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BAB I 
PENDAHULUAN

1. Pandangan Umum
Perkembangan dunla usaha menunjukkan keglatan usaha 

yang semakin kompleks. Hal ini menuntut menejemen untuk d& 
pat mengalokasikan faktor-faktor produksi secara tepat se
hingga tercapai efisiensi perusahaan* Di sisl lain keter - 
batasan menejemen menghambat pencapaian keseimbangan sum- 
ber-sumber secara tepat dalam mencapai kombinasi yang op - 
*timal yang dapat memberikan keuntungan yang optimal pula. 
Keadaan ini memungkinkan timbulnya berbagai masalah yang 
merupakan tantangan bagi menejemen, sehingga tugasnya un - 
tuk mengawasi perusahaan menjadi semakin berat.

Karena itu menejemen tidak cukup bekerja atau meme- 
cahkan problema-problema hanya mendasarkan pertimbangannya 
pada mempelajari situasi pengalaman masa lalu, akan tetapi 
dewasa ini menejemen membutuhkan lebih banyak bantuan bera 
pa pengetahuan-pengetahuan dasar untuk mengelola perusahan. 
Untuk memadukan kekompleksan yang ada pada perusahaan mene 
jemen harus memakai proses pendekatan eerba sistem dan pe- 
manfaatan suatu informasi secara efektif. Pendekatan serba 
sistem bersama-sama dengan pemanfaatan alat-alat yang men£ 
haeilkan informasi memberikan para menejer suatu tehnik 2*. 
dan metode yang modern untuk perencanaan, pengorganisasian 
pengintegrasian, dan kemungkinan pengawasan operas! yang

1
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lebih efektif. Sistem akuntansi harus bekerja secara eerea 
pak dalam memperoses data yang berhubungan dengan masing - 
maeing kegiatan sehingga out put dari slstem ini adalah ia 
formas! yang benar-benar bermanfaat dan sesua! dengan ke- 
butuhan menejemen.

Skripsi ini menekankan pembahasan pada manfaat in - 
foroasi sebagai alat pengawasan bagi menejemen. Lebih khu
sus lagi mengenai informasi akuntansi yaitu informasi yang 
dihasilkan dari proses transaksi atau siklus akuntansi. 
Untuk mendapatkan informasi yang baik dalam art! informa - 
si itu lengkap baik is! maupun' bentuknya, relevan, akurat 
serta tepat waktu, haruslah didukung dengan adanya sistem 
informasi akuntansi yang memadai.

Berbagai perusahaan melakukan operasi yang ber.beda- 
beda, namun pada prinsipnya semua jenis perusahaan memili- 
ki proses operasi yang sama yaitu pengadaan, pengolahan, 
dan penjualan. Tekanan kegiatannya berlainan sesuai dengan 
slfat usahanya seperti perusahaan dagang misalnya, perusa
haan ini menekankan kegiatannya pada usaha penjualan yang 
baik karena penjualan merupakan kegiatan pokok yang paling 
menunjang pencapalan hasil usaha. Perusahaan PT D.N. yang 
berada di Denpasar tempat penulis melakukan penelitian ad£ 
lah suatu perusahaan perdagangan. Sesuai dengan keadaan 
itu penulis membatasi pembicara&n pada sistem informasi di 
bidang penjualan.

Tinjauan terhadap sistem penjualan, komponen utama
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yang telibat adalah order processing, inventory control , 
dan account receivable, Setiap kegiatan penjualan dewasa 
ini tidak terlepas dari minimal ketlga komponen tersebut 
dan efislensi penjualan banyak tergantung pada efislenol 
dan efektivitas kerja ketiga komponen tersebut* Untuk san- 
pai pada kegiatan penjualan yang sempurna maka perusahaan 
harus memillki perencanaan dan pengatrasan yang balk* 
Kegiatan perencanaan dan pengawasan ini membutuhkan Infor
masi balk informasi akuntansi maupun non akuntansi. Peren
canaan harus didukung dengan pengawasan yang efektif agar 
setiap kegiatan mengarah pada efislensi* Untuk kegiatan di 
bidang penjualan pengawasan harus ditekankan pada ketlga 
komponen di atas* Pada skripsi Ini penulis menekankan pa - 
da Inventory (persediaan) dan account receivable (piutang) 
yang menjadi masalah di perusahaan yang penulis teliti*

2. Pen j filas an Jludul

Skripsi ini berjudul: " SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
PENJUALAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN BAGI MENEJEMEN TERHADAP 
PERSEDIAAN DAN PIUTANG PADA PT D.N. DI DENPASAR 
Berikut ini penulis uraikan pengertlan kata demi kata dari 
judul tersebut sehingga dapat dlpahami maknanya secara ke- 
eeluruhan*

- Slstem adalah suatu rangkalan prosedur yang ealing 
berhubungan yang secara bersama-sama memberikan su
atu struktur / susunan yang sudah terintegrasl guna
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raenyelenggarakan suatu tujuan perusahaan seperti 
misalnya penjualan, pembelian, atau pembuatan ba
rang-barang.
Sedangkan prosedur adalah sekelompok pekerjaan pen
catatan yang erat sekali hubungannya yang aellputl 
suatu sub fungsi dari suatu sistem penjualan, pen - 
bellan, sistem pengumpulan uang tunai atau beberapa 
sistem lainnya.
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi se- 
buah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan ber - 
manfaat dalam pelaksanaan kegiatannya terutama bagi 
pengombilan keputusan.
Akuntansi adalah keseluruhan pengetahuan dan fungsi 
yang berhubungan dengan penciptaaa, pengesahan, pen 
catatan, pengelompokan, penyimpulan, penganalisaan, 
penafsiran, dan penyajian informasi yang dapat di - 
percaya dan pentlng artinya secara sistlmatls meng- 
enai transaksi-traneaksi yang sedikltnya bersifat 
financial dan diperlukan untuk pimpinan dan operasi 
suatu badan dan untuk laporan-laporan yang harus di 
ajukan mengenai hal-hal tadl guna memenuhi pertang- 
gungjawaban yang bersifat keuangan atau lainnya* 
Penjualan adalah aktivitas yang secara yuridis me - 
rupakan penyerahan hak mllik atas sesuatu barang / 
jaea kepada pembeli.
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- Alat adalah suatu benda atau yang dibendakan balk 
yang berwujud kongkrit maupun abstrak yang dapat 
membantu atau dlpergunakan dalam pelaksanaan kegl - 
atan atau tugas* Alat dalam kaltan skripsi ini ada
lah slstem informasi akuntansi penjualan,

- Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengawasi 
dan mesastikan bahwa hasil yang diaapai;.adalah se**-. 
suai dengan hasil yang diharapkan (rencana semula). 
Pengawasan ini tidak terbatas pada penilaian sete - 
lah kegiatan usaha selesai seluruhnya tetapi juga 
selama kegiatan U6aha tersebut sedangi berjalan*
Jadi meliputi operating dan accounting serta repor
ting dan analysis*

- Menejemen adalah pihak yang mengelola perusahaan*
- Persediaan* Karena pembicaraan dalam skripsi ini 
mengenai perusahaan perdagangan maka persediaan 
yang dimaksud adalah persediaan barang dagangan ya
itu meliputi barang-barang yang nyata yang diadakan 
untuk dijual kembali dalam periode siklus normal 
perusahaan*

- Piutang adalah perkiraan yang merupakan klaim ter - 
hadap seseorang atau perusahaan* Piutang dalam pem
bicaraan ini lebih menekankan pada piutang dagang 
yaitu tagihan yang timbul karena penjualan kredit 
barang atau jasa-jasa perusahaan pada kegiatan nor
mal*
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- PT D.N. di Denpasar adalah eebuah perusahaan perda
gangan tempat penulis melakukan penelitlan yang se
lanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini.
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disim- 

pulkan bahva judul secara keseluruhan menggambarkan peran- 
an sistem informasi akuntansi khusus di bidang penjualan 
untuk membantu menejemen dalam pengawasan terhadap perse - 
diaan dan piutang sehingga tercapai efisiensl penjualan. 
Oleh karena demikian pentingnya informasi akuntansi maka 
perlu diperhatikan secara seksama tentang data yang rele - 
van mulai dari pengumpulannya, pemrosesannya menjadi infor 
masi dan pemanfaatannya yang tepat* Sistem informasi akun
tansi akan membantu pekerjaan tersebut sekaligus menopang 
menejemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

3. Alas_an__Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini masalah informasi ramai dibicarakan 
karena nilal dari Informasi itu sangat besar dakam artl ke 
butuhan dunla usaha khususnya akan Informasi sangat mutlak. 
Dalam kaltan itu penulis mencoba mengemukakan manfaat in - 
formasi dalam mengelola perusahaan. Sesuai dengan bidang 
ilmu penulis, informasi disini terbatas pada informasi bi
dang akuntansi yang dihasilkan oleh suatu sisten informasi. 
Untuk kepentingan penulisanskripsi ini penulis telah mela
kukan penelitlan dlsuatu perusahaan perdagangan. Keglatan 
utamanya adalah penjualan. Persediaan dan ipiutang adalah
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merupakan hal yang penting. Efislensi kedua komponen terse 
but menentukan efislensi penjualan, oleh karena itu mene - 
jemen perlu melakukan pengawasan. bagi kepentlngan penga
wasan itu penulis ingtn mengemukakan suatu model yaitu el£ 
tem informasi akuntansi. Atas dasar pertimbangan-pertinba- 
ngan tersebut penulis memlllh "Sistem Informasi Akuntansi 
Penjualan sebagai Alat Pengawasan .bagi Menejemen Terhadap 
Persediaan dan Piutang pada PT D.N, di Denpasar sebagai jn 
dul dari skripsi ini.

if. Tuliifln.-Penyusunan Skripsi

Penyusunan skripsi ini penulis makeudkan pertaaa ufi 
tuk sekedar member! gambaran akan pentingnya informasi ak
untansi bagi pengelola-pengelola perusahaan. Adanya suatu 
sistem informasi yang memadai akan menjamin tersedianya ija 
formasi itu untuk kepentlngan menejemen khususnya bagi pe- 
ngawasan. Pengawasan yang teratur akan menghasilkan efisi- 
enei dan penghematan. Dalam keadaan harga penjualan diten- 
tukan oleh pasar dalam persaingan bebas, maka kemampnan p£ 
rusahaan untuk mendapatkan keuntungan tergantung terutama 
pada efisiensi dalam pengelolaan perusahaan.
Kedua, bagi penulis sendlrl dengan memadukan aspek teori - 
tis yang pernah penulis dapatkan di bangku kuliah dengan 
aspek praktis, penulis berharap akan bisa menambah pengeta 
huan tentang sistem informasi yang dewaea ini dan di masa- 
masamendatang memiliki proporsi yang besar dalam penentu
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an keberhasian suatu usaha. Penulis juga berharap dapat 
memberikan pertimbangan-pertimbangan guna perbaikan sistem 
informasi pada perusahaan PT D.N. di Denpasar melalui be
berapa saran pada skripsi ini.

5. Sistimatika__SkrlP_si

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan 
sebagai berikut ;
B a b I . PENDAHULUAN.

Beri6ikan pandangan umum tentang isi skripsi se
cara keseluruhan, penjelasan judul, alasan pemi- 
lihan judul,tujuan penyusunan, sistimatika dari 
skripsi ini, permasalahan, hypotesa kerja, scope 
analisa serta metode pengumpulan dan pengolahan 
data.

B a b II. LANDASAN TEORITIS.
Berlsikan penjelasan-penjelasan secara teoritis 
tentang : sistem Informasi akuntansi dan manfaat 
aplikasinya, prosedur pesanan penjualan sebagai 
bagian informasi, pengawasan persediaan dan piu
tang, sales analysis sebagai konponensisten .in
formasi penjualan, sistem informasi akuntansi 
dan pengawasan serta laporan dan dokomen-doku - 
men pendukung. Landasan teori ini akan menun - 
jang pembahasan masalah dalam skripsi ini.
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IE a b III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.
Berisikan uraian tentang latar belakang perusa- 
haan yang meliputi :
- Sejarah dan perkembangan perusahaan
- Bidang usaha perusahaan
- Struktur organisasi dan job discription
- Sistem dan prosedur penjualan
- Kondisi persediaan dan piutang 
-Slstem informasi akuntansi penjualan
- Keadaan perusahaan secara umua

B a b IV. PEMECAHAN MASALAB DAN PENGUJIAN HYPOTESA.
Dalam babinl dijelaskan cara-cara memecahkan 
masalah yang dihadapi perusahaan serta pengu 
jian hypotesa kerja.

B a b V. KESIMPULAN DAN SARAN.

Hasll-hasil dari pengujian hypotesa dan ke6im- 
pulan dari seluruh bagian skripsi ada pada bab 
ini Juga saran-earan bagi semua pihak yang 
berkepentingan ada di sini.

6* Metodologi

6.1. Permasalahan

Bagi perusahaan dagang kegiatan yang pokok
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adalah penjualan. Keglatan penjualan ini harus didukung 
oleh sitem penjualan yang memadai. Komponen sistem yang 
pentlng dan berpengaruh utaaa dalam keglatan penjualan ya
itu order processing, inventory control (persediaan), pi - 
utang (account receivable), serta adanya sales analysis* 
Dalam mencapai efisiensi penjualan maka harus ada proses* 
pengolahan data menjadi Informasi secara serempak antar 
komponen sistem penjualan tersebut sebagai alat dalam me - 
lakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang pe
nulis lakukan pada perusahaan PT D.N. tempat penulis mela
kukan penelitlan ternyata PT D.N. tidak memiliki sistem t 
informasi yang lengkap yaitu kurang dilakukannya pelaporan 
pelaporan dan pengolahan data menjadi informasi yang bei>- 
manfaat bagi menejemen. Karena keadaan yang demikian maka 
tlmbul beberapa permasalahan sebagai berikut :
- Pengawasan persediaan tidak bisa dilakukan dengan balk 
sehingga dari berbagai jenis barang yang dijual ada jenie 
jenis barang tertentu terlalu banyak ada di gudang dimana 
permlntaan atas barang tersebut tidak banyak (terjadi per
sediaan macet).
- Juga karena kurangnya informasi dalam penentuan kebijak
sanaan kredit sebagai usaha pengawasan piutang maka turn 
over piutang menjadi rendah (banyak piutang lewat waktu da 
ri jatuh temponya), karena langganan mengundur-undur pem
bayaran hutang-hutangnya, lebih lanjut aenimbulkan adanya 
piutang eangsi (bad debt).

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN ...  I Wayan Puja Muliadhi



11

6.2. Hypotesa Kerja

Atas permasalahan yang dihadapl oleh perusahaan PT 
D.N. penulis mengemukakan hypotesa kerja sebagai berlkut : 
Jlka ada slstem Informasi akuntansi di bidang penjualan- 
yang memadai maka menejemen bisa melakukan pengawasan ter
hadap persediaan dan piutang dengan baik sehingga akan ter 
capai efislensi penjualan* Untuk dapat dlhasllkan informa
si yang baik maka setiap komponen sistem harus memiliki in 
teraksi dan terdapat aliran data atau laporan untuk diolah 
menjadl informasi yang relevan dengan kebutuhan menejemen 
khususnya bagi pengawasan penjualan. Berdasarkan informasi 
tersebut dapat dilakukan pengawasan sebagai tindak pemecah 
an masalah-masalah yang dihadapl.

6.3 . Scope Analisa

Pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada : •
- Sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi yang 

mengolah data intern perusahaan atau data dari suatu 
siklus akuntansi dan proses transak6i perusahaan. 
Pemanfaatan informasi hanya pada menunjang tugas mene - 
jemen dalam pengawasan terhadap persediaan dan piutang.

- Pengertian pengawasan terbatas pada operating dan acco
unting serta reporting dan analysis.

- Bidang kegiatan dibatasi hanya pada yang berhubungan 
secara langsung dengan aktivitas penjualan. Sistem in - 
formas! di sini Juga khusus pada aktivitas penjualan*

i
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6.4* Pengumpulan dan Pengolahan Data ”

Pengumpulan Data

- Survey Pendahuluan
Melakukan penelitlan pendahuluan untuk mengetahui 
keadaan perusahaan dan permasalahan yang dihadapl.

- Penelitlan Kepustakaan
Mencari dan mempelajari llteratur-llteratur seba
gai pedoman atau dasar teorl yang berhubungan de - 
ngan skripsi ini.

- Penelitlan Lapangan
Melakukan penelitlan di perusahaan dengan mengada
kan wawancara baik secara tertulis atau lisan dan 
observasi untuk mendapatkan data yang mendukung.

Analisa Data

Diadakan perbandingan antara data yang dlperoleh 
dari perusahaan dengan hasil penelitlan kepustaka- 
an sehingga dapat dltarik suatu kesimpulan dan peg 
berian saran-saran.
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LANDASAN TEORITIS

I. Sistem Informasi Akuntansi^dan^MaafaatJiplikasinya

1.1* Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Devasa ini kegiatan - kegiatan di bidang informasi 

mulai dijadikan sebagai obyek study dan penelitian ilmiah,
*bahkan di negara-negara maju Informasi dan segala aspek pe 

nanganannya telah berkembang ke arah ilmu informasi 'jang 
sering dikatakan sebagai "informatika"*
Di setiap kehidupan informasi mendudukl tempat yang isti - 
meva dalam art! informasi mempunyai peran yang penting un
tuk mencapai suatu kesuksesan* Bidang dunia usaha terutama 
dengan perkembangan tehnologi yang demikian pesat, terjadi 
pula persaingan yang sangat ketat. Setiap momen yang balk 
dan efektivitas kerja mutlak diperlukan untukbisa memenang 
kan persaingan dan sampai pada keuntungan yang optimal* 
Hal yang demikian itulah memberi arti yang penting bagi ifi 
formas!.

Dari keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh pim 
pinan dalam suatu perusahaan, Informasi akuntansi adalah 
yang terbanyak karena setiap usaha pada dasamya adalah 
proses akuntansi* Pada saat ini banyakorganisasi dan mene
jemen sudah merasakan perlunya informasi, tetapl belum ta
hu bagalmana menyelenggarakan untuk menghasilkan informasi

13
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yang baik* Pengolahan data akuntansi menjadi informasi ak
untansi harus ditunjang oleh. sistem informasi akuntansi*

Bbrry E. Cushing dalam bukunya "Accounting Informa
tion System and Business Organizations11 mendifinisikan si£ 
tem informasi akuntansi sebagai berikut :

Accounting information System is difined as the set 
of human and capital resources with in organization 
which is responsible for the preparation of financi
al information and also of the Information obtained 
from the collection and processing of the transaction 
data*
This information is then made available for use by 
all level of management in planning.!

Jadi sistem informasi akuntan3l adalah seperangkat manusia 
dan sumber-sumber modal dalam organisasi,.yang bertanggung 
jawab untuk mempersiapkan informasi keuangan dan Informasi 
yang diperoleh dari pengumpulandan pemrosesan data transak 
si. Informasi ini dlmanfaatkan oleh semua tingkat meneje - 
men dalam merencanakan dan mengawasi aktivitas organisasi.

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari ma 
nagement information system dimana informasi akuntansi me
miliki semua karakteristik sistem informasi menejemen itu, 
tetapi hanya menyangkut jenis data dan informasi tertentu 
yaitu lebih banyak berbicara tentang informasi keuangan 
dan Informasi yang tlmbuldari pengolahan data transaksi •

^Barry E. Cushing.Accounting Information System and 
Business Organization. Addleon-Wasley Publishing Company , 
Incr Phillippiness,„1974> hal. . *
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1.2, Mamffaat Apllkasi Slstem Informasi Akuntansi

Informasi dapat dika taken identik atau sebagai stili- 
etitusi dari ketldak pastian* Ditinjau dari segi ini, maka 
nilai, informasi dapat diukur dengan besarnya ketldak pas- 
tian yang berhasil dikurangl.
Berbicara tentang ketldak pas tian, bahwa hal ini adalah me 
rupakan hambatan dalam pengambilan keputusan yang tepat tog 
Ik untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian, maupun men£ 
lai hasil usaha. OXeh karena itu, naka perlu menekan ke ti
dak pastian itu semlnlmal mungkin dengan mengusahakan da ~ 
pat diperoleh informasi sebanyak mungkin.
Di dalam perusahaan yang profit oriented tujuan jangka pag 
jang adalah menghasilkan laba dan dapat berjalan secara te 
rus menerus / langgeng* Keberhasilan dalam mencapai tujuan. 
itu perlu pengenalan keadaan-keadaan intern maupun keadaau 
ekstern* Keadaan intern lebih banyak mengenal hal-hal yang1 

bersifat akuntansi atau financial* Untuk memperoleh infor
masi tentang hal-hal itulah sistem informasi akuntansi me- 
megang peranan penting, lebih-lebih dalam perusahaan /yang 
sudah berskala besardengan berbagai kegiatan yang komplek* 
Peran sistem informasi akuntansi akan sangat jelas tampak 
bila kita tlnjau dari sudut pihak-pihak yang memanfaatkaa 
informasi akuntansi itu*

Secara garis besarnya ada dua pihak yang berkepen - 
tlngan dengan Informasi akuntansi yaitu pihak intern peru
sahaan / menejemen dan pihak ekstern perusahaan.
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Menurut Barry E. Cushing, bidang akuntansi yang berhubung- 
an dengan kebutuhan informasi para pemakai ekstem disebut 
"financial accounting" (akuntansi keuangan), sedangkan bi
dang akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi 
pihak intern disebut "management accounting" (akuntansi me 
nejemen) yang mengolah informasi sebagai dasar pengambilan 
keputusan bagi menejemen ataupun sebagai usahai pengawasan 
saja*
Sumbangan sistem informasi akuntansi pada pihak ekstern : 
Bagi langganan :

Kebutuhan para pelanggan mencangkup mengenai produk 
perusahaan seperti harganya, bentuknya, dimana dan b& 
gaimana barang tersebut dapat dibeli dan apa jaminan- 
nya serta pelayanan apa yang dapat diberikan* 
Kebutuhan akan informasi rutin seperti data penaglh - 
an yang secara khusus dimuat dalam dokumen penjualan 
yang disajikan sebagai suatu pencatatan transaksi* 
Dalam kaltannya dengan kredit, langganan membutuhkan 
informasi secara periodik tentang status rekening me- 
reka, jumlah yang terhutang, discount, tanggal jatuh 
tempo dan pembayarannya. Informasi-informasi itu bisa 
disuplai bila tersedia dan diterapkannya sistem infor 
masi akuntansi yang cukup memadal.

Pemegang saham / stockholder :
Pihak ini membutuhkan informasi untuk melakukan peni- 
laian / evaluasi pelaksanaan yang telah lampau dan
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peramalani masa datang. Yang paling penting disini ada 
lah laporan keuangan tahunan. Penyediaan laporan ini 
merupakan tanggung jawab sistem informasi akuntansi. 
Dan informasi rutin yang diperlukan adalah pelaksana- 
an transaksi saham mereka dan penerimaan pembayaran 
devidennya.

Para pemberi pinjaman / Lenders
Dalam hubungan peminjaman modal, pihak lenders membu
tuhkan informasi seperti reputasi / nama baik dan ke- 
mampuan menejemen perusahaan, kemampuan' untuk memenu
hi kewajiban keuangan dan prospek untuk keberhasllan 
di masa depan. Laporan keuangan merupakan sumber yang 
pentlng dalam memenuhi kebutuhan itu.

Dan banyak lagi pihak ekstern lainnya yang berkepentingan 
dengan informasi tentang keadaan perusahaan.

Kegunaan informasi akuntansi bagi pihak intern yang 
secara khusus dibicarakan dalam skripsi ini adalah menun - 
jang setiap tindakan dan kebijaksanaan menejemen dalam me- 
ngelola setiap aktivitas perusahaan. Informasi dan meneje
men mempunyai hubungan timbal balik dalasi arti bahwa mene 
jemen dalam kegiatannya, baik planning, organizing, maupun 
controling memerlukan informasi,sebaliknya suatu informasi 
yang baik dapat diperoleh melalui management system yang 
memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang va 
jib diadakan harus dipertimbangkan dan mengusahakan biaya 
yang sekecil-kecilnya. Tantangan yang paling besar dalam
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penyusunan pola sistem informasi akuntansi adalah kenyataan 
bahwa pada umumnya sukar untuk mengukur manfaat yang timbul 
dari pelaporan suatu rangkaian informasi tertentu.

Berbagai peranan penting informasi akuntansi yang 
dapat menunjang menejemen dalam pengambilan keputusannya :

- Informasi yang dapat mendorong pengambilan keputusan 
dengan menunjukkan adanya situasi yang mendukung ti& 
dak an menejemen, misalnya suatu laporan biaya yang 
menunjukkan varian yang besar antara biaya yang se - 
sungguhnya dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan 
sehingga dengan hal itu kemungkinan menejemen ter - 
angsang untuk melakukan koreksi*

- Informasi yang merupakan dasar untuk memilih berba - 
gai alternatif tindakan yang mungkin bisa dilakukan 
seperti informasi yang bisa mendukung penetapan hajr 
ga, barang-barang yang seharusnya dibeli.
Dalam kaitan dengan dengan penjualan kredit misalnya 
informasi yang dapat mendasari penentuan langganan 
yang bi6a diberikan kredit, jumlah kredit yang bisa 
diberikan, dan sebagainya.Dalam peran inilah informa 
si akuntansi disebut sebagai pengurang ketidakpastian 
Demikian antara lain contoh-contoh yang bisa menggam 

barkan poeisi sistem informasi akuntansi dan peranannya da- 
laa menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi se 
mua pihak yang berkepentingan. Sebenarnya masih banyak lagi 
bantuan yang bisa diberikannya dalam usaha pengembangan pe
rusahaan ke arah kemajuan.
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2. SlBtem dan Prosedur Pesanan Peniualan

Art! Sistem dan Prosedur
Apabila perusahaan sudah berkembang menjadi besar,

dinana menejemen tidak lagi dapat langsung turun tangan m£
nguruei pekerjaan tiap bagian ,tapi harus mendelegasikannyo.
pada orang-orang:-lain maka dibutuhkan alat untuk mengada -
kan pengawasan dan mengetahui kemajuan yang dicapai,
Alat yang dimaksudkan di sini adalah sistem akuntansi yang
direncanakan dengan baik,

Sistem dan prosedur didefinisikan sebagai berikut:
"A system is a network of related procedures develope 
according toone integrated scheme for performing a mg 
yor activity of/the business"•
"A procedure.....is a squence of clerical operations, 
usually involving several people in one or more de 
partments, established to ensure uniform handling of 
a recurring transaction of the business" . 2

Sistem merupakan serangkaian fungsi untuk melaksanakan tu
gas utama di dalam suatu perusahaan atau untuk mencapal 
tujuan yang telah ditentukan, sedangkan prosedur adalah 
fungsi yang lebih mendetail yang menyangkut beberapa orang 
atau bagian untuk pelaksanaan transaksi dalam perusahaan. 
Prosedur merupakan serangkaian tindakan tulis menulis dan 
merupakan bagian dari sistem. Jadi sistem dan prosedur me
rupakan satu bagian yang integral dari pimpinan karena de
ngan adanya satu sistem dan prosedur pelaksanaan -tugas 
dapat lebih efektlf dan eflslen.

^ecil Gillespie, Accounting Systems Procedure and 
Ufiiiads.Third Edition, Prentice Hall o£bIndia Prlvat fclLfca, 
New Delhi , 1962, hal. 2. 1
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Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi untuk pe - 
rusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertia - 
bangkan dengan baik, Tujuan itu adalah sebagai berikut :

- Untuk menyediakan data yang dip§rlukan tepat . pada 
waktunya dan memenuhi kebutuhan.

- Dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusa
haan* Untuk itu9 maka sistem akuntansi harus disu - 
sun dengan mempertlmbangkan prinsip-prinsip pengaw^ 
san intern,

- Untuk menurunk&n biaya clerical dalam melakukan 
pencatatan-pencatan.

Ketlga tujuan tersebut merupakan satu kesatuan dalam men - 
capal tujuan perusahaan secara keseluruhan.

. Suatu sistem dan prosedur yang baik harus didukung 
oleh prinsip-prinsip dasar seperti :

1* System and procedure are esensial part of all mana
gement process.

2. The application of system and procedure must be dy
namic.

3. Polecies, scope- objectiives, and responsibilities 
of company system andi.procedure program must be 
clearly set forth in writting.

4* All lerel of management and employees must be told 
throught the program documen or otherwise, what th£ 
ir system and procedure responsibilities are.

5. Responsibility and accountability for achheivingsyfi 
tem and procedures.jOb;jective must be placed with 1 1  
ne executives and supervlsore6*

6* Responsibility for technical aspects of the system 
and procedures program may proporly be placed with 
system 6taff specialist when it Is economically fe£ 
slble to employ these specialist.

7. The improvement of system adn procedures throught - 
simplication, modernization, standardization, must 
not be seen os a start and stop drive of compaign 
it is a continous, repetitive function that can -
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play off in most or beneficial results, with only 
a few these results being or spectacular nature 3 •

Kesempurnaan konsepsi sistem dan prosedur dalan se
tiap organisasi atau perusahaan hapir secara langsung ber- 
imbang dengan tingkat kesempurnaan prinsip-prinsip dasar - 
nya. Penyusunan sistem dan prosedur harus memperhatikan 
prinsip dasar itu, karena semua fungsi dalam perusahaan di 
laksanakan oleh slstem dan prosedur melalul kebijaksanaan 
menejemen, sehingga nantinya hasil yang diperoleh akan me- 
muaskan.

Setiap perusahaan mempunyai komposisi eistem.daear
yang berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaannya.
Menurut Gillespie kombinasi sistem dasar yang digunakan
oleh perusahaan :

In a retail or wholesaler business, the basic system 
are
a. The accounting system proper, which is supported- 

by
b. The sales and cash collecting system,
c. The purchase and payment system, and 
d* The timekeeping and payroll system.4

Dari sistem dasar itu, dalam skripsi ini akan dltekankan
pembahasan mengenal the sales and cash collecting system
dan semua Informasi yang bisa diberikannya dalam membantu
menejemen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

^William A. Cill, buku yang ditulis oleh Victor La^ 
zaro, System and Procedures : Hand Book for Business aihd 
Industry. Prentice Hall, Inc, Engle Wood, Scond Edition 
New Jersey, 1968, hal. 10.

^Cecil Gillespie, op cit. hal. 3.
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Setiap sisten dasar tersebut harus ditunjang oleh 
beberapa prosedur yang saling berkaitan agar sistemnya bi
sa berjalan dengan baik* Misalnya untuk sales and cash col 
lecting system didukung oleh prosedur-prosedur sebagai be- 
rikut :

1.The sales order procedure, by vhich the salesman 
write the sales order and sends it to the order de
partment •

2.The shipping order procedure, by which order depart 
ment writes the shipping order instructing the ware 
house to pull the product items and the shipping de 
partment to pack and ship them. "

3.Tho billing procedure, by which the invoice and its 
copies are produced and dipatched.

it.The sales distribution procedure, by which the va
rious sales reports are prepared from the distribu
tion copies of invoices and the journal enfcry is 
prepared for recording sales.

5.The account receivable procedure, by which an acc - 
Ount is maintained for the costumer. This account 
is charged for sales made to him and credited for 
payments received from him.

6.The cash receipts procedure, by which cash is rece
ived, recorded, and deposited in the bank.?

Mekanleme Sistem dan Prosedur Penjualan
Sebelum mulai dengan prosedur penjualan,terlebih da 

hulu akan penulis kemukakan tentang :
1. Bagian-bagian dalam perusahaan yang terlibat dalam pro

sedur ini :
- Salesman
- Bagian Penjualan (sales order department)
- Bagian Faktur (billing department)
- Bagian Kredit (credit department)

^Ibld. hal. 4*
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- Bagian Piutang (account receivable department)
- Bagian General Ledger
- Bagian Gudang (warehouse), dan
- Bagian Pengiriman (shipping department)

I o
2. Formulir-formulir dan buku-buku yang dipergunakan :

- Sales Order (pesanan Penjualan)
- Invoice (faktur)
- Statement
- Sales Journal (buku penjualan)
- Costumer Account Card (kartu piutang langganan)

Awal dari prosedur ini adalah adanya permintaan pea 
belian dari langganan/pembeli dengan mengajukan "costumer- 
purchase order" ke bagian penjualan*
Atas order tersebut bagian penjualan akan mengecek tentang 
kondisi langganan, kebiasaannya dalam menyelesaikan keva - 
jibannya pada perusahaan, dan juga plafon kreditnya*
Untuk keglatan tersebut harus mendasarkan pertimbangan pa
da informasi baik dari data bagian penjualan sendiri atau 
informasi dari bagian lainnya yang relevan.

Bila ice tentu an di atas sudah bisa dipenuhi kemudian 
bagian penjualan menandatangani costumer purchase order - 
tersebut dan sebuah copynya dikirim ke langganan sebagai 
pemberitahuan atas keputusan order tersebut.

Sales Order
Berdasarkan costumer purchase order, bagian penjua

lan membuat "sales order" dalam rangkap empat (If).
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Tiga lembar dari sales order itu diserahkan ke bagian piu
tang untuk diperiksa persyaratan kredit, hal ini hanya se
bagai review saja karena bagian penjualan telah ...mengecek 
sebelumnya. Kemudian dilanjutkan ke gudang.
Satu lembarnya lagi ditahan oleh bagian penjualan.

Bagian gudang akan mengeluarkan barang-barang sesu
ai dengan yang tercantum dalam sales order. Barang bersama 
dua lembar sales order diserahkan ke' bagian pengiriman un
tuk dikirim ke langganan. Satu lembar sales order ditahan 
oleh gudang sebagai dasar pencatatan pengeluaran barang p& 
da kartu persediaan gudang.

Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada langga
nan bersama dua lembar sales order, satu sebagai packing 
slip dan satu lagi dimintakan tanda tangan langganan untuk 
dikembalikan lagi ke bagian billing/ faktur sebagai bukti 
barang telah sampai pada langganan.

Invoice / Faktur
Berdaearkan sales order yang diterima dari bagian 

pengiriman, bagian billing mempersiapkan faktur.
Faktur akan dldistribusikan sebagai berikut :
- 2 lembar untuk langganan
- 1  lembar untuk bagian piutang untuk dibukukan dalam kar
tu piutang langganan, serta

- 1 lembar untuk difile sendiri oleh bagian billing yang 
disusun berdasarkan nomor urut, dan tiap _satu periode 
tertentu dibuatkan journal voucher.

2if
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Bagian General Ledger akan mencocokkan journal vou
cher yang dibuat oleh bagian billing dengan jumlah piutang 
yang dicatat oleh bagian piutang.

Setiap akhir perlode bagian piutang akan membuat 
statement borupa surat pernyataan jumlah saldo taglhannya. 
Surat ini dibuat dalam rangkap tiga (3) yang didistribusi- 
kan sebagai berlkut : satu lembar untuk langganan, satu 
lembar untuk bagian kredit , dan satu untuk file sendiri. 
Ilustrasi dari pengolahan order-order tersebut dapat dili- 
hat pada gambar 1 . di halaman 26.

3* Pengavasan̂ Per_s_ediaaa_dan̂  Piutang

Dalam perusahaan-perusahaan modern pengawasan dapat 
dirumuskan melalui hubungan antara satu bagian dengan bagi 
an lain secara jelas dan disertai dengan batas-batas ting- 
kat pertanggungjawaban masing - masing secara terperinci. 
Di sini penulis akan menekankan pengawasan dari segl pemafi 
faatan informasi akuntansi artinya bahwa melakukan penga - 
wasan dengan memanfaatkan informasi-informasi akuntansi. 
Tindak pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar op 
erasi perusahaan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa 
sampai pada sasaran yang sudah ditentukan melalui penentu- 
an kebijaksanaqn-kebijaksanaan yang tepat dan prosedur - 
prosedur yang baik tanpa mengabaikan efektivitas dan efi - 
siensi. Penerapan suatu sistem informasi akuntansi memung- 
kinkan dilakukannya pengawasan yang lebih efektif, karena
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hal itu akan memberikan catatan-catatan, laporan-laporan 
akuntansi yang bisa membantu pimpinan dalam memberikan tuj 
tunan yang sesuai dan mengarahkan aktivitas-aktivitasnya, 

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, kare 
na pengendalian meliputi perencanaan dan pengawasan. Penga 
v&san harus dilakukan pada setiap aspek transaksi keuangan 
seperti pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investa 
si yang bijaksana,dan pengamanan dana dari penggunaan yang 
tidak tepat,Jadi termasuk pula pengawasan terhadap piutang 
dengan maksud mengelakkan kerugian yang akan terjadi karen 
prosedur-prosedur perkeriditan dan penagihan yang tidak la 
yak, Juga meliputi pengawasan persediaan dalam mencegah 
timbulnya kerugian karena ketidak tepatan kebijaksanaan 
persediaan, agar tidak mengganggu kelancaran dan profita - 
bilitas penjualan. Lebih lanjut pembicaraan masalah penga
wasan akan lebih banyak mengenai piutang dan persediaan,

Pengawasan Persediaan
Pengoperasian usaha perusahaan yang efektif melipu

ti fungsi pengelolaan terhadap persediaan untuk merencana- 
kan dan mengawasi persediaan pada tingkat yang optimum. Sa 
ngatlah perlu untuk menentukan kwantitas persediaan * .yang 
wajar untuk bisa mendukung keglatan penjualan yang sesuai 
dengan order pelanggan,
Banyak pertimbangan dalam mengelola persediaan namun dalam 
skripsi ini akan penulis konsentrasikan pada a6pek infor - 
masi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi.
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Persediaan menggambarkan suatu . investasi penting 
dan meminta perhatian yang besar khususnya segi akuntansi 
untuk memelihara saldo persediaan yang cukup dengan biaya 
yang sekecil - kecilnya. Persedlaam merupakan aktiva yang 
sensitif terhadap kekunoan, kerusakan, dan keleblhan biaya 
sebagai aklbat kesalahan dalam mengurusnya.
Perlu dilakukan analisa persediaan secara mendetall teruta 
ma yang,berdasarkan data penjualan dan penyediaan laporan 
yang cukup untuk pimpinan, sehingga kondisi-kondisi yang 
kurang baik dapat segera diperbaiki. Salah satu penyebab 
terjadinya kegagalan perusahaan adalah investasi yang ter- 
lalu besar dalam persediaan dan kurangnya pengambilan ke - 
putusan yang segera untuk menyelenggarakan tingkat perse - 
diaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

J.B. Heckert dalam bukunya "Controllership" yang di 
terjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendra mengatakan bebera
pa keuntungan pengelolaan persediaan secara wajar antara 
lain :

- Menekan investasi modal dalam persediaan dalam sua
tu tingkat yang minimum (1)

- Mengeleminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya 
yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang 
berlebihan, kerusakan, penyimpanan, kekunoan,dan pa 
jak serta asuransi persediaan (2)

- Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan ke 
pada para pelanggan dengan cara selalu menyediakan 
bahan atau barang yang diperlukan (5)

- Dapat mengurangi investasi dalam fasilitas dan per- 
alatan pergudangan (6)

- Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang 
tersedia tentang persediaan, memungkinkan pelaksana 
an pembelian lebih baik dan memperoleh keuntungan
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dari harga - harga khusus dan dari perubahan-perubah-
an harga (10 ) .6

Pengelolaan persediaan te rut am a segi pengawasannya 
harus didukung oleh kondisi-kondisi tertentu sehingga da - 
pat dilakukan secara efektif. Adapun kondisi-kondisi itu:

1, Penetapan tanggung jawab dan wevenang yang jelas 
sehubungan dengan persediaan.

2. Adanya sasaran - sasaran dan kebijaksanaan yang di 
rumuskan dengan balk.

3* Fasilitas pergudangan dan penyelenggaraan yang 
cukup.

4* tflasifikasi dan identifikasi persediaan secara vra- 
jar.

5* Standard dan simplifikasi persediaan*
6. Catatan-catatan dan laporan-laporan yang cukup.
7« Tenaga kerja yang memuaskan.7

Sebaglan besar dari kondisl itu membutuhkan pengembangan 
kebijaksanaan dan prosedur-prosedur untuk mendorong arus 
informasi dan untuk mengkoordinir aktiTltas-aktivitas pe- 
ngadaan, produksl, pembelian dan akuntansi sedemlkian ru- 
pa dalam hubungannya dengan pengelolaan persediaan.

Tanggung jawab dan kevenangan dalam pengelolaan per 
sediaan harus jelas, termasuk adanya pemlsahan fungsi an
tara bagian yang membeli, menyimpan, mauupu yang menjual - 
nya,dengan kejelasan ini secara tidak langsung sudah ter - 
jadi proses Baling mengawasi. Sebagai contoh bagian penju
alan tidak tepat bila ia juga menangani pembelian persedi
aan, karena bila hal itu.terjadi akan mengakibatkan bagian 
penjualan bisa saja melakukan pembelian terus menerus dan

. *\j.B. Heckert, Controllershin. Tugae Akuntansi Mene 
jemen. terjemahan Tjintjin Fenix Tjendra, Penerbit Erlang- 
ga Jakarta, Edisi Ketiga, 1983. hal. 520 - 521.

7Ibid. hal. 523.
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mengejar insentif pribadi yang biaa didapatnya dari vendor 
tanpa ada pembataean / pengawasan bagian penjualan yang se 
harusnya melakukan Control (terutama pada perusahaan per - 
dagangan)*
Satu lagl tentang kondlsi yang mendukung keberhasllan da - 
lam mengelola persedlaan adalah sasaran-saearan dan kebi- 
jaksanaan yang dirumuskan dengan balk sepertl modal maksi- 
mum yang akan dlinvestaslkan dalam persedlaan, luasnya pea 
belian yang dilakukan dan sebagainya harus mendasarkan pa
da pertimbangan-pertimbangan yang matang dan dldukang in -

o
formasi-informasi yang akurat*

Pengawasan piutang
Keberhasllan perusahaan juga ditentukan oleh efektl 

vitas pengelolaan piutang yang merupakan suatu unsur yang 
pentlng dan besar dalam neraca sebaglan besar perusahaan 
khususnya perusahaan perdagangan. Sangatlah perlu adanya 
prosedur-prosedur yang wajar dancara pengamanan yang cukup 
terhadap piutang, karena ini pentlng bag! keberhasllan per 
usahaan dan dapat memellhara hubungan balk dengan para pe~ 
langgan,

Pengendalian piutang sebenarnya sudah dilakukan se- 
beluo ada persetujuan pengiriman barang^dagangan, sampal 
setelah penylapan dan penerbltan faktur danberaakhir deng
an adanya penaglhan hasil penju&lan*
Ada tiga bldang pengendalian umum terhadap piutang ditin- 
jau dari cara pendekaton menejemen preventif :
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1, Pemberian kredit. Kebijaksanaan kredit dan 6yarat 
penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada 
para pelanggan yang baik/sehat keadaan keuangannya 
dan juga tidak boleh menlmbulkan kerugian yang be- 
sar karena piutang sangsi yang berlebihan.

H. Melakukan penagihan.Apabila telah dlberikan kredit 
hams dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pem- 
bayaran sesuai dengan syarat penjualan dalam suatu 
waktu yang wajar.

3, Penetapan dan penyelenggaraan^ pengendallAn intern 
yang wajar. • •••«..........................

Baglan Kredit
Seorang menejer kredit barus menstimulasikan usaha 

penjualan kredit dengancara memberikan kredit 6ecara tepat 
dan menekan kerugian piutang sangsi sekecil mungkin.
Secara lebih terperinci fungsi bagian kredit antara lain :

I. Penetapan kebijaksanaan kredit,
Tugas ini meliputi penetapan reslko atas pemberian 
kredit, penetapan persyaratan kredit yang akan di- 
berlakukan dan sebagainya.

2* Investasi kredit, Dalam hal ini dibutuhkan suatu 
prosedur yang terus menerus untuk memperoleh dan 

0 menganalisa informa6i mengenai tanggung javab para 
pelanggan saat ini dan prosfeknya*

3* Persetujuan kredit. Memberikan persetujuan kredit 
kepada para pelanggan*

If. Penetapan batas-bata6 kredit# Pada umumnya peaberl 
an kredit dibatasi sampai pada jumlah tertentu. 
Dalam hal ini harus ada rencana untuk mengecek pea

8Ibid. hal. 506 - 507.
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berian kredit atau eetidak-tidaknya untuk member!- 
tahukan kepada yang berwenang b1 1 amana batas sudah 
dicapai.
Dan ada beberapa fungsi lagi yang tidak penulis te- 

kankan pada pembahasan skfcipsi ini. Bila kita perhatikan 
dengan seksama akan tampaklah bahwa keseluruhan fungei ba- 
gian kredit itu membutuhkan bantuan informasi, lebih jauh 
lagi informasi akuntansi bidang penjualan dan beberapa in
formasi yang tidak bersifat akuntansi. Dan tampak pula bah 
wa fungsi itu bersifat preventif dan merupakan tindakan pe 
ngawasan terhadap pelakeanaan pengelolaan piutang.

Pengawasan atas piutang terutama ditujukan untuk da 
pat mencegah terjadinya kerugian-kerugian karena piutang 
itu macet atau tak tertagih sama sekali. Suatu penelaahan 
sistem mungkin berguna untuk mempersingkat siklus piutang, 
jadi setiap langkah dalam prosedur-prosedur mulai dari pe- 
nerimaan order sampai penagihan terakhir harus ditelaah de 
ngan seksama.
Menurut Heckert kejadian-kejadian berikut ini perlu diana- 
lisa untuk mempercepat proses kembalinya piutang :

1. PengolahanL. order.pelabggan mulai dari departemen 
order sampai departemen penjualan.

2. Langkah-langkah pengolahan order dalam departemen 
penjualan, pemisahaan order barang. persediaan dari 
order barang peeanan, dan sebagainya.

3* Langkah-langkah dalam persetujuan kredit pemieahaa 
order-order yang akan diselesaikan, pemisahan or- - 
der-order untuk berbagai pelanggan yang pantae di- 
beri kredit.

if. Prosedur dalam memperoses order dari depertemen . - 
kredit ke departemen pengiriman.
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5. Prosedur-prosedur departemen pengiriman/penyerahan 
6* Arus dokumen dari departemen pengiriman ke departe 

men pembuatan faktur.
7. Peny&apan dan pengiriman faktur.
8* Cara - car a untuk memperlancar pembayaran faktur .9

if. Sale a Jbialyjsis -gebagal KomPonen^Sisteg JEnf onnasl Penju-

Bagi setiap perusahaan,terutaaa perusahaan-perusaha 
an besar yang profit oriented sangatperlu untuk mengadakan 
analisa penjualan, karena dalam persaingan penjualan pen ~ 
capaian volume penjualan yang maksimum sangat pentlng, na- 
mun volume penjualan tersebut harus pula memberikan keun - 
tungan. Untuk tujuan ltu analisa yang mendetail etas seti
ap keglatan yang berhubungan dengan penjualan akan sangat 
membantu.
John Page dan Paul Hooper dalam bukunya Accounting Informa
tion System menyatakan :

The goal of sales analysis is to provide information 
which will aid management in (1 ) predicting future s& 
lee activity and profitability of business (2) evalu
ating the past perfomance of salesmen, product and - 
costumer*-1-0

Dengan analisa penjualan menejemen mampu meramalkan aktivi 
tas di masa mendatang dan merencanakan kagiatan - keglatan 
yang bersifat menguntungkan, juga dapat mengevaluasi kebi- 
jaksanaan - kebijaksanaan atas salesmen, produk ( barang

9Ibid. hal 5 10.
10John Page, Paul Hooper, Accounting Information Sys 

teftf Second Edition, Pretlce Gall, Inc, Englewood Cliffs , 
N.J., 1982, hal. 530.
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barang yang dijual ) maupun langganan, eehingga __kegiataa 
penjualan selanjutnya bisa dilakukan secara lebih baik de- 
mikian juga dengan efisiensi dari aktivitas komponen-komp& 
nen yang menunjang aktivitas penjualan bisa dicapai, 
Analisa penjualan bisa menghasilkan laporan-laporan y^ygng 
didasarkan pada pengelompokan-pengelompokan data penjualan 
dan menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan me 
jemen dalam pengambilan keputusan atau untuk tujuan peren- 
canaan dan pengawasan,

Adapun jenis laporan yang dihasilkan dari sales ana 
lysis antara lain :

- Sales by salesman (penjualan menurut salesman),
- Sales by item (penjualan menurut jenis produk),
- Sales by costumer (penjualan menurut langganan). 

Untuk kepentingan analisa menurut produk, faktor-faktor 
penjualan harus dipisah-pisahkan dan diseleksi menurut je
nis produk/barang yang dijual, Bila perlu diperinci lebih 
lanjut menurut type,ukuran, warna, dan sebagainya,
Dengan menggunakan informasi jumlah yang terjual untuk ma- 
sing-maeing jenis, type, ukuran barang, menejemen dapat me 
ngetahui jumlahnya permintaan dan ternd perubahannya dan 
mengunpulkan informasi ini untuk peramalan penjualan masa 
mendatang, Lebih lan jut John Page dan Paul Hooper mengata- 
kan : Also, sales by item provides information which helps 
in management decisions on sales emphasis and > advertising
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and very importanly on future inventory level. 1 1

Contoh laporan ini biea dilihat- pada tabel 1. halaman 36
Analisa penjualan menurut langganan dilakukan de - 

ngan memisahkan penjualan menurut langganan-langganan. 
Analisa/laporan penjualan menurut langganan difokuskan pa
da volume pembelian yang dilakukan oleh langganan dan be - 
sarnya perubahan yang terjadi pada penjualannya. Penurunan 
yang besar pada penjualan bagi banyak langganan dapat dii- 
kuti/diadakan hubungan langsung dengan langganan untuk me- 
ngusahakan meningkatkannya, mungkin dihfrrikan perhatian 
dan pelayanan yang lebih baik. Laporan ini membantu meneje 
men dalam perencanaan penjualan, strategi dan pengalokasi- 
an waktu penjualan. Analisa profit per langganan disusun 
sebagai tambahan informasi, dengan membandingkan sales/pen 
jualan dengan cost/biayanya. Laporan ini memberikan bantu- 
an bagi perhatian menejemen kepada langganan yang memberi
kan keuntungan yang nyata kepada perusahaan.
Keuntungan yang besar patut raendapat perhatian ekstra dan 
pertimbangan - pertimbangan jangka waktu kredit, discount, 
order-order khusus, dan sebagainya.

Apabila mengadakan analisa berdasarkan salesman ma- 
ka dari faktor-faktor penjualan dipisahkan menurut nama sa 
lesman.Dari ini dapat diketahui salesman mana ysuag produk- 
tif dan mana yang tidak, untuk kepentingan payroll.

35

11Ibid. hal. 533.
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Banyak lagi analisa-anali6a lain yang bisa dlbuat 
untuk menunjang perencanaan penjualan yang lebih balk seba 
gai usaha pencapaian efektivitas dan efislensi komponen pe 
dukung dan efislensi perusahaan secara keseluruhan,Analisa 
yang berkaitan dengan penjualan seperti penjualan yang ti
dak terealisir misalnya order yang masuk yang tidak dipe - 
nuhi, pembatalan-pembatalan, dan sebagainya, Informasi se
perti ini dibutuhkan dalam waktu singkat dan dengan .c&ra 
yang mudah, Walaupun informasi ini dikatakan sangat membag 
tu menejemen, namun bukan berartl informasi jnj bisa meng- 
gantikan kedudukan menejemen yang dinamis, Ini hanya seba- 
gai alat bantu yang memudahkan menejemen dalam perencanaan 
dan pengawasan guna mencapai hasll yang optimal dan target 
yang sudah ditetapkan.

5. Slstem Informs! dan Pengawasan

Tindak pengawasan bisa dilakukan dengan berbagai ca 
ra dan dengan berbagai alat, Tetapi dalam hal ini penulis 
akan membahas pengavasan dengan bantuan slstem informasi 
akuntansi, Berbicara tentang pengairasan, kita tidak akan 
terlepas dari permasalahan pengendallan intern, karena pe
ngavasan merupakan bagian dari pengendallan intern,
Dalam pengertian yang abstrak pengendallan adalah proses 
tindakan dari suatu pengaruh penalaran diri atau pengaruh 
pengarahan terhadap suatu obyek organieme atau sietenu 
Pengendallan Intern mempunyal dua aspek pengendallan yaitu
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pengendallan akuntansi dan pengendalian administrasi.
John Page dan Paul Hooper mengatakan :

Basically all internal control procedures have two msl 
yor aims : 1 . to protect assets (espicialy cash and 

inventory) from being lost and stolen* 
2* to ensure that the accounting record 

are accurate and complite*12

Keduahal tersebut merupakan tujuan dari accounting control
(pengendalian akuntansi). Jelasnya pengendalian akuntansi
meliputi rencana organisasi dan proeedur,serta catatan-ca-
tatan yang berhubungan yang berkenaan dengan pengamanan a&
tlva dan keandalan catatan keuangan.
Lebih lan jut John Page dan Paul Hooper mengatakan :

Internal control has the. following further objectives 
3 * to promote eficint operations by reducing waste 

duplication of effort, 
if* to encourage the following of company polecies and 

procedures.13
Pengendalian administrasilah yang bertanggung jawab atau 
menjamin tujuan itu, yang meliputi rencana organisasi, se~ 
mua methods, dan proeedur yang berkaitan dengan efisiensi 
operas! dan ketaatan terhadap kebijakeenaan menejemen • 
Sistem informasi akuntansi menaruh perhatian terhadap se - 
mua aspek pengendalian intern tersebut, baik pengendalian 
akuntansi maupun pengendalian administrasi,

Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengawasan Persediaan
Informasi dalam hal ini berorientasi pada kebutuhan

40

12John Pago, Paul Hooper, o p  cjt. hal. 82.
1 3 Ibid. hal. 83.
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pengelola persediaan khususnya menejeraen pembelian. 
Keputusan pokok yang menjadi tanggung jawab departemen pea 
belian meliputi ;kwantitas yang harus dibeli, waktu yang te 
pat untuk pembelian, dan pada siapa pembelian dilakukan. 
Keputusan tentang kwantitas dan waktu pembelian merupakan 
fungei pengendalian terhadap persediaan. Fungsi ini membu- 
tuhkan aplikasi tehnik-tehnik matematika dan bantuan in - 
formasi-informasi akuntansi untuk tujuan menentukan bitgi 
setiap jenis persediaan, kwantitas order, titik pemesanan 
kembali yang dapat meminimumkan biaya-biaya baik biaya pe- 
mesanan, penyimpanan, maupun kerugian - kerugian lainnya. 
Informasi penjualan sangatmendukung pelaksanaan fungsi ini 
karena dengan menganalisa data dan catatan-catatan histo - 
ris penjualan dapat dilakukan peramalan penjualan dan se - 
lanjutnya penentuan rencana pengadaan yang tepat, sehingga 
persediaan selalu dapat mendukung kelancaran penjualan.

Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengawasan Piutang
Demi menyelamatkan piutang harus dimulai dari awal 

pelaksanaan penjualan. Pembuatan kontrak-kontrak penjualan 
harus mempertimbangkan berbagai kondisi, terutama kondisi 
langganan dan kebiasaannya selama ini. Oleh karenanya, te- 
naga-tenaga penjual membutuhkan informasi operasional ter- 
tentu yang akan digunakan dalam pelakeanaantransaksi penj& 
alan seperti informasi tentang para pelanggan yang bisa d£ 
hubungi, tersedianya persediaan, waktu yang diperlukan un
tuk penyerahan barang, dan yang penting dalam kaitan pemba
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hasan ini adalah keadaan/ posisi kredit para pelanggan dan 
lain-lainnya* Semua data yang dapat diambil dari pengolah- 
an order penjualan oleh bagian administrasi penjualan mau- 
pun oleh bagian piutang harus diproses menjadi laporan-la- 
poran yang dapat membekali tenaga-tenaga penjual dalam me- 
lakukan tugasnya, sehingga mereka mampunyai patokan dalam 
menerima order dari langganan*
Disamping tersedianya informasi melalui laporan, perlu di- 
perhatikan kemampuan selektif dari tenaga penjual dalam me 
nilai langganan yang dihubungi, karena hal ini merupakan 
penentu dan aval dari timbulnya piutang* Tidak kalah pen - 
tingnya sistem pencatatan, terutama pencatatan penjualan 
harus dapat mempermudah penyiapan data untuk tujuan anali
sa* Seperti misalnya pemisahan penjualan kredit dengan pea 
jualan tunai yang mana hal ini bisa didukung dengan peng - 
gunaan buku penjualan yang lebih lengkap. Adanya kartu-ka£ 
tu langganan yang pencatatannya dilakukan secara sistima - 
tis juga sangat mendukung analisa menurut langganan* 
Keseluruhan proeedur, tehnik pencatatan, manusia, dan lap& 
ran-laporan tersebut secara integrated bertanggung jawab 
dalam menyediakan informasi untuk menunjang pengawasan se- 
bagai usaha pengamanan terhadap piutang*

6. Laporan dan Dokumen-dokumen Pendukung

Sesuai dengan scope sistem akuntansi, maka laporan 
merupakan salah satu unsur penting dalam rangka sistem

hz
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akuntansi yang baik. Laporan disusun dari pembukuan/akun - 
tansi dan catatan-catatan lainnya. Laporan merupakan hal 
yang penting sebagai media untuk mendapatkan informasi ad- 
ministraei dan kontrol. Adanya laporan tentang hasil opera 
si akan memberikan penuntun kepada menejemen untuk menilai 
sampai dimana kemampuan pegavai untuk menunaikan tugasnya- 
yang dilimpahkan kepadanya. Sebelum lebih lanjut membahae 
masalah laporan, terlebih dahulu akan penulis uraikan ten
tang dokumen. Dalam halini yang dimaksud dengan dokumen ad 
alah formulir yang merupakan input bagi proses pengolahan 
data berikutnya,

Dokumen / Formulir
Dalam setiap sistem yang disusun, harus direncana’ - 

kan adanya formulir atau dokumen yang cukup yang digunakan 
dalam pencatatan. Yang perlu diperhatikan, bahwa ada bebe
rapa peranan penting dokumen / formulir sebagai berikut :

a.Untuk menentukan hasil kegiatan perueahaan.
Peranan ini dapat dilihat dari pekerjaan membuat di 
tribusi lan pembuatan laporan-laporan untuk pimpina

b.Untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang-hutang peru- 
sahaan. Peranan ini dapat dilihat dari penggunaan 
rekening-rekening sehingga dapat diketahui soldo 
masing-masing rekening.

c.Untuk memerintahkan mengerjakan suatu pekerjaan. 
Peranan ini dapat dilihat antara lain dari penggu - 
naan surat perintah pengiriman untuk oengirim" ba- 
rang-barang dan penggunaan surat permintaan pembe - 
lian agar dibelikan barang-barang yang dibutuhkan.

d.Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegia - 
tan, penilaian hasil-hasilnyai dan penyesuaian ren- 
cana-rencana.
Peranan ini dapat dilihat dari penggunaan rencana 
produkei yang akan digunakan untuk menilai kegiatan 
produksi, kemudian kalau diperlukan mengadakan pe - 
rubahan terhadap rencana tadi.^4
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Di dalam auatu sistem informasi yang lengkap, ada bebagai 
type formulir, misalnya invoice/faktur, sales report, pur
chase order, paychechs, dan lain-lainnya. Yang penting ha* 
rue diket&hui adalah tentang data apa yang harus dikumpul- 
kan, dicatat untuk diproses lebih lanjut, bagaimanm : data 
tersebut dicatat, dan siapa yang mencatatnya.

Suatu formulir yang baik harus dapat memuat senua 
data yang dibutuhkan, guna memperoleh informasi yang leng 
kap untuk setiap kebutuhan danjuga jumlah copynya harus me 
menuhi. Formulir/dokumen bisa dibuat oleh berbagai bagian 
dalam perusahaan sesuai dengan masing-masing prosedur yang 
disusun.

Laporan
Peranan laporan - laporan dalam keputusan business 

demikian pentingnya,sehingga setiap tingkat menejemen atau 
supervisor , tidak .dapat mengabaikannya,. terutama apabila ha 
sil yang diperoleh 6elama ini kurang memuaskan. Laporan-la 
poran akan memberikan gambaran tentang cara-cara untuk me- 
ngatasi hasil-hasil yang kurang baik.
Dalam penyajian laporan harus memenuhi persyaratan :

- Harue mengandung isi yang berarti
- Penyajian harus dalam bentuk yang mudah dimengerti

llfZaki Baridwea, Sistem Akuntansl Pen.vueunan Prose- 
dur dan Metode.Edisi Kedua, Bagian Penerbit Akademi akun - 
tansi YKPN, Yogyakarta, 1981, hal. if - 5.
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Secara umum laporan berfungsi sebagai pertanggungjawaban 
tugas-tugas bagian dalam perueahaan kepada atasannya. 
Kemudian laporan-laporan hendaknya memenuhi prinsip seba
gai berikut :

1. Pertanggungjawaban, yaitu prinsip yang menghendaki 
bahwa laporan itu harus disusun sesu&i dengan tang 
gung jawab bagian-bagian dalam perusahaan. 
Laporan-laporan seperti ini dibuat bertingkat ees& 
ai dengan tingkat-tingkat yang ada dalam struktur 
organisasi.

2. Pengecualian, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa 
laporan yang disusun itu hendaknya menunjukkan hal 
hal yang menyimpang dari standard atau budgetnya. 
Maksud dari-iprinsip ini ialah agar men©jemen dapat 
memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyim - 
pang tersebut.

3* Perbandingan, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa 
laporan yang disusun itu hendaknya dibandingkan de 
ngan data lain agar lebih aempunyai arti. ~
Perbandingan ini dapat dilakukan dengan standard/ 
budget atau dengan realisasi periode sebelumnya.

4# Ringkas, yaitu prinsip bahwa laporan yang dibuat 
untuk bagian yang lebih tinggi harus lebih ringkaa 
sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang lebih 
luas.

5. Komentar,yaitu prinsip bahwa laporan itu sebaiknya 
jugaberisi beberapa komentar dari pihak yang menyn 
sun. Maksud pemberian komentar ini adalah agar peja 
baca laporan tersebut dapat segera mengetahui hal- 
hal yang penting yangada dalam laporan tersebut. 1-5

Bentuk-bentuk Laporan Untuk Pimpinan Intern
Hadori Yunus yang mengutp pendapat Eeckert dan 

Willson mengatakan, bahwa pembagian bentuk laporan intern 
untuk pimpinan dapat dibagi dalam tiga (3) golongan :

1. Laporan Perencanaan (Planning Report)
2* Laporan Pengawasan (Control Report)
3. Laporan Penjelasan (Informational Report).

15Ibld. hal. 11.
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Dari ketiga golongan laporan ifcu yang sesuai dengan pemba- 
hasanekripsi ini adalah laporan pengawasan/control report 
oleh karenanya golonganitu saja yang akan dikemukakan di - 
sini. Laporan untuk maksud pengawasan adalah suatu bentuk 
laporan yang memberikan perhatian yang lebih banyak pada 
perincian hasil operasi/usaha perusahaan, dan untuk membe
rikan kotinuitas standard informasi sebagai alat untuk me- 
nemukan masalah-masalah secepat mungkin yang telah terjadi 
sebelumnya. Contoh-contoh dari laporan pengawasan/control 
report meliputi :

a* Statemen dari pada pendapat-pendapat dan biaya-bi- 
aya yang sebenarnya dengan budget,

b. Statement dari pada pendapat-pendapat dan biaya - 
biaya hasil sampingan.

c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan budget pen
jualan di daerah-daerah.

d. Laporan ikhtisar biaya-biaya (cost) divisi atau b& 
gian.

e. Ikhtisar dari pada penyimpangan biaya-biaya pembua 
tan barang-barang yang dipertanggungjawabkan.

f. Laporan persediaan 'bulanan.
g. Daftar umur (aging) piutang bulanan.16

Pada dasarnya isi dari laporan hendaknya :
- Dibatasi pada fakta-fakta yang penting*
- Menunjukkan perbandingan atau perubahan dan hubung- 
an-hubungannya•

- Menunjukkan daerah dimana perbaikan / perubahan ha
rus dibuat.

Tingkat keseringan/ frekwensi pembuatan laporan tergantung

16Hadori Yunus, Sistem Akuntansi dan Pengawasan , 
BPFE Universitas Gajahmadfu Yogyakarta, Yogyakarta, 1973> 
halaman 47 - 48.
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pada situasi artinya bila situasi sangat kritie atau tidak 
ada kesesuaian maka laporan dibuat lebih soring*

Laporan Penjualan
Dalam perusahaan-perusahaan besar untuk mengadakan

penelaahan dan tindak lanjut yang segera terhadap tendensl
tendensl dalam kondisi-kondisi yang tidak memuaskansebelum
berkembang menjadi kerugian-kerugian yang besar maka perlu
adanya laporan-laporan yang menunjukkan kondisi masa seka-
rang* Demiklan juga dengan laporan penjualan akan dapat me
ngeliminasi ketidak beresan balk tindak an penjualan sendi-
ri maupun hal-hal lainnya yang berkaitan seperti kondisi
piutang dan persediaan* Oleh karenanya penyusunan laporan
penjualan harus dikembangkan eesuai dengan kebutuhan*

Hal-hal yang dapat dimasukkan dalam suatu laporan^:
1* Pelaksanaan penjualan yang sebenarnya, dengan angka 

angka untuk bulan berjalan dansampai bulan berjalan 
2* Penjualan yang dianggarkan untuk periode yang ber - 

jalan dan sampai pada periode yang berjalan*
3* Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusa- 

haan dengan angka - angka dalam jenis industri yang 
bersangkutan, meliputi prosentase dari total,

4* analisa perbedaan - perbedaan antara penjualan yang 
sebenarnya dengan yang dianggarkan dan sebab-sebab 
terjadinya perbedaan.

5* Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya, misal 
nya biaya per order yang diterima*

6* Standar-satandar penjualan, perbandingan penjualan 
yang sebenarnya dengan quota per tenaga penjual* 

7. Data harga jual per unit,
8* Data laba kotor*^7

^J.B. Heckert, ov clt. hal, 342*
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Jadi sebagian besar dari laporan-laporan itu merupakan ha
sil dari analisa data penjualan seperti yang telah dikemu- 
kakan sebelumnya, Demikian banyak laporan yang bisa disa * 
jikan dari data penjualan yang disusun dan diproses secara 
spesifik untuk tujuan pemanfaatan yang berbeda-beda pula.
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B A B III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

il. Se.larah PjarkembangaiL Perueahaan

Perusahaan PT DN. adalah salah satu PT persero yang 
bergerak di bidang niaga. Didalam perjalanan hidupnya per
usahaan ini mengalami berbagai perubahan.
Secara berurutan perkembangan perusahaan sebagai berikut : 
Pada masa-masa setelah kemerdekaan Negara Republik Indone
sia bisa dikatakan sama dengan waktu penjajahan Belanda , 
Semua aektor kegiatan ekonomi masih tetap dikuasai oleh 
bangsa Belanda dan bangsa asing lalnnya. Bidang-bidang pe£ 
ekonomian seperti perdagangan, perkebunan, angkutan laut, 
perbankan, industri, dan pertambangan masih dikelola oleh 
usahawan - usahawan asing* Sedikit demi sedikit Pemerintah 
Indonesia mengadakan pembenahan dan pembangunan di segala 
bidang, tidak terkecuali bidang perekonomian.

Pada tahun 1958 Pemerintah Indonesia mengadakan na- 
sionalieasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ber& 
perasi di Indonesia Tang mulanya milik pengusaha-pengusaha 
Belanda. Dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan, import mesin-mesin dan yang bergerak dibidang 
besi - besian oleh Pemerintah Republik Indonesia digabung- 
kan dan dinasionalisa6i menjadi eebuah perusahaan negara 
yaitu PN.U X 11. yang berkantor pusat di Jakarta dengan

k9
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beberapa cabang di kota - kota beear di eeluruh Indonesia. 
Di dalam pelaksanaan kegiatan operasinya PN "X". ini dida- 
sari oleh tiga tujuan utama yaitu :

- Mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di dae 
rah lokasi perusahaan dalam arti ikut membantu da - 
lam bidang pemasaran hasil-hasil produksi di daerah 
lokasi perusahaan.

- Berperan sebagai stabilisator perekonomian Indone - 
sia yaitu turut serta membantu pelaksanaan kebijak- 
sanaan pemerintah khususnya Departemen Perdagangan 
dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.

- Membantu perkembangan perusahaan golongan ekonomi 
lemah dengan jalan memberikan kredit - kredit bagi 
langganan ekonomi lemah dengan persyaratan-persyara 
tan yang lebih lunak.

Pada tahun 1961 PN "X". ini mencoba mengadakan pen- 
jajagan untuk membuka perwakilan di daerah Propinsi Bali. 
Hasil penelitian menunjukkan ada kemungkinan besar untuk 
dibuka sebuah perwakilan di daerah ini, maka di tahun 1962 
tepatnya tanggal 15 Januari berdirilah ranting PN "X". di 
Bali yang kantornya berkedudukan di Denpasar. Denpasar di- 
anggap tempat yang cukup strategis sebagai kedudukan peru
sahaan perwakilan ini karena letaknya dekat dengan sarana 
angkutan baik pelabuhan udara maupun laut sehingga untuk 
perkembangannya di seluruh daerah operasi lebih dimungkin- 
kan.
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Kemudian pada tanggal 1 Nopember 196 ,̂ atas dasar 
kebijaksanaan Pemerintah Indonesia PN." X 11. berubah nama 
menjadi PN "DN". Demikian juga halnya dengan perwakilannya 
di Depasar sesuai dengan kantor pusatnya berubah menjadi 
PN "DN”. sub cabang Denpasar. Karena prestasi sub cabang 
Denpasar semakin baik maka pada tanggal 19 Oktober 1966sub 
cabang ini ditetapkan menjadi salahsatu perusahaan cabang. 
Dan pada tanggal 28 Desember 1970 PN !!DNM. ditetapkan oleh 
Pemerintah menjadi perusahaan perseroan, berbadan hukum PT 
yaitu PT D.N. Demikian juga cabang Denpasar berubah menja
di PT D.N. cabang Denpasar.
Cabang Denpasar menunjukan perkembangan usaha yang semakin 
baik prestasi kian meningkat,maka pada tanggal 1 Juni 1976 
cabang Denpasar menjadi cabang induk yang mengkoordinir C£ 
bang-cabang di Nusa Tenggara Barat (di Cakrane gar a, Lombok) 
dan Nusa Tenggara Timur (di Kupang).
Kemudian dengan adanya perubahan struktur dan kebijaksanan 
maka pada tahun 1983 PT D.N. di Denpasar tidak lagi bersta 
tus cabang induk, tetapi menjadi cabang baisa.

Untuk kepentungan penulisan skripsi ini penulis ha- 
nya akan membahas keadaan dan permasalahan yang ada pada 
perusahaan PT D.N. cabang Denpasar saja.

2* Bidang Usaha Perusahaan

Pada garis besarnya P̂f D.N. di Denpasar melakukan 
dua fungsi pokok perusahaan yaitu :
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a, DI dalam usaha mengembangkan atau mengolah po - 
tensi yang ada dl daerah lokasi perusahaan menja- 
jagi potensl swasta maupun pemerintah dan kegiat
an rutin antara lain :
Bidang pertanlan, mensuplal pupuk dan alat - alat 
pertanlan lainnya.
Bidang perdagangan, merupakan usaha pokok perusa 
haan yaitu menyalurkan hasil-hasil produksi sepex 
ti alat-alat tulis menulis (stationary), kertas, 
pHarmasl, daiualat-alat.kesehatan, bahan bangunan 
dan barang-barang kelontong,
Bidang pemborongan, bersama-sama perusahaan swas
ta ikut bersaing dalam tender-tender pelaksanaan 
proyek pemerintah seperti proyek transmigrasi, 
dan tender-tender Pemda.

b. Di dalam membantu Departemen Perdagangan, perusa
haan berusaha ikut menjamin stabilitas harga-har- 
ga barang di pasar terutama barang - barang .yang 
berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian.

Secara lebih terperinci kegiatan usaha yang dilaksanakan- 
adalah :
Distribusi : makanan dan minuman / kelontong, stationary, 

kertasa - kertas, pharmasi, dan alat-alat ke- 
sehatan.

Perdagangan Lokal : pengadaan tender-tender Pemda, pengada 
daan tender proyek dan perdagangan lokal lain.
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Barang-barang Tehnik : semen dan barang-barang tehnik lain*

, 3. Struktur Organisasi dan Job Discription

Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, 
struktur organisasi dan job discription mutlak harus ada 
kerena hal ini merupakan patokan yang dapat memberikan ke- 
jelasan tentang tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seti 
ap fungsi yang ada dalam organisasi / perusahaan, sehingga 
dengan batasan-batasan itu setiap karyawan tidak memiliki 
keragu-raguan dalam meleksanankan tugas-tugasnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa 
struktur organisasi di PT D.N. di Denpasar tampaknya ma6ih 
sederhana namun sudah menunjukkan kejelasan pembagian tu - 
gas dan wewenang. Struktur organisasi PT D.N. Denpasar da
pat dilihat pada gambar 2, di halaman 54 ■

Adapun tugas dan wewenang setiap fungsi adalah :

1. Direktur : memimpin dan mengkoordinasi semua bawahannya
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan 
bertanggung jawab atas kehidupan dan kelanca 
ran perusahaan.

2. Sekretaris : bertugas melaksanakan pencatatan tentang
surat-surat keluar dan surat masuk yang ber - 
hubungan dengan perusahaan. Mendistribusikan 
surat dari pimpinan ke masing-masing bagian, 
memfile surat-surat penting dan lain-lainnya.
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3. Bagian Niaga : sebagai wakil pimpinan terutams dalam
bidang niaga. Tugas utamanya adalah me - 
laksanakan operasi perusahaan meliputi 
tugas pembelian, penjualan dan tugas-tu- 
gas penyimpanan. Di dalam melaksanakan 
tugasnya ia dibantu oleh bagian-bagian 
yang dibawahinya, yaitu :

- Bagian Administraei Niaga, yang bertuga6 membu - 
at delevery order (D.O.), mengontrol situasi dan 
kondisl stock, mengontrol pengiriman barang atas 
D.O. Mengadakan peeanan barang dan membuat lapo
ran omzet mingguan atau bulanan,

- Salesman / penjual, mengadakan pengenalan pasar 
untukmengetahui situasi pasar (medan dan keadaan 
langganan), pengenalan barang dan mencari langga 
nan, mencari order, melaksanakan penjualan kan - 
va6, melakukan penagihan pada langganan dan me - 
ngadakan pemesanan barang.

- Bagian Gudang, tugasnya melaksanakan ‘penerimaan 
dan pengeluaran barang, melaksanakan administra 
si gudang, serta melaksanakan dan menjaga keama- 
nan barang.

4. Bagian Pembukuan / Keuangan : Tugas utamanya adalah me-
nyelenggarakan pembukuan ( pencatatan 
dan kontrol serta pelaporan ) tentang
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operas! perusahaan dan juga meleksanakan 
menejemen keuangan perusahaan* Juga ber- 
tugas sebagai wakil pimpinan terutama da 
lam bidang pembukuan dan keuangan.
Bagian ini membawahi :

- Bagian Neraea, Yang bertugas melaksanakan penyu - 
sunan neraca pada akhie bulan atau akhir periode 
yang merupakan tugas akhir dari proses pembukuan. 
Sebagai kontrol terhadap bagian - bagian lain dan 
membantu bagian pembukuan apabila ia berhalangan.

- Kasir, mengelola keuangan masuk dan keluar serta 
mengurus surat-surat berharga. Melakukan pencata
tan buku kas / bank, meregistrasi kwitansi / D,0. 
dan melaksanakan pettiitungan kaB setiap hari.

- Bagian Piutang / Incasso, melakukan pencatatan - 
transaksi piutang pada kartu langganan sesuai de
ngan bukti. Memberikan persetujuan order langgan
an yang diterima oleh salesman / penjual, mengon
trol D.O. yang akan dibukukan ke dalam kartu piu
tang, mengontrol dan menyimpan kwitansi dan fak
tur, membuat daftar penagihan dan menyerahkannya 
ke bagian penagihan, serta menyusun laporan posi- 
si piutang langganan pada setiap akhir bulan.

- Bagian Persediaan, mencatat komponen harga pokok, 
mencatat penjualan dengan sistem rekapitulasi DO.
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membukukan transaksi perdagangan ke dalam kartu pe 
eediaan laba rugi ( kartu PERBALAR ), mengadakan - 
kontrol terhadap bukti keuangan / pembukuan yang 
berhubungan dengan barang (persediaan) dengan ber- 
pedoman pada buku pembelian, buku kas / bank, pen-* 
jualan (jumlah D.O.), dan memorial.

- Bagian Biaya dan Hutang, bertugae mengecek klasi - 
fikasi biaya yang dibuat .x>leh kasir yang disetujui 
oleh bagian pembukuan.
Melakukan pencatatan pengeluaran biaya yang berhu
bungan dengan operasi ke dalam kartu biaya, dan me 
catat hutang dagang.
Menyusun laporan biaya dan hutang yang terjadi se
tiap periode operasi.

Sistem dan Prosedur Pen.iualan

Telah penulis kemukakan bahwa usaha pokok dan ru - 
tin dari PT D.N. di Denpasar ini adalah bidang perdagangan 
yaitu khususnya mendistribusikan hasil - hasil produksi pe 
rusahaan lainnya.
Penjualan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- Pen'jualan melalui salesman
- Penjualan melalui kantor
- Penjualan secara canvass

Penjualan secara canvass tidak dilakukan secara
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tetap dan kontinyu artinya usaha penjus&an ini dilakukan - 
apabila penjualan sepi, omzetnya kecil, dan bila tersedia 
kendaraan yang tidak digunakan untuk mengantar barang* 
Karena itu maka dalam pembahasan skripsi ini penulis tidak 
akan membahas penjualan secara canvass ini*
Sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit*
Untuk penjualan kredit ini perusahaan melaksanakan kebijak 
sanaan pemberian jangka waktu kredit selama satu bulan dan 
khusus untuk barang - barang kertas diberi kredir selama 
enam puluh hari* Tampaknya langganan tidak selalu menepati 
pesyaratan kredit init terlihat dari banyaknya langganan 
membayar atau melunasi hutang-hutangnya melebihi / melewa- 
ti periode kredit yang telah ditentukan*

Prosedur penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 
yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

- Prosedur penjualan kredit melalui salesmen,
- Prosedur penjualan kredit melalui kantor, dan
- Prosedur penjualan tunai yang dilakukan baik oleh- 

salesmen ataupun melalui kantor.

Mekanisme Si6tem dan Prosedur Penjualan

a* Penjualan kredit melalui salesmen

Penjualan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke
pada langganan sambil mencari langganan - langganan bant. 
Bila antara langganan dan salesman terjadi kesepakatan jual
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beli suatu barang, maka salesman mencatat pesanan itu pada 
surat pesanan yang dibawanya (rangkap tiga dengan warna pu 
tih, merah dan kuning). Contoh surat pesanan dapat dilihat 
pada gambar 3. pada halaman 60* Setelah kegiatan keliling 
selesai, salesman menyerahkan surat pesanan yang sudah ada 
ordernya ke bagian piutang / incasso untuk dimintakan per
setujuan kredit. Pada umumnya bagian piutang menyetujui o£ 
der tersebut atas dasar kepercayaannya pada salesman kare-
na semata - mata ia orang lapangan, tanpa melihat kondisi

/langganan dari kartu-kartu piutangnya.
Surat peanan yang sudah disetujui oleh bagian piutang, ke- 
mudian disampaikan ke bagian penjualan untuk dimintakan pe 
setujuan atas harga, jumlah, dan perkalian yang telah di - 
buat oleh salesmen. Persetujuan diberikan apabila semua 
hal tersebut sudah benar. Setelah mendapat ..persetujuan ke 
dua bagian tadi surat pesanan tersebut kemudian diserahkan 
ke bagian administrasi niaga untuk dibuatkan delivery or - 
der (D.O.). Surat ini dibuat dalam rangkap enam, dimana 
lembat pertama berfungsi sebagai faktur sedangkan lembaran 
lainnya berupa D.O. biasa dengan warna yang berlainan. 
Surat pesanan dan D.O. ini didistribusikan sebagai berikut 

Surat pesanan (kuning), lembaran D.O. yang berupa 
faktur dan D.O. (kuning), disampaikan kepada kasir untuk 
dibubuhi meterai, kemudian dilanjutkan ke bagian pembukuan 
untuk disetujui dan ditanda tangani.
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Kemudian formulir-formulir tadi dikembalikan lagi ke kasir 
untuk dicatat dalam buku control faktur/D.O. ( gambar 5. ) 
Selanjutnya ketiga formulir.dtu diserahkan kepada bagian 
piutang untuk dicatat di dalam kartu piutang langganan. 
Bagi langganan-langganan baru dibuatkan kartu-kartu baru* 
Oleh bagian piutang/incasso surat pesanan, faktur dan D.O* 
ini disimpan dalam sebuah map dan diurut menurut tanggal 
jatuh temponya eampai pada saatnya dilakukan penagihan.

Surat pesanan warna putih dan tiga D.O. lainnya ma- 
sing-masing berwarna biru, putih tebal, dan merah muda di- 
kirim ke gudang* Bagian gudang menyiapkan barangnya untuk 
dikirim ke langganan bersama dengan surat pesanannya, D*0 
yang putih tebal dan yang merah muda. Sedangkan D.O. yang 
biru ditahan oleh gudang sebagai dasar pencatatan pada kar 
tu gudang. Setelah barang diserahkan pada langganan, bagi
an pengiriman meminta kembali D.O. merah muda yang telah 
ditanda tangani langganan atas penerimaan barang tersebut. 
D.O. itu oleh bagian pengiriman diserahkan kepada bagian 
administrasi niaga sebagai bukti bahwa barang sudah sampai 
pada langganan.

Surat pesanan warna merah dan D.O.warna putih ti - 
pis ditahan oleh bagian administrasi niaga sebagai dasar - 
pencatatan pada buku penjualan, buku kontrol D.O., dan pa
da kartu persediaan. Kemudian formulir-formulir itereebut 
disimpan dalam suatu map.
Bentuk-bentuk formulir D.O dapat dilihat pada halaman 62.
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D E N P A S A R

DELIVERY ORDER (D.O) 62

■tgi......................
Dipeao oengan

.19.

o. Pisa nan 
*. M.S./S .S. 

oca EVsp. 

ota DP8

J N T U K  R E K E N I N G :

Pesanan
Surat
Teiepon
Usan

Di

No. 311714

B A G f A N

No. K A R T U  
P E R 8 A L A R

B A N Y A K M Y A P 6 N J E L A S A N
H A R G A

S A T U A N
J U M L A H

£

Te rbila n g

J ik i  pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, tetaoi dengan 
cfteoue giro, weiei a&n tebagamva maka hutang belum dianggap lunas iebetum 
turat Oerhafcs tervebul ditukar dengan uang tunai atau ditcrim s oteh 

Bank dangan baik.

ON. 3 0 J
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D E N P A S A R Gambar 7*

GOL. | 
KANTORJ

65

ALAMAT ; ----------------------------------------

No.

Tanggal P e n j e l a i a n Dcbel Kredit S i s a

-----------
Pindahan

— ------------ — -------- -- -• —  -------- —

-----------

— ------------------------------------------------------------------------------- ------------ — ------------

____ _____ —  - -  .

—

'

----------- ----------------------------- ----------------------- ----------- —

-----------

— -• ............ . • — „

Dipindjhkan

)N. 5U» -i M tD
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b. Prosedur Penjualan Kredit melalui Kantor

Dalam hal penjualan ini, pembeli datang sendiri ke 
kantor, melalui telepon atau surat dengan perincian barang 
yang dipesannya menghubungi bagian penjualan/bagian niaga. 
Bagian ini mencatat pesanan itu dalam selembar kertas dan 
menyerahkannya ke bagian administrasi niaga untuk dibuat - 
kan surat pesanan (rangkap tiga). Selanjutnya surat pesan
an itu dieerahkan ke bagian penjualan untuk dimintakan pe£ 
setujuan. Kemudian diteruskan ke bagian piutang/incaeso ufl 
tuk dimintakan persetujuan kredit. Seperti yang telah pe - 
nulls kemukakan di atas, dalam memberikan persetujuannya 
bagian piutang tidak melihat pada kartu-kartu piutang ten
tang kondisi langganan atau plafon kreditnya dengan alasan 
tidak semua pembeli sudah memiliki kartu langganan.
Setelah mendapat persetujuan dari bagian piutang, prosedur 
selanjutnya sama dengan pada prosedur penjualan kredit me
lalui salesmen yaitu pembuatan D.O,dan pendistribusiannya,

c. Prosedur Penjualan Tunai melalui Kantor / Salesmen

Langganan mengadakan pesanan pada salesmen atau da
tang ke kantor / melalui telepon. Setelah terjadi persetu
juan jual beli, maka bagian administrasi niaga membuat su
rat pesanan dengan syarat pembayaran tunai (rangkap tiga), 
dan didietribusikan sebagai berikut : Satu lembar untuk 
pembeli, satu lembar untuk bagian piutang dan satu lembar 
lagi ditahan sendiri oleh bagian administrasi niaga.
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Atas dasar surat peeanan itu bagian administrasi niaga mem 
buat D*0* dengan jumlah dan didistribusikan sama seperti 
pada prosedur penjualan secara kredit*
Bila langganan / pembeli datang sendiri, ia melakukan pem
bayaran di kasir dan kasir akan menstempel lunas pada fak
tur dan menyobek tanda pemeriksaan pada sudut kanan bawah 
D.O* yang berwarna merah.
D.O. warna kuning dan bukti kas diserahkan ke bagian piu - 
tang untuk dibukukan dalam kartu langganan baik di_sebelah 
debet maupun di sebelah kredit. Dua D*0« dengan varna biru 
dan merah dibawa ke gudang untuk penyiapan barang yang ak
an dikirim ke pembeli, D.O, warna biru ditahan oleh gudang 
sebagai dasar pencatatan pada kartu gudang, sedangkan yang 
merah bersama dengan barang oleh bagian pengiriman dibawa 
ke pembeli/langganan* Setelah barang diserahkan, pembeli - 
diminta menanda tangani D.O, warna merah tadi dan dikemba- 
likan ke bagian administrasi niaga sebagai bukti bahwa ba
rang sudah dikirim*

Bila pembeli memesan barang melalui salesmen atau 
telepon faktur ditahan di bagian piutang menunggu ia memba 
yar ke ka6ir. Pembeli membayar berdasarkan D.O. (copy fak
tur). Formulir itu dicap lunas oleh kasir kemudian diserah 
kan ke bagian piutang untuk meminta faktur aslinya. Berda
sarkan copy faktur itu bagian piutang menyerahkan faktur 
yang sudah dicap lunas kepada pembeli dan melakukan penca
tatan pada kartu langganan.
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, 5. Kondisl_Persediaan_daii_ Piutang 

Kondisi Persediaan

Dalam menjamin kelancaran dan efisiensi penjualan, 
faktor pereediaan mempunyai pengaruh yang .sangat besar* 
Oleh karenanya pengelolaan terhadap persediaan ini perlu 
pengawasan yang seksama.Seperti arti yang terkandung dalam 
pengertian pengawasan, maka pengawasan persediaan dimaksud 
kan untuk dapat memastikan apa yang telah direncanakan tea 
tang persediaan bisa dicapai, agar dapat memenuhi target 
penjualan khususnya, yang telah ditentuka pula sebelumnya*

Kenyataan yang penulis dapatkan di lapangan (peru - 
sahaan) terutama dalam hal pengadaan persediaan, tidak ba- 
nyak didukung oleh informasi-informasi yang sebenarnya ba- 
nyak membantu dalam menetapkan jumlah persediaan, jenisnya 
ataupun ukurannya yang harus diadakan dan kapan mestinya - 
dibeli untuk bisa memenuhi permintaan konsumen tetapi ti - 
dak terlalu lama tersimpan di gudang*
Bagian niaga yang berwenang dalam melakukan pembelian, me
lakukan pembelian berdasarkan perkiraan saja. Data penjual 
an yang ada terutama di bagian administrasi niaga tidak ba 
nyak membantunya dalam tugas ini karena memang tidak dila
kukan pemrosesan data menjadi informasi yang relevan* 
Akibat yang ditimbulkannya lebih banyak merugikan perusa - 
haan* Seperti misalnya tahun buku 1984 untuk beberapa je - 
nis persediaan antar lain beberapa type alat-alat listrik,
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dan kertas mengalami kemacetan. Hal ini menimbulkan keru - 
gian karena barang-barang tersebut menjadi rusak. . Di sam- 
ping itu juga mengakibatkan kenaikan biaya gudang yaitu se 
besar 24,63# di atas anggaran, dan kerugian biaya bunga mo 
dal yang tertanam pada persediaan itu.
Pengaruh masalah ini pada timbulnya kerugian yang bulan - 
bulan terakhir di tahun 1984 diderita perusahaan kiranya 
cukup besar.
Pengawasan atas persediaan kurang intenslf terutama dalam 
tahap pengadaan yang tidak mendasarkan pada informasi-in - 
formasi tentang pengalaman-pengalaman penjualan yang sudah 
dicapai begitu pula dengan barang-barang yang banyak dibu- 
tuhkan oleh konsumen dan yang menguntungkan. Tetapi : hal 
Ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pimpinan,

Kondisi Piutang

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan, bah- 
wa masalah yang paling serius dihadapi oleh perusahaan ada 
lah masalah piutang. Piutang pada perusahaan ini merupakan 
post yangpenting karena sebagian besar dari penjualannya, 
dilakukan secara kredit.
Keadaan piutang menunjukkan pengelolaannya yang tidakberes 
Total piutangper 31 Desember 1984 sebesar Rp, 170.307.100* 
3 2,59# dari seluruh piutang itu berumur lebih dari tiga bn 
lan setalah jatuh temponya, dan 9,00% merupakan piutang 
sangsi. Jadi dapat dibayangkan betapa besarnya dana yang 
tertanam dalam piutang. Di samping perusahaan menanggung
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opportunity cost juga menanggung biaya bunga modal. Biaya 
bunga pada tahun 1984 adalah 18,50 % di atas anggaran. 
Tampak juga adanya kenaikan biaya karena pencadangan peng- 
hapusan piutang/barang yang sebelumnya tidak dianggarkan •

Bagian piutang/incasso dalam memberi persetujuan - 
kredit tidak banyak mempertimbangkan kondisi langganan, jft 
ga salesmen di dalam mencari order tidak diberikan patokan 
berupa informasi tentang langganan yang bisa diberikan kre 
dit dan besarnya kredit yang bisa diberikan sesuai dengan 
plafonnya, sehingga salesmen tidak begitu saja menyetujui- 
pemesanan barang yang dilakukan oleh langganan.
Dan bagian piutang akhirnya terpaksa menyetujui saja order 
itu karena untuk membatalkan persetujuan jual beli yang sn 
dah dilakukan salesmen, akan merusak nama baik perusahaan 
sekalipun plafon kredit sudah dilampaui*
Titik awal dari pengelolaan piutang ini sangat lemah* 
Keadaan yang demikian tampaknya disebabkan karena perusaha 
an semata-mata mengejar target omzet, tanpa banyak memper- 
hatikan akibat lanjut dari pemberian kredit itu terutama 
kepada langganan yang kondisinya tidak baik.

Jadi secara singkat dapat disimpulkan, bahwa justru 
pada titik-titik yang rawan pengawasan terhadap dtfa £ost 
yangpenting yaitu persediaan dan piutang tidak efektif dan 
tidak didukung oleh informasi-informa6i yang relevan untuk 
menyelamatkan efisiensi usaha.
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y (>. SIs.tefl_mf 9 ajlsL.Pepjualan

Dalam melaksanakan tugae mengelula perusahaan,mene- 
jemen membutuhkan berbagai informasi baik yang bersifat la 
tern maupun ekstern. Informasi akuntansi yang merupakan se 
bagian besar dari eeluruh informasi yang dibutuhkan balk 
untuk tujuan perencanaan maupun pengawasan danlaln sebagai 
nya,mutlak harus tersedia. Setiap kebijaksanaan bila tidak 
didukung oleh informasi yang relevan akan sulit untuk bisa 
sampai pada sasaran secara tepat.
 ̂ Demikian juga halnya dengan perusahaan PT D.N. yang 

bergerak di bidang perdagangan ini, informasi penjualan, 
akan merupakan informasi yang sngat penting, namun sejauh 
ini perusahaan tidak banyak memperhatikan hal itu.
Data penjualan yang sudah ada tidak diproses lebih lanjut 
sehingga bisa bermanfaat. Seperti misalnya dalam hal peng 
adaan persediaan baik jumlah, jenis barang, ukuran, dan 
sebagainya, pimpinan harus mendapat keyakinan bahwa kebi - 
jaksanaan yang diambil adalah tepat sebagai tidak pengawa
san persediaan yang efektif.
Demikian juga halnya dengan masalah pemberian kredit,untuk 
itu perlu informasi sebagai penunjangnya.

Hal-hal seperti itu diabaikan oleh perusahaan semua 
tindakan di atas didasarkan feeling / perkiraan belaka. 
Tentu hal ini akan membahayakan perusahaan terutama bila 
terjadi pergantian pimpinan, seperti apa yang dialami oleh 
PT D.N. di Denpasar sekarang ini.
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Kerarosotan usaha dan kerugian-kerugian tampaknya tidak bi
sa dihindarkan karena tidak adanya standar sistem informa
si yang baku,

V7« Keadaan Perusahaan Secara Umum

Dari keseluruhan uraian bablll ini, dapat penulis 
simpulkan, bahwa adanya kelemahan dalam pengawasan baik 
persediaan maupun piutang karena tidakr.'adanya : informasi 
yang mendukungnya.
Bagian administrasi niaga dan bagian piutang hanya melaku
kan pencatatan saja untuk kepentingan penyusunan laporan 
keuangan tanpa berusaha menyediakan informasi lain seperti 
analisa-analisa dan laporan lain untuk menunjang keglatan 
operasional secara kontinyu. Kelemahan-kelemahan ini v yang 
berpengaruh besar pada timbulnya masalah-masalah yang diha 
dapi perusahaan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini.
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1 ________________________

BAB IV
ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASANNYA

Setelah aengetahul keadaan perusahaan, seperti yang 
telah diuraikan pada bab III, maka menurut penulis ada be* 
berapa masalah / persoalan yang perlu untuk dianallsa dan 
dlbahas serta aenetapkan langkah-langkah sebagai usaha un
tuk mengatasinya. Persoalan-pereoalan tersebut merupakan - 
penyebab dari permasalahan perusahaan yang penulis ungkap- 
kan dalam skripsl ini*
Dalam bab ini juga akan penulis adak&n pengujian hipotesa 
kerja yang penulis kemukakan atas permasalahan perusahaan.

Sesuai kondisi perusahaan beberapa masalah / perso- 
alan yang bisa penulis rumuskan antara lain :

1. Segi prosedur penjualannya yang kurang lengkap , 
sehlngga timbul kelemahan dalam hal pengamanan - 
piutang serta nama baik di mata para pelanggan.

2. Pencatatan transakei penjualan di dalam buku pefi. 
jualan tidak dibedakan dengan jelas antara penjn 
alan tunai dan penjualan kredit.

3* Kurangnya pelaporan-pelaporan khususnya yang be£ 
kaitan dengan data penjualan yang menunjang se - 
tiap keputusan menejemen, sehingga khusus untuk 
penetapan besarnya persediaan tidak bisa dilaksg 
nakan dengan tepat, juga pengawasan terhadap pi^ 
tang tidak berlangsung dengan baik.

73
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4* Bagian penjualan atau niaga bertugas juga meng- 
adakan pembelian, menimbulkan kurangnya control 
terhadap pengadaan sehingga pengelolaan / peng- 
awasan persediaan tidak bisa berjalan baik*

ad. 1. Segi prosedur penjualannya yang kurang lengkap, sa 
hingga timbul kelemahan dalam hal pengamanan piutang ser- 
ta nama baik perusahaan di mata para langganan*

Bagi penulis, perusahaan didalam melakukan penjua- 
lan kreditnya kepada para pelanggan baik terhadap langga- 
nan lama maupun langganan baru, kurang memperhatikan de - 
ngan balk segi keselamatan / keamanan piutang perusahaan 
yang akan ditimbulkannya, dalam arti kurang dilakukannya - 
pemeriksaan terlebih dahulu mengenai keadaan saldo-saldo 
piutang langganan dan kebiasaan pembayarannya secara teli 
ti sebelum menerima / memenuhi order pembelian dari lang
ganan. Hal yang demikian timbul karena tahap awal daripra 
sedur penjualan yang kurang baik, dimana salesman yang tji 
run kelapangan langsung membawa sales order dan menerima 
tiap order langganan. Kelihatannya tindakan ini baik bila 
ditinjau dari segi pencapaian omzet, terlebih lagi bagi - 
salesman sendiri yang upah / gajinya banyak ditentukan d& 
ri omzet penjualan yang mereka peroleh.
Atas order yang sudah diterima oleh salesman ini, bagian- 
piutang yang sesungguhnya menyetujui diterima tidaknya 0£ 
der pembeli, tidak bisa berbuat banyak, dan menyetujuinya 
tanpa melihat pada kartu-kartu piutang karena semata-mata
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percaya pada salesman sebagai orang lapangan* serlng juga 
terjadi percekcokkan antara bagian piutang dengan salesman 
maealah order yang mestinya tidak bisa diterima, Dalam hal 
ini biasanya salesman bersikeras dalam mempertahankan un - 
tuk memenuhi order itu, karena ingin mempertahankan nama 
di mata langganan dan tentunya mempertahankan omzet yang 
mereka peroleh*
Seperti yang telah dlkemukakan pada bab terdahulu tentang 
kondisi piutang dimana dari Rp* 170*307*100,- piutang _per 
31 Desember 1984 sebesar 32,59% nya berumur lebih dari ti
ga bulan dan 9,00% merupakan piutang sangsi* Hal ini mena£ 
dakan adanya ketldak beresan dalam pengawasan piutang*

Salesman yang bekerja dengan eeenaknya itu memang 
karena kondisinya memungkinkan hal itu terjadi, Kondisi se 
perti tidak tersedianya informasi yang menunjang kegiatan 
salesman adalah sal ah satu sebab dari kelemahan ini*
Bagian piutang tidak melakukan pengolahan data yang ada pa 
da kartu-kartu piutang langganan, sehingga tidak bisa mem
berikan patokan pada salesman dalam melakukam pekerjaannya 
Hal itu disebabkan ketldak 6adaran perusahaan akan manfaat 
informasi seperti itu, disamping juga sistem pencatatan pa 
da kartu piutang yang tidak menunjang analisa piutang de - 
ngan balk* Bentuk kartu piutang memang sudah benar tetapi 
pencatatannya yang didasarkan pada faktur / D,0,seluruhnya 
dicatat baik faktur atas penjualan kredit maupun penjualan 
tunai. Pencatatan juga tidak dilaksanakan sesuai menurut

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN ...  I Wayan Puja Muliadhi



76

urutan tanggal faktur (lihat lampiran 1.) sehingga kartu - 
kartu piutang langganan tidak menampakkan saldo yang be - 
nar pada suatu saat juga tidak bisa diikuti sejarah atau 
kebiasaan-kebiasaan langganan* Jelas keadaan yang demikian 
menyebabkan kartu piutang tidak bermanfaat sebagai sumber 
informasi*

Untuk itu hendaknya perusahaan eegera mencatat fak
tur atau bukti yang masuk ke dalam kartu-kartu piutang se
hingga disamping mengurangi penumpukan pekerjaan juga pen
catatan sesuai dengan tanggal faktur agar tidak terjadi ke 
terlambatan informasi* Ban hendaknya hanya penjualan kre - 
dit saja yang dicatat pada kartu-kartu piutang agar mengu
rangi pekerjaan yang ditangani oleh bagian piutang dan mea 
jaga keutuhan data kredit yang ada pada kartu piutang se - 
hingga mempermudah pemrosesan lebih lanjut dan dapat membe 
rikan informasi piutangyang lebih jelas*
Dengan informasi tentang kondisi langganan yang diberikan 
pada para salesman sebelum berangkat, akan bisa membantu - 
nya lebih selektif dalam memberikan order pada langganan - 
dan bagian piutang sendiri memiliki dasar untuk kontrol 
terhadap order-order yang masuk sehingga dapat mempeiikecil 
resiko terhadap kerugian piutang.

ad. 2* Pencatatan transaksi penjualan dalan buku penjualan 
tidak dibedakan dengan jelas antara penjualan kredit dan 
penjualan tunai.

Perusahaan mencatat transaksi penjualan pada buku,
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tidak memisahkan secara jelas penjualan kredit dan tunai - 
nya, semua penjualan tampak sebagai penjualan kredit saja. 
(bentuk buku penjualannya lihat lampiran 2*)*
Keadaan sistem pencatatan transaksi penjualan ini akan me- 
nyulitkan dalam menspesifikasi data untuk tujuan _analisa 
dan tidak bisa dipakai sebagai kontrol terhadap piutang - 
maupun penerimaan kas.

Untuk mengatasi hal itu sebaiknya buku penjualan me 
nunjukkan pemisahan antara penjualan kredit dengan penju
alan tunainya. Jadi ada tambahan satu kolom lagi pada buku 
penjualannya untuk penjualan secara tunai (bentuk buku pea 
jualan menjadi 6eperti yang tampak pada lampiran 3 ,), 
Seperti yang dijelaskan dalam bab III, faktur / D.O. yang 
dipakai dasar pada pencatatan dalam buku penjualan ini su
dah dibedakan antara faktur atas penjualan kredit dan fak
tur atas penjualan tunai. Dengan dasar faktur-faktur itu 
dicatat berurut sesuai dengan tanggal faktur dan sesuai de 
ngan klasifikasi penjualannya pada kolom tunai atau kredit. 
Dengan jalan demikian, setiap saat akan bisa diketahui be- 
sarnya penjualan kredit maupun penjualan tunainya.
Dan dengan membandingkan jumlah penjualan kredit dengan - 
saldo buku besar piutang adalah salah satu kegiatan peng - 
awasan terhadap piutang. Juga dengan total penjualan tun&i 
bisa dilakukan kontrol terhadap penerimaan kas, dengan meg 
ndingkannya dengan catatan penerimaan kas. Untuk yang ter~ 
akhir ini tidak dibicarakan dalam skripsi ini.
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ad. 3* Kurangnya pelaporan-pelaporan khususnya yang berka- 
itan dengan data penjualan yang menunjang setiap keputusan 
menejemen mlealnya penetapan besarnya persediaan .tidak bi
sa dilaksanakan dengantepat, dan juga pengawasan barang 
tidak berlangsung dengan baik.

Sesungguhnya hal yang paling penting sebagai unsur 
sisten informasi akuntansi dalam kaitan ini adalah analisa 
data dan pelaporannya. Laporan disamping merupakan pertang 
gungjawaban atas pelaksanaan tugas (umumnya kepada atasan) 
juga merupakan media komunikasi antar bagian dalam perusa
haan untuk meningkatkan efektivitas, efieiensi kerja dan 
kerja sama yang baik, serta sebagai dasar pengambilan ke - 
putusan dan kontrol. Suatu pelaporan membutuhkan data yang 
relevan yang dapat diperoleh dari formulir / dokumen yang 
dipakai, juga dari semua bagian yang melakukan pencatatan 
atas transaksi-transaksi yang dilakukan yang berkaitan de
ngan hal yang akan dilaporkan. Data yang belum diolah atau 
diproses lebih lanjut, dan tidak disusun dalam bentuk lap£ 
ran tidak akan memberikan informasi yang baik kepada pirn - 
pinan sebagai penunjang dalam perencanaan maupun pengawas- 
annya. Dalam kondisi perekonomian yang tidak mapan atau 
adanya persaingan usaha yang ketat tidak saja memberi arti 
penting bagi informasi, tetapi juga mengharuskan perusaha
an untuk memperoses semua data baik secara manual maupun - 
dengan menggunakan alat-alat modern (computer system) agar 
bisa bertahan dalam pasaran maupun untuk pengembangannya.
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Perusahaan yang penulis teliti kurang menaruh per - 
hatian pada hal-hal itu, Perusahaan sama sekali tidak mem- 
buat distribusi penjualan atau analisa penjualan baik me - 
nurut jenis barang yang dijualf menurut langganan atau be& 
tuk lainnya, sehingga berarti tidakbisa dibuat laporannya. 
Data akuntansi yang tersedia tidak banyak dimanfaatkan se
suai dengan fungsinya* Menejemen kurang menyadari arti pe& 
ting yang dimiliki oleh data akuntansi. Tampaknya akuntan
si hanya dipandang tidak lebih dari sekedar alat pencatat- 
an | tanpa melanjutkan pada analisa-analisa yang mampu raeng 
hasilkan informasi yang bermanfaat, Setiap keputusan dida- 
sarkan pada intuiei / perkiraan saja. Hal ini mungkin me- 
madai apabila menejemen sudah memiliki banyak pengalaman 
dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan sudah memiliki 
pengetahuan yang luas dan baik tentang kondisi pasar, lang 
ganan, dan sebagainya dimana produk / barang dan jasa akan 
dipasarkan. Tetapi apabila setiap suatu periode tertentu 
diadakan pergantian personil atau pimpinan, maka untuk da
pat sampai pada keputusan yang tepat pimpinan baru harus 
memulai dengan percobaan-percobaan dimana hal ini cendrung 
mengarah pada inefisiensi dan kerugian. Disinilah perlunya 
standard pelaporan, perlunya sistem informasi, dan perlu - 
nya prosedur, tehnik-tehnik dan sebagainya.

Seperti informasi tentang penjualan misalnya, di- 
samping memberikan dasar / pertimbangan bagi menejemen da
lam melakukan perencanaan ataupun pengambilan keputusan
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penjualan, Juga memlliki potensi yang besar dalam melaku - 
kan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang te- 
rutama yang berkaitan erat dengan penjualan. Persedian / 
fc&paagS yang mempunyai kaitan erat dengan penjualan yang 
menjadl masalah dalam perusahaan, pengelolaannya tidak te£ 
lepas dari tersedianya informasi penjualan.

Dalam mengadakan/pmbelian persediaan untuk tujuan 
dijual kembali adalah bukan merupakan hal yang mudah, yang 
bisa dilakukan begitu saja tanpa melihat pada kondisi pen- 
jualannya. Pengadaan persediaan harus mendukung penjualan 
yang menguntungkan, artinya barang-barang yang dibeli ada
lah barang-barang yang dapat dijual kembali dengan cepat, 
dan menguntungkan. Pengadaan persediaan yang hanya berda - 
sarkan pada perkiraan saja tanpa berpedoman pada pengala- 
man penjualan yang lalu/yang sudah dilakukan besar kemung- 
kinannya terjadi kekeliruan-kekeliruan misalnya barang-ba- 
rang yang dibeli tidak bisa dijual kembali dengan baik ka
rena konsumen tidak menyukainya, ketidak cocokan type,uku- 
ran, warna, dan sebagainya. fial yang demikian minimal meng 
akibatkan persediaan akan tertunda di gudang, kehilangan - 
kesempatan untuk memanfaatkan modal yang tertanam pada pe£ 
sediaan tersebut, tanggungan biaya bunga, serta biaya gu - 
dang yang lebih besar. Lebih parah lagi akan terjadi keru- 
sakan barang sehingga mengalami kerugian total atas modal 
yang tertanam dalam persediaan itu.

Suatu prosedur penjualan dlbantu dengan sistem
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pencatatan yang balk akan bisa menyediakan data yang de - 
ngan tehnik analisa dan pelaporan-pelaporan bisa nemberi 
informasi yang membantu penanganan persediaan • Misalnya, 
dari order-order penjualan dan kartu-kartu persediaan yang 
diolah sedemikian rupa akan dapat disusun suatu laporan / 
distribusi penjualan menurut jenis barangnya yang, dijual 
(lihat tabel 1 halaman 36)* Dari perbandingan antara actu
al sales dengan budgetnya untuk setiap produk / barang da- 
gangan, menejemen dapat menentukan barang-barang mana yang 
penjualannya mencapai target atau man yang tidak, dengan - 
kata lain mana yang laku dan mana yang tidak laku*
Dengan imformasi itu kemudian menejemen dapat menentukan - 
barang-barang yang harus diadakan / dibeli dan kemungkinan 
perubahan kebijaksanaan tentang barang yang dijual* Dengan 
perencanaan yang didukung oleh informasi yang demikian ma
ka pelaksanaan akan lebih mengarah sehingga dapat mengata- 
si masalah menumpuknya barang yang tidak dapat dijual ka - 
rena tidak memenuhi selera konsumen*

Distribusi penjualan yang juga memfokuskan analisa 
pada volume penjualan yang dilakukan pada setiap langganan 
(distribusi penjualan per langganan) dapat meberi gambaran 
sebagai dasar penetuan volume pembelian, dan terutama ber- 
manfaat dalam menentukan kebijaksanaan panjualan, penentu- 
an strategic dan yang pentlng lagi.-ipenentuan pengalokasian 
penjualan ke maslng-masing teritori ataupun langganan-lang 
ganan, sehingga dapat mendorong volume penjualan yang meng
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untungkan yang berarti mempercepat perputaran persediaan.

ad. 4* Bagian penjualan atau bagian niaga bertugae juga me 
ngadakan pembelian, menimbulkan kurangnya kontrol terhadap 
pengadaan sehingga pengelolaan persediaan tidak bisa ber - 
jalan dengan baik.

Adanya pemlsahan fungsi / tanggung jawab dan keve - 
nagan merupakan salah satu persyaratan bagi Internal con - 
trol yang baik. Prosedur dengan kontrol intern yang mema - 
dai akan menjamln keamanan harta perusahaan. Hal ini juga 
kurang diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan yang skala 
usahanya cukup besar itu belum menyadari kelemahan yang bl 
sa terjadi dengan memberikan wewenang pada satu bagian un
tuk menjual sekaligue membeli. Kalau kita lihat secara se- 
pintas memang hal itu kelihatannya wajar karena bagian pefl 
jualan yang tahu akan barang yang terjual maka bagian ini 
pula yang tahu akan barang yang harus dibeli. Tetapi kalau 
kita perhatlakan lebih jauh tentang keamanan modal dalaa - 
investadi persediaan, maka perusahaan yang menginvestasi - 
kan modal yang cukup besar pada persediaan dan adanya kon- 
disi-kondisi usaha yang terkadang menggunakan cara yang ti 
dak legalseperti adanya insentif-insentif pribadi bagi ok- 
num yang berwenang dalam suatu fung6i, maka hal itu tidak 
akan mendukung efislensi usaha.
Kenyataan yang ada pada perusahaan dimana bagian niaga yang 
berwenang melakukan penjualan juga berwenang melakukan peg 
belian tidak dieadarl merugikan perusahaan.
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Dari beberapa diskusi yang penulis lakukan dengan kepala - 
bagian niaga tampaknya ia sering menerima insentif dari S& 
pplier/vendor atas pembelian. suatu barang, tetapi keuntung 
an tersebut tidak dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan- 
Dengan keadaan yang demikian tentu saja bagian niaga beru- 
saha untuk membeli barang-barang sebanyak mungkin.
Atas suatu pengadaan persediaan pengawasannya antara lain 
dilakukan oleh bagian penjualan. Dengan adanya perangkapan 
fungsi penjualan dan pembelian oleh bagian niaga tentu pe
ngawasan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Pembelian - 
yang banyak tidak dibarengi penjualan yang besar pula maka 
dapat dipastikan tingkat perputaran persediaan akan menja
di lambat. Persediaan akan lama tersimpan di gudang dan ba 
rangkali saja menjadi rusak. Kemungkinan lain akan timbul 
yaitu piutang yang macet karena bagian ini memforsir pen - 
jualan seenaknya, terlebih pengawasan penerimaan order nya 
lemah seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan pada 
point yang pertama. Hal ini jelas berarti suatu kerugian - 
bagi perusahaan, baik kerugian kesempatan, kerugian biaya 
pergudangan, biaya bunga modal, bahkan kerugian modalnya . 
Disamping halitu, bagian niaga pada perusahaan terlalu si- 
buk dan kewalahan dalam menangani tugas itu. Ia tidak bisa 
mengkonsentrasikan diri pada tugasnya yang membutuhkan ba
nyak pemikiran itu, sehingga balk tugas penjualan maupun - 
pembelian cendrung tidak efektlf,

Untuk itu perusahaan harus mengadakan suatu bagian
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pembelian yang secara khusus melakukan pengadaan persedia- 
an yang terlepas dari bagian lainnya. Konsekwensi adanya 
bagian pembelian secara khusus adalah penambahan tenaga, 
yang sudah tentu akan mengakibatkan tambahan biaya. Tetapi 
kalau kita bandingkan dengan kerugian piutang sangsi yang 
timbul yakni dari piutang yang besarnya Pp. 170.307.100 
belum lagi kerugian kemacetan persediaan, tentu fisible / 
lebih mungkin dilakukan penambahan fungsi pembelian itu - 
yang dalam rangka mengatasi masalah yang ada memiliki pe - 
ngaruh / manfaat yang besar.

Dari seluruh uraian bab IV ini kita dapat melihat 
bahwa suatu tindak pengawasan membutuhkan berbagai kondisi 
dan bantuan seperti pencatatan yang mampu menyediakan data 
sebaik - baiknya, juga kelanjutan dari pencatatan itu ya - 
itu pelaporan-pelaporan dan analisa terhadap data yang ada 
dan tidak kalah penting adanya prosedur yang memadai. 
Prosedur yang baik harus ada pemisahan fungsi yang jelas 
agar ttorcipta kejelasan kewenangan dan pertanggungjawaban. 
Hal-hal itu merupakan satu kesatuan yang Baling mendukung 
dan merupakan suatu sistem akuntansi yang bertanggung ja - 
wab dalam penyajian informasi akuntansi dan pelaksanaan se 
tiap kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Penjualan 
yang ditunjang sistem informasi ini mampu menjaga efisien- 
si komponen si6temnya yaitu persediaan dan piutang yang me 
rupakan sebagian dari efislensi usaha perusahaan secara ke 
seluruhan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V

Berdaearkan pada uraian-uraian dan pembahasan yang 
penulis kemukakan, naka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
dan pemberian saran-saran seperti berikut ini :

1. Kealapulan
Dengan penyempurnaan sistem informasi akuntansi di 

bidang penjualan, maka akan selalu tersedia; informasi yang 
baik dalam arti informasi yang akurat, tepat waktu, konti- 
nu, dan relevan dengan kebutuban menejemen dalam melaksa - 
nakan tugas-tugasnya, Antara lain informasi itu menunjang 
tindakan pengawasan yang dilakukan menejemen terhadap per
sediaan dan piutang sebagai usaha mengurangi tlngkat resi- 
ko dan menjaga efisiensi usaha perusahaan.
Jadi berarti bahwa hipotesa kerja yang penulis ajukan ada
lah benar dan dapat mengatasi permasalahan yang tlmbul di 
perusahaan yang diteliti.

Secara lebih terperincl kesimpulan-kesimpulan yang 
bisa ditarik dari uraian dan pembahasan skripsi ini adalah 

a« Suatu prosedur kerja, misalnya prosedur penjualan 
yang baik harus mampu memberikan pedonan bagi pelafc 
sanaan keglatan dengan baik dan dapat menjamin ke - 
selamatan harta perusahaan yang diproses pada pro - 
eedur itu, sehingga tidak menimbulkan kerugian-ke - 
rugian bagi perusahaan.
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Berkaitan dengan hal ini, perusahaan PT D.N. Denpa
sar memiliki proeedur penjualan yang belum sempurna 
terutama pada tahap-tahap awal penerimaan ordernya, 
dengan kurangnya perhatian terhadap kondisi langga
nan . yang akan^diberikan. kredit •
Perangkapan fungsi tidak menjamin adanya internal - 
control yang baik, demikian halnya terjadi pada pe
rusahaan yang penulis teliti untuk fungsi penjualan 
dan pembelian. Jadi besar kemungkinan terjadinya pg 
numpukan barang / persediaan karena pembelian tidak 
mendapat pengawasan bagian lain.
Informasi adalah out put dari suatu sisten informa
si. Data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan- 
laporan dan kemudian dilakukan analisa-analisa se - 
hingga berguaa bagi menejemen. Agar dapat member! - 
manfaat yang maksimal maka laporan harue disajikan 
dengan lengkap terutama bagi hal-hal yang menyim - 
pang (report by exception), tepat waktu, dan secara 
kontinu tiap periode tertentu. Informasi akuntansi 
bisa menunjang pengawasan melalui usaha prefentif. 
Seperti pengawasan terhadap persediaan dan piutang, 
sehingga kedua post itu dapat diselamatkan dari ke
rugian. Perhatian menejemen perusahaan PT D.N. Den
pasar tidak begitu besar tentang hal ini mengakiba£ 
kan setiap tindakan lebih banyak berdasarkan pertia 
bangan intuisi, sehingga sampailah pada hasil yang 
inefisien.
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d* Pencatatan yang terfctur dan baik akan menunjang pe- 
nyediaan data yang akurat untuk kebutuhan pelaporan 
pencatatan transaksi penjualan misalnya pada buku - 
penjualan maupun kartu piutang langganan harus je - 
las oembedakan penjualan kredit dan tunai*

2. ff ,a_x,.R B

Dari beberapa kesimpulan dlatas, penulis dapat me - 
ngemukakan beberapa saran yang barang barangkali dapat men 
bantu dalam memperbalki kondisi perusahaan atau mengatasi 
persoalan-persoalan yang dihadapi :

1, Agar prosedur penjualan bisa memenuhu fungsinya te
rutama dalam mengamankan harta milik perusahaan ma
ka harus lebih berhati-hati bagi salesman dalam me- 
milih langganan yang diberikan kredit. Untuk membafl 
tu tugas itu, salesman harus diberi informasi ten - 
tang kondisi langganan, tentang langganan yang bisa 
mereka kunjungi, dengan mengolah data yang ada pada 
kartu-kartu piutang dan bagian .piutangisendiri da - 
lam menyetujui kredit harus disiplin pada ketentuan 
dengan memperhatikan pula kartu-kartu langganan*

2. Harus diadakan fungsi pembelian secara tersendiri 
yang lepas dari bagian penjualan ; sehingga setiap 
pembelian dapat dikontrol oleh bagian penjualan - 
yang berkompeten dalam penjualan agar terhindar
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kemungkinan pembelian persediaan yang kurang laku - 
karena pengaruh insentif pribadi.

3, Menejemen jangan hanya menganggap akuntansi sebagai 
alat pencatatan saja. Lebih jauh harus diperhatikan 
bahwa akuntansi merupakan sumber informasi. Pengum- 
pulan data dan kemudian diproses akan memberlkan - 
informasi yang mampu membantunya. Maka dari itu pr& 
cessing data perlu dilakukan sebanyak mungkln sesu-i 
ai dengan kebutuhan bidang-bidang kegiatannya. 
Seperti penyusunan laporan-laporan tiap-tiap bagian 
kemudian analisa-analisa perlu dilakukan*
Data-data penjualan dianalisa menurut barangnya, me 
nurut langganan, menurut penjual / salesman akan - 
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelak- 
sanakan penjualan, sehingga bisa mengambil tindakan 
yang perlu untu perbaikan bagi hal-hal yang kurang 
menguntungkan.

4. Buku penjualan hendaknya bisa memberikan informasi 
tentang penjualan tunai dan kredit dengan membuat 
dua kolom terpisah untuk maslng-ma6ing penjualan - 
tersebut, sehingga informasi menjadi lebih jelas - 
dan pengontrolannya lebih mudah. Juga pencatatan d& 
lam kartu-kartu langganan hendaknya hanya mencatat 
penjualan secara kredit saja, karena bila penjualan 
tunai juga dimasukkan akan memberikan informasi yang
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membingungkan terutama untuk tujuan analisa penjual 
an kreditnya, Cara pencatatan yang baik ini akan mg. 
bantu pula hal-hal yang dikemukakan pada earan-sa - 
ran terdahulu.
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■> G0L- ILampiran 1.
KANTORjDenpasarPT "D.N." DENPASAR*

P D . : ^  ^  * JA Y A

alamat * Hasanuddin Dps*

N o . 1 8 7 8

T anggal P c a  j  e 1 a  s a  Q D cbct K redit S i s a

1 7 - 6 - 81) P icdahan 5 . 9 5 6 . 5 0 0

1 7 - 6 - 81) 2 6 9 3 2 9  /  UN 1 , 3 2 5 * 0 (>0 7 . 2 8 1 . 5 0 0

2 3 - 6 - 8 ^ 2 6 9 4 3 5  /  UN 2 k 0 2 5  * 0 (pO 9 . 3 0 6 . 5 0 0

2 4 - 6 - 8 ^ 7 Q f  /  2 6 9 0 4 8 • 8 1 1 . C OC 9 . 4 9 5 . 5 0 0

2 4 - 6 - 81) 7 l f  /  2 6 9 ^ 8 1 0 9 .  J OC 8 . 3 8 6 . 0 0 0

2 4 - 6 - 81) 2 6 9 4 4 8  /  UN 1 0 9 . 5 <k ) — i 4 9 5 . 5 0 0

2 7 - 6 - 81( 8 1 f  /  2 6 9 1 4 2 - 2 . 6 9 6 * ! OC 3 . 7 9 9 . 0 0 0

2 7 - 6 - 81) 2 6 9 4 9 0  /  DN 1 3 2 5 .CXX I - 7 . 1 2 4 . 0 0 0

2 9 - 6 - 81) 2 6 9 4 9 4  /  U N 1 1 1 2 * 0 0 ( - 0 . 2 3 6 . 0 0 0

2 9 - 6 - 81) 2 6 9 4 9 8  /  D E 4 3 4 .  0 0 ( > - 8 . 6 7 0 . 0 0 0

2 9 - 6 - 81) 8 5 *  /  2 6 9 3 2 9 - I . 3 2 5 .C OC 7 . 3 4 5 . 0 0 0

3 0 - 6 - 81J 9 5 f  /  2 6 9 4 3 5 • 2 . 0 2 5 . d o c 5 . 3 2 0 . 0 0 0

2 - 7 - 81)! 5 g  / 2 6 9 4 9 0 - 1 . 3 2 5 . c OC 3 j . 9 9 5 . 0 0 0

6 - 7 - 8 l( 1 4 g  /  2 6 9 5 4 3 - 3 . 9 9 4 . 3 0 0

1 1 - 7 - 81)3 2 9 g  /  2 6 9 3 0 6 - 2 . 4 4 9 . q oq l l . 5 4 5 . 3 0 0

2 1 - 7 - 81). 6 0 g  /  2 6 9 5 4 3 - 2 . 0 7 1 .C 0 0 5 2 5 . 7 0 0 *

2 3 - 7 - 81). 7 0 g  /  2 6 9 4 9 8 / 4 9 4 - 1 . 5 4 6 . c 0 0 _;2 . 0 7 1 . 7 0 0 *

2 - 7 - 81). 2 6 9 5 4 3  /  ON 2 0 7 1 .  ? 0 ( 1 - . 0
>

,i+ r 7 - 8 i f 2 6 9 5 9 3  /  DN 1 , 3 8 3 . 2 5 < - 1 . 3 8 3 . 2 5 0

6 - 7 - 81) 2 6 9 6 1 8  /  DN 4 3 6 * 6 0 (J - l l .  8 1 9 . 8 5 0

l l - 7 - 8 if 2 6 9 7 4 2  /  DN 1 - 9 6 6 . 5 0 C tm 3 | . 7 8 6 . 3 5 0

1 3 - 7 - 81) 2 6 9 7 6 7  /  DN 1 , 2 8 7 . 5 0 C - 5 j. 0 7 3 . 8 5 0

1 6 - 7 - 8 4 2 8 2 2 5 1  /  DN 2 <0 1 4 . 5 0 C - 7 j . 0 6 8 . 3 5 0

1 6 - 7 - 81) 2 8 2 2 5 2  /  DN 1 4 0 . 0 0 C - 7 j .  2 2 8 . 3 5 0

2 0 - 7 - 8 4 2 8 2 3 4 0  /  DN 1 , 3 5 5 . 0 0 C - 8 . 5 8 3 . 3 5 0

2 3 - 7 - 81) 2 8 2 4 2 7  /  DN 1 , 9 9 4 . 7 5 C■ - 1 0 r 5 7 8 . 1 0 0

dst. det.
O ipindahkan

dst. dst. dst.

DN. SUi - I 81 1L>
II
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P.T. "D.N." DENPASAH. 1
Buku Penjualan

Lampiran 3,

t9«. No.
Paktur

L A N G G A N A N

N A M A T E M P  AT

Harga Piktur 
Bruto

Bmvi
Barar>g2 Pengepak»n

Asuransi
Tsnggungan

stndiri

H rgi Pafctur N » t tO

T a n a i K r e d i t

o.N.ta?.
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