dang atau finshed good, namun sebelumnya diperiksa le
bih dulu oleh bagian kredit untuk mengetahui apakah se- 
gala persyaraten kredit dari langganan telah dipenuhi.
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Berdasarkan sales order tersebut bagian gudang akan me- 
ngeluarkan barang-barang yang dipesan dan bersama dua 
lembar sales order barang itu diberikan ke bagian pengi. 
riman, sedangkan bagian gudang akan mencatat pengeluar- 
an barang tersebut pada kartu persediaan. Untuk menget_a 
hui kecepatan kerja bagian gudang, raaka satu sales or
der yang dari bagian kredit dapat langsung diserahkan 
ke bagian pengiriman dan dua sales order lainnya diki- 
rim ke bagian gudang, Dengan demikian bagian pengiriman 
dapat mengetahui kecepatan kerja bagian gudang. Bagian 
pengiriman akan mengirim barang kepada langganan dengan 
menyertakan satu lembar coppy dari sales order sebagai 
packing slip.

Setelah menerima satu sales order dari bagian 
pengiriman, atas dasar itu bagian pemfakturan atau bill 
ing akan membuat faktur. Faktur-faktur ini akan diberi- 
kan ke langganan dan ke bagian piutang untuk dibukukan. 
Berdasarkan faktur-faktur yang dibuat, maka bagian fak
tur akan menyusunnya berdasarkan nomor urut dan kemudi- 
an dibuat jurnal voucher. Jurnal voucher ini, oleh bagi 
an buku besar akan dicocokkan dengan jumlah total piu
tang yang diperoleh dari bagian piutang.

Pada akhir periode tertentu, bagian piutang akan 
mengirim statement kepada debitur atau langganan, untuk 
memberitahukan jumlah saldo tagihan atas debitur yang
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bersangkutan.

6. Analisa Penjualan
6.1, Peranan Analisa Penjualan.

Penjualan merupakan salah satu aktivitas penting 
perusahaan, sehingga pimpinan hams mendapatkan informa 
si penjualan sejelas dan selengkap mungkin sebelum di- 
ambil suatu keputusan atas aktivitas tersebut. Seringka 
li pimpinan mengambil keputusan hanya atas dasar pertim 
bangan praktis saja, tidak dilandasi oleh informasi-in- 
formasi yang mendukung, yang dapat diperoleh melalui 
pendekatan analitis dan ilmiah,

Salah satu pendekatan analitis adalah penggunaan 
analisa penjualan, Dengan analisa ini, pimpinan akan 
mengetahui bidang-bidang yang paling menguntungkan bagi 
perusahaan, informasi ini dapat dipakai sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Hec- 
kert dan Willson : "If business is to achieve profita
ble sales, it must know where the areas of greatest pro
fit are. This means both sales analysis and cost ana-

21lysis".

21J, Brooks Heckert**James D. Willson, Controller 
ship, Second edition. The Ronald Press Company, New- 
York, 1963, halaman 182.
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Analisa penjualan ini disusun berdasarkan faktur 
faktur yang masuk, kemudian dipiaahkan menurut analisa 
yang diinginkan oleh perusahaan. Apabila ingin membuat 
analisa penjualan menurut jenis produk, maka faktur-fak 
tur penjualan dipisahkan menurut jenis produk yang diju 
al. Kemudian diperinci lagi menurut type yang sama, 
ukuran yang sama, warna yang sama, dan lain-lain. Tiap- 
tiap golongan kemudian dijumlahkan, sehingga akan dike- 
tahui jumlah masing-masing golongan tersebut. Agar mu- 
dah terlihat, sebaiknya perincian penjualan itu dibuat 
dalam bentuk lajur-lajur. I.laka akan mudah terlihat je 
nis produk mana yang paling aisenangi konsumen dan pro
duk ini harus tetap dipertahankan. Bagi produk-produk 
yang sukar atau sulit terjual dapat dikurangi produksi- 
nya atau dihapus sama sekali atau dicari cara lain agar 
produk tersebut dapat ditingkatkan penjualannya.

Bagi perusahaan yang daerah pemasarannya meli- 
puti area yang luas, ia memerlukan analisa penjualan me 
nurut wilayah. Faktur-faktur penjualan disortir menurut 
wilayah-wilayah penjualan. Setelah dikelompokkan dalam 
wilayah yang sama, maka masih dapat lagi dikelompokkan 
menurut kota, kabupaten dan lain-lain, Kemudian masing- 
masing kelompok ini dijumlahkan, sehingga akan dapat di. 
ketahui wilayah mana dan kota mana yang memberikan ha- 
sil yang paling besar.
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Berdasarkan informasi ini pimpinan dapat memusatkan per 
hatian pada wilayah-wilayah tertentu yang berhasil dan 
kemudian menganalisa apa yang menyebsbkan wilayah lain 
kurang berhasil, Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1 ha- 
laman 43.

Bagi perusahaan yang ingin membuat, analisa pen
jualan menurut salesman, maka faktur-faktur penjualan 
disortir menurut nama-nama salesman yang ada dalam peru 
sahaan. Setelah dikelompokkan, kemudian masing-masing 
golongan ini dijumlahkan. Informasi yang dapat diambil 
dari analisa ini adalah untuk mengetahui salesman mana 
yang produktif dan salesman mana yang kurang berhasil 
dalam melakukan penjualan dan selanjutnya dicari penye- 
babnya. Analisa ini dapat dilihat pada tabel 2 halaman 
44.

Selain ketiga jenis analisa penjualan di atas, 
sering juga digunakan analisa penjualan menurut metode 
penjualan langsung, menurut langganan dan jenis analisa 
lainnya yang kesemuanya itu melalui proses yang sama se 
perti di atas. Analisa lain yang dapat digunakan seba- 
gai bagian dari perencanaan penjuaian yaitu berhubungan 
dengan penjualan yang tidak terealisir seperti : order- 
order yang masuk, order-order yang tidak terpenuhi, pem 
batalan dan penjualan yang hilang,

Kesemua jenis analisa penjualan itu dimaksudkan
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untuk mengetahui pusat-pusat penjualan yang paling meng 
untungkan. Sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan 
atas penjualan mana yang harus dipertahankan dan mana 
yang perlu ditingkatkan atau penjualan mana yang perlu 
dihapus samasekali karena dipandang 'sudah tidak mengun- 
tungkan lagi. Dengan demikian, pimpinan mendapat infor- 
masi yang berguna sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusannya,

Meskipun demikian, analisa penjualan tersebut tjl 
dak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi manajemen pro- 
fesional yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengelo- 
la fungsi penjualan. Analisa penjualan tersebut hanya- 
lah sebagai alat bantu bagi manajemen.

6.2. Manfaat Analisa Penjualan Menurut Produk.

Dalam banyak perusahaan sering ditemukan bahwa 
sebagian besar volume penjualan yang terjadi hanyalah 
merupakan sumbangan dari produk tertentu dari berbagai 
jenis produk yang terjual. Kenyataan ini menunjukkan 
bahwa hanya jenis produk tertentu saja yang disukai kon 
sumen, sedangkan jenis produk yang lainnya kurang atau 
bahkan tidak disukai sama sekali. Mungkin saja jenis 
produk yang kurang disukai ini diproduksi secara berle- 
bihan, sedangkan produk yang paling disukai bahkan ku
rang diproduksi.
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Oleh karena itu untuk mengetahui secara jelas 
kontribusi masing-masing jenis produk, maka perlu dibu- 
at analisa penjualan menurut jenis produk. Apabila ana
lisa ini menunjukkan keadaan yang tidak memuaskan, maka 
suatu penyederhanaan dari produk dapat dilakukan, Se - 
hingga pimpinan sadar bahwa tidak semua ulkuran, tidak - 
semua warna dan tidak semua type produk perlu dijual, 
tapi harus disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kon- 
sumen, Dengan demikian dana yang tertanam dalam produk- 
produk yang tersedia untuk dijual, dapat digunakan seca. 
ra efisien. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3 halaman 
47.

Manfaat lain dari analisa penjualan menurut pro
duk adalah :

1. Untuk perencanaan penjualan dan penerapan quo 
ta penjualan.

2. Untuk pengendalian persediaan.
Untuk merencanakan persediaan dengan baik, 
pimpinan harus mengetahui penjualan dimasa la 
lu dan kecenderungan di masa depan mengenai 
perubahan jenis produk.

3. Untuk mengarahkan usaha penjualan produk de
ngan cara yang lebih baik. Bagi produk yang 
tidak mendatangkan keuntungan dapat dikurangi 
produksinya atau dihapus, sehingga perhatian
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pimpinan dapat dicurahkan pada produk 
menguntungkan.

7« Budgeting
7.1e Business Budgeto

Semakin kompleksnya permasalahan yang dinadapi pe 
rusahaan dan semakin tidak menentunya keadaan dunia us& 
ha di raasa yang akan datang, menyebabkan setiap kegiat- 
an harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan. Salah s^ 
tu wujud perencanaan itu adalah "business budget, meski- 
pun tidak semua rencana dapat dikatakan sebagai budgeto 

Perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi umum- 
nya mengejar keuntungan, sehingga ia menggunakan krite- 
ria efisiensi sebagai alat pengukurnya* Karena itulah 
perusahaan membutuhkan alat perencana dan pengendali kg. 
untungan. Masing-masing bidang yang ada dalam perusaha
an, merupakan kegiatan yang menuntut spesialisasi ter- 
sendiri dengan programnya masing-masing. Bilamana ma- 
sing-masing bidang membuat dan menentukan programnya 
sendiri-sendiri, terlepas dari program dan kegiatan bi
dang yang lain, maka besar sekali kemungkinan program- 
program ini bukannya saling membantu dalam mencapai sa- 
saran, melainkan malah dapat saling bertentangan satu 
sama lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan 
suatu mekanisme sistem perencanaan dan pengendalian
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yang terpadu (integrated) yang kemudian dikenal dengan
Business Budget,

Menurut Gunawan Adisaputro, business budget didf5

finisikan sebagai berikut : "Business budget adalah suja
tu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelak
sanaan tanggung jawab manajemen di dalam • perencanaan,

22koordinasi dan pengawasan".
Oleh James A. Cashin dan Ralp S. Polimeni, budget

didefinisikan sebagai berikut i "The budget is e quanti
tatif expression of management objectives and a means

2%of monitoring progress toward those objectives". J

Sedengkan oleh Charles T. Horngren budget didefi  

nisikan : "A budget is a quantitatif expression of a 
plan of action and an aid to coordination and imple-

0  Amentation".
Dan Gerald R. Crowningshield serta Kenneth A. Gor 

man mendefinisikan budget :

22Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, Anggaran Pe 
rusahaan, Edisi Revisi II. Bagian Penerbit Fakultas Eko 
nomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 6.”

2^James A. Cashin and Ralph S. Polimeni, Cost Ac 
counting, McGraw Hill Book Company, 1981, hal amah" 468.

“̂Charles T. Horngren, Cost Accounting : A Mana
gerial Emphasis, Fourth edition, Prentice Hall Inc., 
Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1977, halaman 123.
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Budgeting is the formulation of plans, both and 
short range* for future activity that seek to sub - 
statute carefully studied actions for hit-and-miss 
performances and and provide measures through which 
deviations from planned achievments can be evalua
ted. The budget is the conversion, usually by seg
ments and on a short range basis, of plans into fi
gures, an accounting, as it were, for the future. 5̂

Dari keempat definisi di atas terlihat bahwa bud 
get merupakan formulasi dari suatu perencanaan atau me- 
ruoakan gambaran kuantitatif dari perencanaan itu send_i 
ri atau sasaran manajemen.

Jadi business budget merupakan perencanaan peru- 
sahaan yang telah dikuantifisir yang berguna selain se
bagai perencanaan juga sebagai alat koordinasi dan pen£ 
awasan. Dalam hal perencanaan, dengan adanya budget da
pat membantu dalam hal menunjang kebijaksanaan-kebijak- 
sanaan perusahaan dan membantu perusahaan dalam menca- 
pai tujuan akhirnya. Dengan adanya business budget yang 
merupakan rencana terperinci, maka dapat dihindarkan - 
biaya**biaya yang timbul akibat adanya kapasitas yang 
berlebihan. Pemakaian alat-alat teknis yang efektif dan 
efisien, akan membantu penciptaan keuntungan yang pada 
umumnya menjadi sasaran setiap perusahaan.

25Gerald R. Crownningshield and Kenneth A.Gorman, 
Cost Accounting : Principles and Managerial Applicati
ons, Third edition, Houghton Mifflin Company Boston , 
1974t halaman 401,
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Dalam hal koordinasi, maka business budget dapat memban 
tu mengkoordinasikan faktor h u m an  dengan perusahaan, mem 
bantu penempatan modal pada saluran-saluran yang mengun 
tungkan, dalam arti seimbang dengan program perusahaan. 
Sedangkan dalam hal pengawasan business budget berguna 
untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-penge 
luaran, Misalnya pengeluaran biaya promosi yang berle- 
b i h a n  tanpa menghasilkan kenaikan penjualan yang sepa- 
dan. Dalam bidang pengawasan business budget juga bergu 
na dalam mencegah pemborosan-pemborosan dengan mengada- 
kan kontrol terhadap pelaksanaan perencanaan. Inilah 
yang sebenarnya menjadi tujuan umum penyusunan anggaran 

Dalam penyusunan business budget, agar dapat men^ 
a r a h  pada sasarannya, maka budget t e r s e b u t  h a r u 3  realis 
tis, fleksible dan kontinyu. Realistis b e r a r t i  dalam pe 
nyusunan budget jangan terlalu optimis dan jangan pula 
terlalu pesimis. Bila terlalu optimis manajemen akan 
tertekan karena h a r u s  memikul tanggung jawab u n t u k  men 
capai target yang terlalu tinggi, sebaliknya bila terla 
lu pesimis, maka manajemen atau perusahaan tidak akan 
bisa maju; Fleksible berarti tidak terlalu kaku, tapi 
punya peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang 
mungkin berubah. Kontinyu berarti budget memerlukan per 
hatian yang terus menerus dan tidak merupakan suatu 
yang insidentil, tanpa adanya kontrol dari pimpinan ma-
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ka penyusunan “budget menjadi tidak berguna.
Dengan adanya budget akan membantu pimpinan da- 

lam menentukan kegiatan-kegiatan yang paling profitable 
yang akan dilakukan. Selain ita akan mendatangkan manf^ 
at bagi nanajemen yang pada pokoknya akan mendorong se- 
tiap individu dalam perusahaan untuk ber£ikir ke depan, 
mendorong terjadinya kerja saraa antara masing-masing 
bagian dan juga mendorong adanya pelaksanaan azas parti 
sipasi karena setiap bagian yang terlibat ikut serta 
memikirkan rencana kerjanya*

I.Ieskipun begitu banyak manfaat yang bisa dipero- 
leh, tetapi harus diperhatikan juga beberapa kelemahan 
yang membatasi budget itu sendiri. Bahwa budget itu di~ 
susun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan 
baik kegiatan-kegiatan itu tergantung pada ketepatan es 
timasi tersebut. Kelemahan yang lain bahwa budget seca- 
ra kontinyu harus disesuaikan dengan keadaan yang sela- 
lu berubah. Budget tidaklah dapat sepenuhnya mengganti- 
kan keputusan pimpinan, budget hanyalah sebagai alat 
bantu di dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan bud
get juga tidak terjadi secara otomatis, sehingga memer- 
lukan partisipasi dan pengertian dari semua tingkat ma- 
najemen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah 
dir enc an akan.
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7.2. Sales Budget.

Penjualan adalah salah satu aktivitas perusahaan 
yang penting, karena hasil penjualan itu dapat membia- 
yai aktivitas lain dalam perusahaan tersebut. Sehingga 
perlu dibuat perencanaan atas aktivitas ini dalam ben- 
tuk sales budget.

Oleh Victor Lazzaro sales budget digambarkan se
bagai berikut :

Sales budget may represent sales quotas, goals, or 
objectives. Alternatively, they may embody predic
tion. They may analyse anticipated sales by pro
ducts, by teritories or by salesman, may be stated 
in units of product as well as in dollars, and may 
reflect varying degrees of optimism as to probabili 
ty of accomplishment.

Sales budget merupakan sasaran penjualan yang 
ingin dicapai dimana di dalamnya mengandung unsur pre- 
diksi atau peramalan. Sales budget berguna di dalam ana 
lisa penjualan berdasarkan produk, wilayah atau sales
man, ia mencerminkan berbagai tingkat keoptimisan yang
mungkin untuk dicapai.

Salah satu konsep pokok dalam sales budget ada- 
lah sales forecast atau ramalan penjualan.

Victor T.«7.gBro. Systems and P r o c e d u r e s  : A Hand 
hnnk for Business and Industry; Second edition, Prenti- 
00 Hall Inc*, New Jersey, 1.5oo,haiaoan
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Sales forecast ini dapat dikatakan sebagai suatu teknik 
untuk memproyeksikan tingkat permintaan konsumen poten- 
sial pada suatu periode tertentu, dengan berbagai asum- 
si yang tertentu pula. Agar sales budget dapat merupa- 
kan rencana yang realistis, maka forecast penjualan 
yang dibuat haruslah cukup tepat. Forecast penjualan d^ 
buat dengan mengadakan pendekatan calculated risk, dim& 
na dilakukan estimasi terhadap resiko yang diakibatkan 
oleh ketidakpastian faktor-faktor ekstern dan intern. 
Pengukuran di dalam forecast penjualan, dapat dilakukan 
secara kuantitatif dan kuaiitatif*- Pengukuran secara 
kuantitatif biasanya memakai metode statistik dan mate- 
matik. Sedangkan pengukuran secara kuaiitatif biasanya 
memakai judgment (pendapat). Sebenarnya kedua cara ini 
memiliki kelemahan-kelemahan sendiri-sendiri,

Penggunaan metode statistik saja secara keselu- 
ruhan masih. kurang dapat dipercaya hasilnya, sebab ba- 
nyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif se- 
perti : perkembangan politik dan kebi jaksanaan pemerin- 
tah, struktur masyarakat, dan perubalian selera konsu- 
men. Sebaliknya penggunaan judgment saja, dianggap ku
rang bijaksana dan justru banyak kelemahannya. Hal ini 
terutama disebabkan karena penggunaan judgment kadang— 
kadang bersifat pribadi yang subyektif,

Sehingga dapat dikatakan forecasting penjualan
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menghendaki perpaduan antara analisa yang ilmiah dan 
pendapat pribadi dari perencana. Teknik statistik dipa- 
kai sebagai alat primer bagi penyusunan sales forecast, 
sedangkan interpretasi dan judgment sebagai pelengkap- 
nya.

Sales budget akhirnya akan menggambarkan berap 
pendapatan yang diharapkan akan diterima sebagai akiba' 
dilakukannya penjualan pada periode yang akan datang. 
Sales budget ini biasanya meliputi : jenis produk yang 
dijual, volume penjualan, harga jual, dan daerah penju
alan. Sales budget ini kemudian akan dipakai sebagai da 
sar untuk menyusun budget-budget yang lainnya. Hal ini 
sesuai dengan yang disebutkan oleh Welsch ; "The sales 
plan is the foundation for periodic planning in the 
firm, because practically all other enterprise planning 
is built on it"

Dalam penyusunan sales budget perlu dipertimban^ 
kan baik pengaruh-pengaruh intern maupun ekstern perusa 
haan. Pengaruh intern seperti profit yang dikehendaki 
oleh pimpinan, sales force, kemampuan financial, kepu
tusan produksi dan lain-lain.

27Glenn A. Welsch, Budgeting : Profit Planning 
and Control, Prentice Hall of India Private Limited 7 
New Delhi, 1981, halaman 139*
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Sedangkan pengaruh ekstern seperti kebijaksanaan peme- 
rintah, daya beli masyarakat, persaingan dari perusaha
an yang sejenis dan lain-lain.

Dapat disimpulkan tujuan dari penyusunan sales 
budget antara lain :

1, Untuk menentukan penjualan yang diharapkan 
dapat dicapai pada suatu periode tertentu, un 
tuk kemudian dibandingkan dengan penjualan 
yang sebenarnya pada periode yang sama.
Selisih yang terjadi dianalisa dan dipakai se 
bagai dasar untuk melakukan tindakan perbaik- 
an.

2, Sebagai petunjuk di dalam menyiapkan cash bud 
get, working capital dan capital expenditure 
budget.

3, Sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan 
kebutuhan persediaan di masa yang akan datang, 
dan lain-lain.

Contoh dari sales budget dapat dilihat pada tabel 4 ha- 
laTTian 57.
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BAB III 
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

1 • Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT 11 X " ini mulai didirikan yaitu pada tanggal 
21 Nopember 1973. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 
produksi lampu tekan dan keniudian berkembang dengan mem 
produksi kompor, kerosene stove dan rantang steinless.

Perusahaan ini didirikan sesuai dengan Undang- 
undang nomor 6 tahun 1968, lembaran negara nomor 33 ta~ 
hun 1968, tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). 
Peletakan batu pertama dilakukan pada akhir tahun 1973, 
dan pembangunannya selesai pada akhir tahun 1974. 
Sebagian besar mesin-mesin yang dipakai diimpor dari 
luar negeri dan pemasangannya selesai pada akhir tahun 
1975. Pada permulaan tahun 1976 perusahaan sudah mulai 
dengan trial run yang kemudian diteruskan dengan produk 
si secara komersial.

Pemasaran hasil produksinya banyak dilakukan me«- 
lalui agen-agen yang tersebar di seluruh pelosok. tanah 
air. Setelah kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi ma
ka perusahaan merencanakan akan melakukan ekspor ke lu— 
ar negeri antara lain Singapura, Malaysia dan negara-ne 
gara Asia lainnya. Itu salah satu tujuan perusahaan 
ini, sedangkan tujuan yang lainnya adalah :

58

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ... FERRY OKTAVIANUS MANTIRI



60

3. Produk yanR Di.jual

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa produk 
yang diproduksi dan yang dijual adalah : lampu tekan, 
kompor, kerosene stovi- dan rantang steinless.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada pada PT " X ini
adalah struktur organisasi garis dan staff. Untuk jelâ s 
nya lihat bagan struktur organisasi PT " X " pada hala- 
man 61,(gambar 6),

5. Job Description

Struktur organisasi adalah suatu frame work yang 
mengendalikan berbagai-bagai fungsi dengan pola yang te 
lah ditetapkan perusahaan. Dengan demikian dari bagan 
tersebut dapat diketahui hubungan organisasi antara ba- 
gian-bagian yang ada dalam perusahaan dengan kedudukan 
dan wewenangnya masing-masing. Dengan mengetahui kedu
dukan dan wewenangnya masing-masing secara jelas dan t<3 

pat, maka diharapkan adanya tanggung jawab dari masing- 
masing bagian sehingga organisasi itu dapat bekerja de
ngan lancar dan efisien.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-ma
sing bidang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama.
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- mendayagunakan fasilitas produksi yang masih 
menganggur untuk meningkatkan efisiensi,

- menciptakan full employment dalam pabrik,
- self supporting untuk semua komponen.

2. Lokasi Perusahaan

Pengertian lokasi perusahaan dibedakan menjadi 
dua pengertian yaitu :

a. Tempat kedudukan perusahaan,
b. Tempat kediaman perusahaan.

ad.a. Tempat kedudukan perusahaan.
Merupakan tempat dimana perusahaan menjalankan 

aktivitas administrasi untuk menjalankan dan mengendali 
kan perusahaan.

ad.b. Tempat kediaman perusahaan.
Perusahaan merupakan tempat dimana perusahaan/ 

pabrik itu berdiri atau dengan kata lain tempat dimana 
perusahaan menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan 
hasil produksinya.

Tempat kedudukan dan kediaman PT " X " ini bera- 
da pada lokasi yang sama yaitu di Jalan Raya Rungkut Su 
rabaya.
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Tugas i
- Menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- Mewakili perusahaan dalam hubungannya de

ngan pihak luar atau pihak ketiga.
- Menentukan atau menetapkan rencana kerja 
perusahaan.

- Kengatasi seluruh aktivitas kerja,

Tanggung jawab :
- Bertanggung jawab penuh atas semua aktivi

tas perusahaan,

b. 'Jakil Direktur,
Tugas :
- Mewakili tugas direktur utama apabila tidak 

berada di temp at.
- Membantu tugas pimpinan,
Tanggung jawab :
- Bertangg-ung jawab kepada pimpinan perusaha

an (direktur utama),
- Sama dengan tanggung jawab pimpinan bila 
pimpinan tidak berada di tempat.

c. Manajer Akuntansi,
Tugas :
- Membuat daftar neraca dan rugi laba setiap 

akhir bulan,
- Kengadakan kalkulasi harga pokok mengenai

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ... FERRY OKTAVIANUS MANTIRI



63

barang hasil produksi perusahaan.
- Memelihara catatan keuangan.
- Mengkoordinir tugas-tugas yang dijalankan 
bawahannya.

Tanggung jawab :
- Memberi data-data atau melaporkan kepadai 
pimpinan hal-hal yang menjadi tugasnya.

d. Manajer Umum.
Tugas :
- Mengatur dan mengkoordinir tugas-tugas ba

wahannya.
- Menjaga ketertiban dan keamanan suasana ker 

ja dan perusahaan.
Tanggung jawab :
- Bertanggung jawab kepada pimpinan perusaha

an mengenai kelancaran perusahaan.
- Bertanggung jawab atas kelancaran kerja pe- 

gawai bawahannya.

e. Manajer Produksi.
Tugas :
- Mengkoordinir semua kepala bagian yang ada 

di bawahnya.
- Mengadakan penelitian dan menentukan metode 

kerja yang lebih baik.
- Mengadakan pengawasan kualitas produksi.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ... FERRY OKTAVIANUS MANTIRI



64

- Mengatur segala kelancaran produksi terma- 
suk pemeliharaan mesin-mesin.

Tanggung jawab :
- Bertanggung jawab kepada pimpinan perusaha

an.
- Bertanggung jawab atas tersed.ianya produk 

yang dibutuhkan oleh langganan untuk menja- 
min kelancaran penjuelan.

f. Manajer Pemasaran.
Tugas :
- Menawarkan dan menerima pesanan dari lang

ganan.
- Berusaha untuk menaikkan omzet penjualan 

den menciptakan maksimalisasi profit bagi 
perusahaan.

- Merencanakan promosi/cara-cara pemasaran - 
yang lain bagi perusahaan agar tujuan peru
sahaan dapat tercapai,

- Kemelihara dan raenyediakan informasi yang 
memadai dan up to date tentang keadaan pa- 
sar bagi pimpinan.

Tanggung jawab :
- Bertanggung jawab atas pencapaian tujuan 
perusahaan untuk memperoleh profit.

- Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
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perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab dari bagian lainnya ad& 
lah melaksanakan pekerjaan yang telah digariskan oleh 
atasan masing-masing bagian dan bertanggung jawab kepa- 
da atasan yang membawahinya* Dengan demikian perintah 
dari pimpinan dapat berjalan dengan lancar dan pelaksa- 
naannya dengan mudah dapat diawasi sehingga tujuan peru 
sahaan bisa dicapai sesuai dengan yang telah digariskan 
oleh pimpinan.

6. Kebi jaksanaan Penjualan

Dalam perusahaan ini tidak ada pedoman kerja 
yang tertulis, sehingga kebijaksanaan penjualan yang 
ada hanyalah kebijaksanaan lisan yang digariskan pimpin 
an.

ICebijaksanaan penjualan untuk semua produk, dil& 
kukan dengan cara tunai dan kredit. Bila penjualan itu 
dilunasi dalam waktu satu bulan atau kurang, maka penju 
alan ini dianggap penjualan tunai. Sedangkan bila lebih 
dari satu bulan, maka penjualan ini dianggap penjualan 
kredit. Jangka waktu kredit maksimum adalah tiga bulan.

Penjualan untuk semua produk dilakukan. dengan me, 
tode langsung, yaitu pembeli datang sendiri ke perusahg 
an untuk memilih danmemeriksa sendiri barang yang akan 

dibelinya.
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7. Sistem dan Prosedur Penjualan

Frosedur penjualan ini dimulai dengan datangnya 
calon pembeli ke perusahaan atau melalui telpon yang 
akan diterima oleh bagian penjualan. Pembeli dapat me- 
mints keterangan-ketersngan mengenai hal yang berhubun^ 
an dengan produk yang akan dibeli, misalnya mengenai 
harga, syarat pembayaran, syarat pengiriman dan sebagai 
nya. Jika pembeli setuju dengan syarat-syarat yang ada, 
maka kepala bagian penjualan akan mengecek persediaan 
yang ada pada laporan administrasi persediaan kantor 
dan gudang. Bila barang-barang yang diminta jumlahnya - 
cukup, maka kepala bagian penjualan akan mengisi formu- 
lir delivery order dalam rangkap tiga (Lampiran 1). Da
lam hal ini perusahaan menyamakan fungsi delivery order 
dengan sales order. Pormulir ini sebelum diserahkan ke 
bagian berikutnya, dimintakan persetujuan terlebih dahu 
lu kepada pimpinan terutama untuk penjualan kredit, Bi
la disetujui, pimpinan akan menandatangani (acc) formu- 
lir ini dan diserahkan kembali kepada bagian penjualan. 
Lembar pertama dan kedua diserahkan ke bagian gudang, 
lembar ke tiga ditahan sebagai arsip. Bagian gudang 
akan mencatat dalam kartu persediaan gudang, kemudian 
kedua lembar delivery order itu diserahkan kepada bagi
an pengiriman beserta barangnya, Atas dasar delivery or 
der itu, bagian nengiriman membuat surat jalan dalam
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rangkap empat (Lampiran 2), yang sebelum dikirim dimin- 
taka'n cap perusahaan ke bagian penjualan. Lembar perta- 
ma dan kedua dikirim ke langganan sebagai slip, lembar 
ketiga diberikan bagian keamanan untuk pengecekan dan 
lembar ke empat ditahan sebagai arsip. Tiap-tiap hari 
bagian keamanan menyerahkan lembar ketiga. surat jalan 
tersebut ke bagian penjualan untuk mengetahui barang-ba 
rang yang sudah dikirim. Sebelum barang dikirim, bagian 
penjualan atas dasar delivery order lembar ketiga mem- 
buat nota penjualan dalam rangkap tiga (Lampiran 3). 
Lembar pertama diberikan bagian accounting, lembar ke
dua dikirim bersama-sama barang, dan lembar ketiga seba 
gai bukti penagihan kepada pembeli apabila penjualan d_i 
lakukan secara kredit. Kemudian barang dikirim bersama- 
sama dengan delivery order lembar pertama dan kedua, no 
ta penjualan lembar kedua dan surat jalan lembar perta
ma dan kedua. Apabila barang sudah sampai, maka setelah 
ditandatangani pembeli delivery order lembar pertama 
dan surat jalan lembar pertama kembali ke perusahaan ke 
bagian accounting untuk dibukukan sebagai penjualan dan 
pada kartu persediaan kantor.

Apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka 
nota penjualan lembar kedua diserahkan pembeli kekasir. 
Kasir akan membuat kuitansi sebagai tanda terima dalam 
rangkap tiga. Lembar pertama (asli) untuk pembeli, lem-
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bar kedua untuk bagian akuntansi untuk dicatat dalam bu 
ku kas dan lembar ketiga untuk arsip kasir.

Apabile penjualan dilakukan secara kredit, maka 
bagian accounting akan merekapitulasi nota penjualan 
yang jatuh tempo kemudian diserahkan'ke bagian penjual
an. Bagian penjualan akan membuat laporan1potongan har
ga atas basil rekap tersebut dan kemudian dimintakan 
persetujuan pimpinan. Seteleh disetujui, maka penagihan 
dapat dilakukan ke pembeli berdasarkan nota penjualan 
lenbar ketiga,

8. Sistem Informasi Akuntansi

Apabila terjadi transaksi penjualan, perusahaan 
sudah mengadakan pencatatan baik mengenai pengaruh mate 
rial maupun finansialnya. Akibat material akan dicatat 
bagian gudang pada kartu persediaan untuk setiap jenis 
produk yang menyatakan persediaan awal, mutasi yang ada 
dan persediaan akhir dalam unit. Bagian akuntansi juga 
akan mencatatnya dalam kartu persediaan kantor.

Penjualan yang terjadi akan dicatat juga dalam 
buku penjualan, data ini kemudian diolah dan dilaporkan 
dalam laporan rugi laba kepada pimpinan. Dalam laporan 
ini tidak diperlihatkan perincian dari masing-masing j£ 
nis produk yang terjual. Selain laporan itu, pimpinan 
juga mendopatkan laporan perubahan harta kekayaan peru-
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sahaan dalam bentuk neraca. Selain dari laporan-laporan 
itu, pimpinan tidak mendapat informasi-informasi lain.

Bila pimpinan memerlukan informasi lain, maka ia
akan menghubungi secara lisan bagian accounting untuk.

tmenaapatkan informasi tersebut, Dan bagian accounting- 
akan menjawabnya secara lisan juga. Tentu saja untuk dâ  
pat menjawabnya, memerlukan waktu yang lama, karena ti
dak adanya laporan yang representatif yang dapat membe- 
rikan informasi secara tepat dan cepat mengenai jumlah 
penjualan yang terjadi.

Akibat dari permasalahan di atas, pimpinan dalam 
mengambil keputusan kurang mendapat informasi-informasi 
yang berguna sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil 
an keputusannya. Pimpinan cenderung membuat keoutusan 
yang hanya berdasarkan intuisi dan pengamatan subyek- 
tifnya.

Tidak adanya laporan penjualan yang represen
tatif dan tidak pernah dibuatnya analisa penjualan menu 
rut jenis produk, maka pimpinan berdasarkan pengamatan 
subyektifnya mengambil keputusan untuk memproduksi seti 
ap jenis barang secara kurang tepat. Ada jenis produk 
yang kurang disukai konsumen diproduksi secara berlebih 
an, hal ini mengakibatkan tertanamnya dana yang besar 
secara tidak efektif.
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9. Perencanaan

Perusahaan ini tidak memiliki landasan kerja 
yang tertulis seperti perencanaan dalam hentuk budget. 
Setiap bagian akan berjalan sendiri-sendiri sesuai de
ngan perintah pimpinan, Tampak disini tidak ada koordi- 
nasi yang baik atas bagian-bagian yang ada. Pimpinan da 
lam memberikan perintah tidak didasarkan atas informasi 
yang tepat. Ia tidak memiliki sumber informasi yang me- 
madai. Oleh karena itu, keputusan yang diperintahkan ke 
pada bawahannya seringkali tidak memenuhi sasaran yang 
hendak dicapai.

Alat perencanaan yang merupakan sumber informasi 
yang penting bagi perusahaan adalah business budget. Sja 
lah satu diantaranya adalah sales budget. Sales budget 
merupakan pedoman yang sangat bermanfaat bagi aktivitas 
penjualan.

Di dalam perusahaan ini belum pernah dibuat sa
les budget, sehingga kepala bagian penjualan dan pimpin 
an tidak memiliki informasi berapa kira-kira penjualan 
yang dapat dicapai untuk setiap jenis produk pada perio 
de yang akan datang, Dan tidak dapat menentukan target 
penjualan yang ingin dicapai sehingga pimpinan tidak da 
pat mengendalikan aktivitas penjualan dengan baik.
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10. Kesimpulan Umum Keadaan Perusahaan

1. Tidak ada usaha untuk memanfaatkan akuntansi 
sebagai salah satu sumber informasi yang ber- 
manfaat bagi pimpinan khususnya dan bagi mana 
jemen pada umumnya.

2. Akuntansi pada perusahaan ini hanya merupakan 
pekerjaan pencatatan saja, belum ada usaha un 
tuk mengelola dan mengembangkan lebih lanjut 
sehingga akan tercipta suatu sumber informasi 
yang penting dan lengkap.

3. Khusus untuk penjualan, kurang lengkapnya in
formasi yang disajikan akan membuat pimpinan 
tidak dapat menilai aktivitas penjualannya, 
menyusun perencanaan dan mengadakan pengenda- 
lian atas aktivitas tersebut.
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PEMECAHAN MASALAH DAK PENGUJIAN HIPOTESA
BAB IV

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemecahan mja 
salah yang dihadapi oleh perusahaan, .sehingga diharap- 
kan perusahaan dapat mengetahui kesulitan,atau masalah 
tersebut. Selain itu akan dibahas pula mengenai penguĵ i 
an hipotesa.

1, Pemecahan Masalah

Pimpinan perusahaan di dalam menjaga kelangsung- 
an hidup perusahaan, selalu dihadapkan pada bermacam-rna 
cam masalah dan bermacam-macam pilihan. Sehingga pimpin 
an selalu dituntut untuk mengambil keputusan atas berba 
gai alternatif yang ada. Agar keputusan yang diambil da 
pat mengarah pada sasarannya, maka pimpinan memerlukan 
informasi yang lengkap sebagai bahan pertimbangan sebe
lum suatu aktivitas diputuskan untuk dilaksanakan. In
formasi itu juga berguna dalam menetapkan perencanaan 
dan mengadakan pengendalian atas aktivitas - aktivitas 
yang ada di dalam perusahaan.

Informasi tersebut diantaranya dihasilkan oleh 
sistem informasi yang ada di dalam perusahaan itu. Sis- 
tem informasi akuntansi tersebut erat kaitannya dengan 
struktur organisasi yang ada. Dari struktur organisasi
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tersebut dapat diketahui pembagian wewenang dan tang
gung jawab yang ada, hal ini berguna dalam menentukan 
informasi apa saja yafig dibutuhkan dalam perusahaan.

Di dalam perusahaan ini sudah disusun suatu
struktur organisasi., namun pelaksanasnnya tidak konse- 
kuen lagi dengan apa yan^ telah digariskan seperti di 
dalam struktur organisasi tersebut. Hal ini disebabkan 
karene direktur utama sebagai pimpinan tertinggi di da
lam perusahaan, cenderung mengarah pada "one man mana
gement", dimana mengenai masalah-masalah yang penting 
seperti penjualan dan pembelian harus mendapat persetu- 
juan dari direktur. Akibatnya, apa yang menjadi tugas, 
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing ba 
gian menjadi tidak jelas. Tidak adanya perencanaan ter- 
tulis yang menyeluruh dan terpadu, menyebabkan tidak 
terkoordinirnya pelaksanaan seluruh aktivitas yang ada. 
Sehingga setiap bagian di dalam perusahaan tidak dapat 
menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, Setiap 
bagian tidak memiliki tujuan yang hendak dicapai, kare- 
na hanya melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ke- 
bijaksanaan direktur utams. Setiap bagian tidak memi
liki wewenang untuk mengambil keputusan yang rutin ter
jadi (programmed decision), jadi harus menunggu keputus 
an dari pimpinan.

Dengan tidak jelasnya wewenang dan tanggung ja-
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wab masing-masing bagian, dalam pengertian struktur or-< 
ganisasi yang ada tidak dilaksanakan secara konsekuen, 
maka jelaslah terjadi'kekacauan di dalam sistem informs 
si akuntansinya, Ini menandakan bahwa manajemen belum 
menyadari art! dan peranan dari sistem informasi akun
tansi sebagai salah satu alat yang dapat memberikan in
formasi yang bermanfaat.

Agar terhindar dari kekacauan yang terjadi di da 
lam perusahaan, manajemen terlebih dahulu harus menya
dari arti dan peranan dari sistem informasi akuntansi. 
Untuk itu manajemen harus mengikuti secara konsekuen 
struktur organisasi dan pembagian tugas dan tanggung ja 
wab yang telah digariskan semula. Dengan demikian akan 
terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab 
yang jelas pada masing-masing bagian di dalam perusaha
an* Dengan ditaatinya semua ini, maka diharapkan tidak 
lagi terjadi kekacauan seperti semula, Hal ini akan men 
dorong terciptanya suatu pengendalian intern yang baik. 
Dan salah satu tujuan dari pengendalian intern adalah 
mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perusa 
haan termasuk di dslamnya sistem dan prosedur yang ada, 

Prosedur penjualan adalah salah satu kebijaksana 
an yang ditetapkan oleh manajemen, Di dalam prosedur 
ini, yang berwenang dan bertanggung jawab atas semua 
aktivitas penjualan adalah kepala bagian penjualan.
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Sehingga apabila ada penjualan kredit, maka kepala ba
gian penjualan tidak perlu lagi menunggu persetujuan da 
ri pimpinan. Pimpinan’sebaiknya memberikan kriteria- 
kriteria penjualan kredit yang diperbolehkan secara je- 
las dan tertulis. Sehingga kepala bagian penjualan da
pat menentukan sendiri apakah penjualan kredit itu di
perbolehkan atau tidak. Dengan adanya pendelegasian we- 
wenang ini, maka ketergantungan pada pimpinan akan da
pat dikurangi. Hal ini akan sangat berguna pada saat 
pimpinan tidak ada ditempat, dimana transaksi penjualan 
yang terjadi tidak perlu lagi menunggu persetujuan pim
pinan. Sehingga transaksi tersebut dapat berjalan de
ngan lancar dan ini dapat menjaga nama baik perusahaan 
karena telah memberikan pelayanan yang memuaskan.

Apabila telah terjadi kesepakatan antara pembeli 
dan kepala bagian penjualan, baik untuk penjualan tunai 
maupun penjualan kredit, tanpa menunggu persetujuan pim 
pinan, maka kepala bagian penjualan mengisi formulir 
sales order bukan formulir delivery order, Karena di d_a 
lam sales order, selain tercantum kuantitas dan jenis 
barang, juga tercantum harga barang yang dijual sesuai 
dengan kesepakatan yang dilakukan terhadap pembeli, Se- 
dangkan di dalam delivery order hanya tercantum kuanti
tas dan jenis barang yang dipesan tanpa harga. Pemakai- 
an sales order ini sangat berguna terutama bagi wilayah
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pemasaran yang berada di luar kota dan pulau, mengingat 
tempat yang jauh dan faktur atau nota penjualan yang di 
kirim menyusul setelab barang sampai di tempat tujuan. 
Dengan tercantumnya harga tersebut, maka pembeli akan 
mendapatkan kepastian mengenai jumlah uang yang akan d_i 
keluarkan tanpa menunggu terlebih dahulu datangnya fak
tur. 3aik bagi pembeli maupun perusahaan tidak akan 
mengingkari perjenjian harga yang telah disepakati ber- 
sama. Bagi pembeli yang berada di dalam kota, faktur 
atau nota penjualan biasanya dikirim langsung bersamaan 
dengan barang yang dipesan, sehingga penggunaan delive
ry order tidaklah menimbulkan keraguan mengenai harga. 
Namun sebaiknya penggunaan sales order diseragamkan un
tuk setiap pembeli baik yang berada di dalam kota mau
pun di luar kota atau di luar pulau, mengingat ada ke- 
mungkinan barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesan 
an yang diminta pembeli, agar tidak mengacaukan pembuku 
an bagian akuntansi.

Sales order dibuat dalam rangkap empat, lembar 
keempat ditahan sebagai arsip, lembar ketiga dikirim ke 
gudang sebagai surat perintah pengeluaran barang, Harga 
barang pada lembar ketiga ini sebaiknya dihilangkan (di 
"black out"), untuk mencegah hilangnya barang - barang 
berharga pada gudang. Bila harga pada lembar ketiga ini 
tidak dihapus, maka dengan melihat sales order tersebut
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petugas-petugas gudang akan mengetahui barang-barang ma 
na saja yang mahal harganya untuk kemudian disalahguna- 
kan atau diselewengkan. Atau dengan adanya harga barang 
tersebut, petugas gudang akan dapat memperkirakan laba 
perusahaan, dan akan mendorong timbulnya tuntutan bayar 
an yang lebih tinggi.

Sales order lembar satu dan dua (ada harganya), 
langsung dikirim ke bagian pengiriman, sehingg8 bagian 
pengiriman akan mengetahui bahwa ada barang yang diki
rim, Dengan cara ini bagian pengiriman sekaligus dapat 
memonitor kecepatan kerja bagian gudang, Bagian pengi
riman akan melapor ke bagian penjualan atau langsung ke 
gudang apabila bagian gudang tidak mengeluarkan barang 
pesanan yang harus dikirim tersebut. Kecepatan kerja 
ini akan mempengaruhi reputasi perusahaan terutama da
lam penetapan delivery date. Sales order ini sebenornya 
dapat langsung berfungsi sebagai packing slip atau su
rat jalan, namun dapat pula dibuatkan surat jalan ter- 
sendiri yang memuat jenis dan kuantitas barang (tanpa 
harga), tanda tangan sipenerima, kendaraan yang dipakai 
untuk mengangkut (lihat lampiran 2 ) , Surat jalan ini di, 
buat bagian pengiriman dalam rangkap tiga, sebelum diki 
rim dimintakan cap atau stempel perusahaan terlebih da- 
hulu ke bagian penjualan. Surat jalan lembar pertama di 
kirim ke pembeli bersama-sama barang, lembar kedua di-
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serahkan ke bagian keamanan untuk pengecekan barang-ba- 
rang keluar. Oleh bagian keamanan surat jalan yang ber- 
hasil dikumpulkan dalam satu hari diserahkan ke bagian 
penjualan, sebagai pertanda barang-barang tersebut su- 
dah dikirim. Tanpa surat jalan ini, maka bagian pengi
riman tidak diijinkan membawa barang-barang keluar. Sa
les order lembar ketiga disimpan sebagai arsip bagian 
pengiriman sendiri.

tujuan, maka pembeli menandatangani surat jalan lembar 
pertama dan sales order lembar pertama dan kedua, Surat 
jalan dan sales order lembar pertama kembali ke perusa
haan ke bagian penjualan, Bagian penjualan akan menco- 
cokkan sales order lembar pertama tersebut dengan arsip 
sales order lembar keempat, Bila cocok kemudian dibuat- 
kan nota penjualan dalam rangkap tiga. Lembar pertama 
dikirim ke pembeli, lembar kedua diberikan bagian akun
tansi dan lembar ketiga sebagai arsip bagisn penjualan. 
Sales order yang belum dan yang sudah terpenuhi pesanan 
nya dipisahkan satu dengan yang lainnya, Sehingga bagi
an penjualan akan mengetahui pesanan-pesanan mana saja 
yang belum terpenuhi untuk segera mendapatkan perhati- 
an.

Demikian juga halnya dengan surat jalsn yang su
dah ditandatangani pembeli, dipakai kepala bagian pen-

Apabila barang tersebut sudah sampai di tempat
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jualan untuk raeyakinkan bahwa barang-barang tersebut su 
dah sampai pada alamat yang bersangkutan,, Surat jalan 
ini kemudian dikirim 'ke bagian akuntansi untuk dicocok- 
kan dengan nota penjualan lembar kedua (pencocokkan je 
nis dan kuantitas barang yang dijual, untuk kemudian di 
cat at di dalam kartu persediaan kantor).

Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka 
bagian akuntansi akan menjurnal data tersebut dan mencg. 
tatnya pada masing-masing kartu piutang langganan. 
Setelah itu semua formulir difile berdasarkan jenis pro, 
duk pada suatu file khusus, sehingga pada akhir bulan 
dapat disortir dengan mudah untuk keperluan analisa pen 
jualan.

Apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka 
nota penjualan lembar kedua diserahkan pembeli ke kasir, 
K-asir akan membuat kuitansi dalam rangkap tiga sebagai 
tanda terima. Lembar pertama untuk pembeli, lembar ke
dua untuk bagian akuntansi untuk dieatat dalam buku kas 
dan penjualan dan lembar ketiga sebagai arsip kasir.

Setiap bulan bagian akuntansi akan membuat statg. 
ment jumlah saldo piutang masing-masing langganan untuk 
dikirim ke langganan dan laporan persediaan ekonomis 
(dari kartu persediaan kantor) untuk diberikan bagian 
penjualan. Oleh bagian penjualan informasi ini kemudian 
akan dipakai sebagai bahan pertimbangan di dalam pem-
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berian penjualan kredit dengan melihat plafond kredit 
dan persediaan ekonomis yang ada, i

Agar pimpinan rtiemperoleh informasi setiap hari 
mengenai penjualan yang terjadi untuk masing-masing je
nis produk, maka kepala bagian penjualan harus membuat 
laporan penjualan dari masing-masing jenis produk tersjs 
but. Laporan iny dibuat berdasarkan semua nota penjual
an yang masuk dalam satu hari. Laporan ini haruslah di
buat dalam bentuk yang baik dan seragam agar mudah meng 
adakan pengontrolan. Bentuk dari laporan penjualan ha- 
rian ini dapat dilihat pada tabel 5 halaman 81. Laporan 
ini dibuat dalam rangkap tiga, yang asli untuk pimpin 
an, salinan yang kedua untuk bagian akuntansi sehingga 
bagian akuntansi dapat mencocokkan dan mengontrol data- 
data yang telah dicatat sebelumnya, dan salinan yang ke 
tiga untuk arsip bagian penjualan. Dengan adanya lapor
an ini, maka pimpinan dapat mengetahui jumlah penjualan 
tunai dan kredit pada hari yang bersangkutan untuk se
tiap jenis produk. Dengan adanya laporan harian ini, ma 
ka bagian akuntansi dapat membuat laporan penjualan bu- 
lanan untuk masing-masing produk yang terjual. Bentuk 
laporan ini ada pada tabel 6 halaman 82.

Dengan adanya laporan bulanan ini, maka pimpinan 
diharapkan dapat mengetahui jumlah penjualan untuk se
tiap jenis produk, sehingga pimpinan dapat menyusun ke-
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bijaksanaan yang paling menguntungkan bagi perusahaan 
dengan melihat posisi keuangan yang ada pada saat itu. 
Informasi ini belum cukup untuk dapat dipakai . sebagai 
bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, kare 
ne data yang ada kurang lengkap, Melalui laporan itu sa  

ja, pimpinan tidak mendapatkan informasi mengenai pro- 
duk-produk mana saja yang menguntungkan bagi perusaha
an, dalam pengertian jenis produk mana yang memberikan 
sumbangan yang terbesar terhadap total penjualan. Kare
na kenyataannya tidak semua jenis produk dapat terjual 
dengan cepat, hanya jenis produk tertentu saja yang ce- 
pat perputarannya. Untuk mendapatkan informasi ini, ma
ka setiap akhir bulan perlu dibuatkan analisa penjualan 
menurut jenis produk. Analisa ini dibuat berdasarkan n£ 
ta penjualan yang masuk bagian akuntansi, Nota penjual
an ini dikeluarkan dari file khusus dan dipisah-pisah- 
kan untuk digolongkan menurut jenis produk yang sama. 
Analisa penjualan ini juga menunjukkan laba kotor yang 
diperoleh masing-masing produk dan sumbangannya terha
dap total penjualan yang terjadi. Setelah dipakai untuk 
membuat analisa penjualan, maka nota penjualan di file 
kembali menurut abjad nama agar mudah mencarinya bila 
sewaktu-vaktu diperlukan kembali. Dengan adanya analisa 
penjualan menurut jenis produk ini, maka pimpinan dapat 
memusatkan perhetiannya pada produk-produk yang mengun-
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tungkan, sedangkan produk yang tidak menguntungkan da
pat dihapuskan. Hal ini dapat mempengaruhi pemakaian d_a 
na yang tersedia, agar dapat digunakan secara efektif 
dan efisien. Selain itu analisa penjualan ini dapat ju
ga dipakai untuk merencanakan jumlah'persediaan dan me- 
rencanakan penjualan di masa yang akan datang. Bentuk 
analisa penjualan ini dapat dilihat pada tabel 7 hala
man 85.

Melalui informasi tersebut dapat diketahui bera- 
pa besar penjualan dan laba kotor yang dihasilkan dari 
tiap jenis produk yang dijual. Laba kotor yang tinggi- 
belumlab menjamin akan adanya laba bersih yang tinggi 
pula, mungkin saja biaya penjualan untuk produk yang 
bersangkutan tinggi pula, Oleh karena itu pengetahuan 
akan laba kotor sangat berguna sebagai pedoman untuk me 
milih produk-produk mana yang perlu mendapat perhatian 
dalam usa’na pemusatan penjualan. Adanya perbandingan an 
tara penjualan yang sesungguhnya dan anggaran penjual
an, depat membantu usaba tersebut.

Perusahaan selain harus mengelola akuntansinya 
secara tertib dan lengkap, maka harus juga membuat pe
rencanaan secara menyeluruh dan terpadu. Penyusunan dan 
pemeliharaan rencana yang menyeluruh dan terpadu terae- 
but adalah merupakan tugas manajemen yang penting, kare 
na dengan perencanaan inilah manajemen danat mengkoor-
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dinir seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan. Peren 
canaan-perencanaan itu dapat dikuantifisir dalam bentuk 
budget. Budget ini meruoakan informasi akuntansi yang 
penting bagi pimpinan baik dalam mengadakan perencanaan 
untuk aktivitas lainnya, mengadakan Bengendalian maupun 
untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. Selain itu 
budget juga merupakan pedoman kerja bagi masing-masing 
bagian yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu da 
lam perusahaan ini harus disusun budget agar aktivitas- 
aktivitas yang ada dapat dilakukan secara lebih efektif 
dan efisien serta terkendalikan.

Melalui budget, setiap bagian yang ada dapat 
mengetahui tujuan atau target yang hendak dicapai. Ba
gian penjualan, dengan adanya sales budget akan dapat 
mengetahui berapa target penjualan yang harus dicapai 
pada suatu periode tertentu. Bila target tersebut tidak 
tercapai, maka diusahakan cara-cara untuk menanggulangi 
masalah-masalah yang ada, sehingga hasil penjualannya 
dapat mendekati atau bahkan mencapai target tersebut. 
Sales budget memberikan informasi berapa kira-kira pen
jualan yang akan terjadi, dengan demikian perusahaan djj 
pat mengatur keuangan dan mengendalikan produksi serta 
nersediaan bahan baku, agar danat memenuhi setiap pesan 
an yang datang.

Sales budget merupakan dssar bagi nenyusunan
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anggaran-anggaran lainnya. Dengan demikian sales budget 
merupakan langkah awal dan langkah yang penting serta 
menentukan bagi penyusunan anggaran lainnya. Sales bud
get ini ak8n terasa sangat penting bagi perusahaan yang 
aktivitas penjualannya merupakan aktivitas yang dominan 
dan menentukan. Suatu perencanaan penjualan yang baik, 
akan mengakibatkan pengaturan kegiatan yang lebih baik 
pula, sehingga dapat ditekan biaya-biay8 yang tidak te
pat penggunaannya. Selain itu dengan dibuatnya sales 
budget, perencanaan cash flow juga dapat diatur secara 
lebih baik.

Sales budget aelain merupakan sumber informasi 
dan landasan kerja bagian penjualan, ia dapat juga dipja 
kai sebagai alat pengendalian. Dengan membandingkan pen 
jualan sesungguhnya dan sales budget, maka selisih (va
riance) yang terjadi dianalisa dan dicari penyebab ke- 
gagalan dan keberhasilan suatu produk untuk mengadakan 
tindakan korektif bagi produk y8ng gagal.

2. Pengujian Hipotesa

Dalam perusahaan ini direktur utama sebagai pim
pinan tertinggi seringkali mengambil keputusan hanyalah 
berdasarkan intuisi dan pengamatan subyektifnya saja, 
tanpa didasarkan atas fakta-fakta yang ada. Akibatnya, 
hasil yang dicapai kurang mengarah pada sasaran yang

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ... FERRY OKTAVIANUS MANTIRI



88

diharapkan dan hal ini sudah tentu membawa kerugian pa7 

da perusahaan. Ini terjadi karena hilangnya kesempatan 
untuk memilih alternatif yang terbaik yang seharusnya 
dipilih dan dilaksanakan di dalam pengambilan keputus
an. Tetapi karena kurangnya informasi akuntansi, pimpin 
an seringkali mengambil keputusan dengan memilih alter
natif yang kurang baik atau bahkan justru menyesatkan. 
Informasi akuntansi penjualan merupakan salah satu dari 
berbagai jenis informasi yang sangat diperlukan oleh 
pimpinan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambil
an keputusan.

Pimpinan perusahaan tidak dapat mengetahui ak
tivitas penjualan dan hasilnya dengan seksama, karena 
tidak adanya oengolahan informasi akuntansi penjualan 
secara baik. Perusahaan yang menjual bermacam-macam pro. 
duk, tidak mengadakan analisa penjualan menurut jenis 
produk, sehingga tidak dapat diketahui jenis produk ma
na yang paling menguntungkan untuk dijual, dalam penger 
tian jenis produk yang paling besar memberikan sumbang- 
an terhadap penjualan. Padahal informasi ini sangat 
berguna sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam peng
ambilan keputusan mengenai produk mana yang harus diper 
tahankan untuk dijual, produk mana yang harus ditambah 
atau dikurangi produksinya atau produk mana yang harus 
dihentikan sama sekali.
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Akibat dari tidak dibuatnya analisa penjualan
tersebut, maka perusahaan tidak dapat menggunakan dana
yang tersedia secara efisien dan efektif. Dane ini ter-
tanam pada produk-produk yang ternyata sedikit yang ter
jual atau bahkan tidak terjual sama sekali yang sebenar
nya dana ini dapat ditanam pada produk yang menguntung-

t

kan. Akan lebih parah lagi kalau dana tersebut berasal 
dari pinjaman bank, selain harus mengembalikan pokok 
pinjaman yang sudah terpakai tersebut, juga dibebani 
biaya bunga yang sudah tentu tidak kecil jumlahnya. Se
lain itu akan timbul juga biaya penyimpanan dan pemeli- 
haraan persediaan serta memerlukan ruangan sebagai tem- 
pat penyimpanan yang seharusnya dapat dipakai untuk me- 
nyimpan barang yang lain.

Perusahaan tidak membuat perencanaan tertulis s_e 
perti sales budget, akibatnya tidak dapat menentukan 
jumlah penjualan yang diharapkan dapat tercapai. Apabi
la sales budget tersebut dibuat, maka perusahaan dapat 
memperkirakan apakah dana yang tersedia dapat mencukupi 
kebutuhan apabila ditanam pada produk-produk yang diper 
kirakan dapat terjual tersebut. Apabila dana yang diper 
kirakan tersebut tidak mencukupi, maka jauh hari sebe- 
lumnya sudah dapat direncanakan untuk menambah dana ter 
sebut dengan memilih alternatif sumber dana yang paling 
menguntungkan bagi perusahaan.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SABAN

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya menge
nai landasan teoritis pembahasan dan keadaan yang ada 
pada perusahaan beserta pembahasannya, maka penulis da
pat menarik beberapa kesimpulan dan mengemukakan bebera 
pa saran yang ada pada bab terakhir ini.

1. Kesimpulan
1.1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang dilaksa- 

nakan oleh perusahaan tidak diolah secara tertib 
dan lengkap untuk dapat menghasilkan informasi 
yang berguna bagi pimpinan. Sehingga informasi 
yang tersedia sangat terbatas dan kurang lengkap 
untuk dapat dipakai sebagai dasar pengambilan ke
putusan. Untuk melengkapi informasi yang dibutuh- 
kan, kadang-kadang dipenuhi dengan memberikan la
poran secara lisan, dimana untuk dapat memberikan 
informasi tersebut memerlukan waktu yang relatif 
lama karena data-datanya baru diolah pada saat di- 
perlukan. Hal ini sudah tentu tidak efisien dan ti 
dak sesuai dengan prinsip pelaporan serta prinsip 
pengambllan keputusan yang memerlukan kecepatan 
dan ketepatan di dalamnya. Dengan demikian sistem

M I LI  K 
p e r p u s t a k a a n

'U N lV ER Slt?®  AIRLANCKM'
S U R A B A Y A _
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informasi akuntansi penjualan yang ada pada perus,a 
haan perlu diben'ahi agar dapat menghasilkan infor
masi berguna bagi pimpinan. Sehingga keputusan-ke
putusan yang diambil tidak lagi didasarkan atas in 
tuisi dan pengamatan subyektif belaka, tetapi dida 
sarkan pada fakta-fakta yang ada.

1.2. Dengan dibuatnya analisa penjualan menurut jenis 
produk yang dijual, maka pimpinan dapat memperguna 
kan informasi ini di dalam pengambilan keputusan 
untuk perencanaan penjualan. Sebab dengan analisa 
penjualan menurut jenis produk ini dapat diketahui 
produk mana yang paling disukai konsumen dan yang 
paling menguntungkan bagi perusahaan untuk diperta 
hankan dijual. Sedangkan yang tidak menguntungkan 
dapat diberhentikan produksinya, atau bila perusa
haan ingin mempertahankannya, maka dicari alterna- 
tif lain yang dapat meningkatkan penjualan produk 
tersebut.

1.3. Selain itu dengan dibuatnya sales budget, maka pim 
pinan akan memperoleh informasi berapa kira-kira 
penjualan untuk tiap jenis produk yang diharapkan 
dapat terjual. Dengan diketahuinya perkiraan pen
jualan yang dapat dicapai, maka dapat diperkirakan 
juga pendapatan yang akan diterima, sehingga dapat 
disesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang akan di-
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lakukan. Melalui penyusunan sales budget, akan tam 
pak sel^i'a (variance) antara penjualan yang se- 
sungguhnya dan yang dianggarkan. Informasi ini
akan membantu pimpinan untuk menganalisa penyebab 
perbedaan tersebut untuk kemudian menentukan tin- 
dakan-tindakan korektifnya agar tujuan perusahaan 
dapat tercapai.
Melalui ketiga kesimpulan di atasr maka dapat dika 
takan bahwa hipotesa kerja yang penulis kemukakan 
pada bab I dapat diuji kebenarannya,

1.4* Semakin besar suatu perusahaan, maka peranan struk 
tur organisasi menjadi semakin penting pula. Hal 
ini disebabkan karena struktur organisasi adalah 
alat untuk mengkocrdinasikan berbagai aktivitas ma 
nusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur 
organisasi sangat diperlukan dalam menjaga keefek- 
tifan pelaksanaan dari fungsi. manajemen dalam pe
rencanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang 
ada, karena dengan adanya struktur organisasi ini- 
lah maka perusahaan dapat membagi wewenang dan 
tanggung jawab yang terdapat dalam organisasi ter
sebut. Tidak mungkin semua kegiatan yang ada dapat 
diawasi oleh seorang saja, tanpa bantuan orang la
in, sehingga perlu pendelegasian wewenang atasan 
kepada bawahannya. Dengan adanya wewenang ini seka
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ligus juga menimbulkan suatu tanggung jawab bagi 
bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
job description yang telah ditetapkan.
Struktur organisasi dan job description yang ada 
dalam perusahaan ini tidak diikuti secara konseku
en, sehingga manajemen tidak dapat , melaksanakan 
pengolahan atas aktivitas-aktivitas yang ada seca
ra efektif dan efisien. Hampir semua wewenang yang 
penting seperti penjualan dan pembelian yang rutin 
terjadi berada di tangan pimpinan. Hal ini cende- 
rung mengarah kepada "one man management". Melihat 
besarnya perusahaan dan adanya unsur keterbatasan 
dari manusia, maka tidaklah mungkin perusahaan da
pat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan ti 
dak jelasnya job description, maka tanggung jawab 
masing-masing bagian menjadi kabur dan jalur komu- 
nikasi serta sistem pelaporan yang ada menjadi ku
rang memadai.

1.5* Informasi akuntansi merupakan informasi kuantita- 
tif keuangan perusahaan. Informasi ini mimiliki pe 
ranan yang penting dalam perencanaan dan pengenda
lian yang efektif dan efisien bagi perusahaan. Se
lain itu informasi akuntansi dipakai sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan baik oleh pihak 
intern (manajemen) maupun pihak ekstern (investor,
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kreditor dan lain-lain). Informasi ini akan terci£ 
ta apabila ditunjang oleh suatu sistem informasi 
yang memadai. Oleh karena itu sistem informasi 
akuntansi memiliki peranan yang penting dan memer- 
lukan perhatian yang besar dari'perusahaan. 
Perusahaan ini belum menyadari akan arti dan pe
ranan sistem informasi akuntansi sebagai alat mana 
jemen yang dapat memberikan informasi kuantitatif 
keuangan perusahaan. Hal ini terlihat dari kurang 
memadainya pengolahan data transaksi keuangan peru 
sahaan, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi 
yang diperoleh, tidak adanya rencana dalam bentuk 
yang tertulis dan bentuk formulir yang kurang meme 
nuhi syarat. Hal-hal tersebut menyebabkan kurang 
dapat diper.cayainya akuntansi sebagai suatu sistem 
dan sumber informasi yang berguna, sehingga kepu
tusan yang diambil dan perencanaan yang ditetapkan 
seringkali tidak mengarah pada sasaran yang dike- 
hendaki bahkan menyesatkan.

2. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran sehubungan de
ngan permasalahan yang dihadapi perusahaan, sebagai be
rikut :

2,1. Agar dibuatkan analisa penjualan menurut jenis pro
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duk yang dipasarkan. Melalui nalisa ini pimpinan 
dapat mengetahui.produk mana yang paling mengun- 
tungkan (memberikan sumbangan terbesar) dan disu
kai oleh konsumen, Melalui informasi ini, akan me- 
mudahkan pimpinan dalam usaha memusatkan aktivitas 
penjualan pada produk-produk yang menguntung saja. 
Melalui analisa ini juga dapat dianalisa kegagalan 
pemasaran suatu produk dan selanjutnya dicari tin- 
dakan korektif yang diperlukan.

2.2, Agar dibuatkan perencanaan yang menyeluruh dan ter 
padu baik perencanaan jangka pendek maupun panjang 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu budget. 
Dengan adanya budget, perusahaan akan memiliki lan 
dasan dan pedoman kerja bagi seluruh kegiatan yang 
ada dalam perusahaan. Disamping sebagai alat koor 
dinasi, budget dapat juga dipakai sebagai informa
si yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian 
aktivitas yang ada dalam perusahaan dan juga meru
pakan salah satu bahan pertimbangan yang penting 
dalam pengambilan keputusan.

2.3. Agar dibuatkan job description secara tertulis, se 
hingga pembagian tugas, wewenang, kewajiban dan 
tanggung jawab yang ada dalam struktur organisasi 
dapat ditetapkan secara jelas dan tegas dan dite- 
rapkan secara konsekuen.
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2.4. Agar dibuat sales order di dalam menerima pesanan 
dari pembeli. Sales order ini dipakai sebagai peng 
ganti delivery order, kerena di dalam sales order 
tercantum juga harga barang yang dipesan yang mem
berikan kepastian bagi pembeli tentang jumlah uang 
yang harus dibayarkan. Hal ini sangat berguna bagi 
pembeli yang berada di luar kota atau pulau. Tanpa 
menunggu datangnya nota penjualan yang dikirim me- 
nyusul oleh perusahaan, pembeli sudah mendapat ke
pastian mengenai jumlah uang yang harus dikeluar- 
kan sesuai dengan kesepakatan semula. Sedangkan di 
dalam delivery order hanya tercantum kuantitas dan 
jenis barang saja, tidak jelas berapa nilainya.

2.5* Sebaiknya nota penjualan dibuat setelah barang sam 
pai di tangan pembeli, mengingat ada kemungkinan 
barang-barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan 
pembeli semula dan harus kembali lagi ke perusaha
an. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak 
mengacaukan pembukuan bagian akuntansi.

2.6. Agar seluruh tingkat manajemen, mulai dari top sam 
pai kepada lower manajemen memiliki motivasi dan 
kesadaran akan pentingnya sistem informasi akuntan 
si sebagai sumber informasi akuntansi keuangan pe
rusahaan. Sistem informasi akuntansi yang baik, ae 

lain menghosilkan informasi yang berguna, juga da-
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pat menciptakan sistem pengendalian intern yang ba 
ik yang berfungsi untuk mengamankan harta perusaha 
an dan mendorong ditaatinya semua kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan perusahaan.

2.7. Kendaknya dokumen-dokuraen yang ada (surat jalan, 
nota penjualan, delivery order) dibuat berprenum- 
bered (bernomor seri yang bercetak), agar pengguna 
annya dapat dipertanggungjawabkan. Ini bertujuan 
untuk memenuhi syarat pengendalian intern yang ba
ik, agar tidak timbul penyelewengan-penyelewengan.
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