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ABSTRAK 

 

Sistem akuntansi perusahaan yang penting dan harus dikelola dengan baik dan 

benar antara lain adalah sistem akuntansi penjualan, karena penjualan merupakan ujung 

tombak kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Sistem akuntansi 

penjualan harus dikelola perusahaan dengan baik dan benar agar terciptanya informasi 

yang berkualitas atas formulir/dokumen pendukung, catatan, dan laporan yang akan 

membantu manajemen dalam melakukan pengendalian transaksi terkait dan 

pengambilan keputusan. 

 

CV Hikmah Fajar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

besar bahan dan perlengkapan bangunan. Berdasarkan analisis sistem prosedur 

penjualan yang diterapkan pada CV Hikmah Fajar, semua kegiatan terkait penjualan 

tunai dan kredit ditangani oleh pemiliknya, sehingga perangkapan tugas terjadi pada 

perusahaan. Perangkapan tugas ini masih bisa ditoleransi karena yang menangani 

langsung adalah pemilik dari perusahaan. CV Hikmah Fajar juga belum 

memperhatikan rangkap dokumen terkait kebutuhan kontrol sistem, sehingga saat ini 

untuk dokumen penjualan tunai dan kredit tidak memiliki rangkap. 

 

Permasalahan yang terjadi pada CV Hikmah Fajar meskipun belum memberikan 

dampak yang besar atau cukup serius pada saat ini, tetapi permasalahan ini harus segera 

diselesaikan untuk kebutuhan kontrol sistem prosedur penjualan. Penulis memberikan 

saran kepada CV Hikmah Fajar untuk menerapkan pengendalian struktur organisasi 

yang sehat, menerapkan pengendalian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan 

menerapkan praktik yang sehat dalam sistem akuntansi. 

Kata Kunci   : penjualan tunai, kredit, sistem prosedur, dokumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Perusahaan yang berperan dalam membantu perekonomian nasional tidak akan 

jauh dari sistem akuntansi yang baik untuk operasional kegiatan sehari-hari 

perusahaan. Akuntansi adalah gambaran dari kegiatan tata usaha bersama dengan 

seluruh instrumen yang dibutuhkan oleh organisasi dimasukkan ke dalam suatu 

rancangan sistem dan prosedur-prosedur. Sistem informasi akuntansi yang didukung 

dengan sistem pengendalian internal yang baik untuk meminimalisir kesalahan- 

kesalahan dan penyelewengan dalam peusahaan sehingga apabila terjadi sebuah 

kesalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan baik. 

Sistem akuntansi perusahaan yang penting dan harus dikelola dengan baik dan 

benar adalah sistem prosedur penjualan. Hal ini karena kegiatan penjualan masuk peran 

serta dalam menghasilkan laba perusahaan. Maka dari itu, sistem akuntansi penjualan 

harus dikelola dengan baik dan benar agar tercipta informasi yang berkualitas terhadap 

formulir, catatan dan laporan yang akan membantu pengendalian pada perusahaan. 

Pengelolaan transaksi yang baik dan benar dapat membantu manajemen dalam 

melakukan pengendalian terkait sistem akuntansi penjualan di perusahaan. Perusahaan 

juga berharap hal ini dapat meminimalkan kerugian akibat pengendalian intern yang 

kurang maksimal. 

CV Hikmah Fajar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

besar bahan dan perlengkapan bangunan. Penjualan utama pada CV Hikmah Fajar 
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adalah plywood dan veneer kayu. Plywood adalah papan material yang tersusun dari 

beberapa lapis kayu melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi. 

Sedangkan, veneer adalah lembaran kayu yang dihasilkan dari log atau gelondongan 

kayu. Aktivitas utama pada CV Hikmah Fajar adalah penjualan. Berdasarkan analisis 

sistem prosedur penjualan yang saat ini diterapkan pada CV Hikmah Fajar, semua 

kegiatan terkait penjualan tunai dan kredit ditangani oleh pemiliknya, sehingga 

perangkapan tugas terjadi pada perusahaan. Perangkapan tugas ini masih bisa 

ditoleransi karena yang menangani langsung adalah pemilik dari perusahaan. CV 

Hikmah Fajar juga belum memperhatikan rangkap dokumen terkait kebutuhan kontrol 

sistem, sehingga saat ini untuk dokumen penjualan tunai dan kredit tidak memiliki 

rangkap. Permasalahan yang terjadi pada CV Hikmah Fajar meskipun belum 

memberikan dampak yang besar atau cukup serius pada saat ini, tetapi permasalah ini 

harus segera diselesaikan untuk kebutuhan kontrol sistem prosedur penjualan. Oleh 

karena itu penulis ingin menganalisis lebih dalam bagaimana sistem prosedur 

penjualan yang dijalankan di CV Hikmah Fajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka dengan ini menulis 

pembahasan untuk dijadikan topik dalam Laporan Kerja Praktik dengan judul” 

ANALISIS SISTEM PROSEDUR PENJUALAN PADA CV HIKMAH FAJAR”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah adalah bagaimana pengendalian internal sistem 

prosedur penjualan tunai dan kredit yang terjadi pada CV Hikmah Fajar? 
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1.3. Batasan Masalah 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar penulisan lebih fokus 

dan terarah, maka penelitian ini akan dibatasi oleh hal sebagai berikut: 

1. Penulis membahas tentang pengendalian internal sistem prosedur penjualan 

tunai dan kredit yang dimulai dari pemesanan barang, pemrosesan barang, 

transaksi penjualan, pengiriman barang, hingga penyusunan laporan penjualan 

yang berlangsung pada periode 01-28 Februari 2021 dan 01-31 Maret 2021. 

2. Penulis tidak membahas terkait persediaan dan piutang dagang. 

 

3. Penulis tidak membahas terkait Laporan keuangan (Lap.Laba/Rugi, Neraca, 

Lap.Perubahan Ekuitas atau Modal, Lap. Arus Kas, Catatan atas Laporan 

Keuangan). 

4. Analisis pengendalian internal sistem prosedur penjualan fokus pada temuan 

kelemahan sistem prosedur dan saran-saran perbaikan sistem prosedur. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin didapatkan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui 

keunggulan dan kelemahan sistem prosedur penjualan tunai dan kredit yang terjadi 

pada CV Hikmah Fajar. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi instansi maupun pihak lain diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi CV Hikmah Fajar 

 

a. Sebagai masukkan untuk mengevaluasi sistem prosedur penjualan 

tunai dan kredit yang terjadi pada CV Hikmah Fajar saat ini. 

b. Sebagai sarana pertukaran informasi antara perusahaan dengan 

universitas. 

2. Bagi Almamater 

 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi universitas dalam penerapan ilmu atau 

mata kuliah yang berhubungan dengan kerja praktik 

b. Sebagai penghubung antara CV Hikmah Fajar dengan Universitas 

Dinamika pada Prodi S1 Akuntansi. 

3. Bagi Penulis 

 

a. Sebagai media belajar untuk penerapan mata kuliah yang selama ini 

dipelajari ke dunia kerja. 

b. Sebagai penambah ilmu baru bagi penulis. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

 

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan 

dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, 
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rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari perusahaan yang telah 

diteliti. Dalam gambaran umum perusahaan ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

sejarah, visi misi, logo, struktur organsasi, dan deskripsi pekerjaan per divisi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang penjualan secara umum, 

pengertian sistem dan prosedur, sistem prosedur penjualan tunai dan sistem 

prosedur penjualan kredit. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam deskripsi pekerjaan ini akan dijelaskan tentang kegiatan yang dilakukan 

oleh penulis selama kerja praktik dan juga pembahasan keunggulan dan kelemahan 

sistem prosedur yang diterapkan saat ini oleh perusahaan. 

BAB V : PENUTUP 

 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaiaan pembahasan, 

keterbatasan penulis dan saran. 



 

 

 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum 

 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi misi, logo, struktur organisasi, dan 

deskripsi pekerjaan per divisi di CV Hikmah Fajar. 

 

2.2 Sejarah CV Hikmah Fajar 

 

CV Hikmah Fajar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

besar bahan dan perlengkapan bangunan. CV Hikmah Fajar beralamat di Jl. Dupak, 

No. 144 I, Surabaya dan sudah berdiri sejak tahun 2018 lalu. Kegiatan utama pada CV 

Hikmah Fajar adalah penjualan plywood dan veneer kayu. Plywood adalah papan 

material yang tersusun dari beberapa lapis kayu melalui proses perekatan dan 

pemampatan tekanan tinggi. Sedangkan, veneer adalah lembaran kayu yang dihasilkan 

dari log atau gelondongan kayu. CV Hikmah Fajar sendiri menyasar konsumen 

menengah keatas dalam kegiatan bisnisnya. CV Hikmah Fajar dapat melayani kegiatan 

penjualan hingga seluruh Indonesia sampai Luar Negeri. 

 

2.3 Visi dan Misi CV Hikmah Fajar 

 

CV Hikmah Fajar berkomitmen untuk mempertahankan kualitas kepada 

konsumen dengan visi dan misi yang dijalankan. Adapun visi dan misi CV Hikmah 

Fajar adalah: 
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2.3.1 Visi 

 

Menjadikan CV Hikmah Fajar sebagai penyedia plywood dan veneer kayu yang 

mampu memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, 

professional, dan penuh tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan serta dapat 

bersaing secara nasional maupun global. 

2.3.2 Misi 

 

1. Membangun citra yang baik pada setiap konsumen dengan sellau menjaga 

kualitas produk 

2. Mampu menyediakan produk yang berkulitas dan konsisten 

 

2.4 Logo CV Hikmah Fajar 

 
Berikut ini logo dari CV Hikmah Fajar : 

 
 

 

 

 
2.5 Struktur Organisasi 

 

Gambar 1 Logo CV Hikmah Fajar 

 

 
 

Gambar 2 Struktur Organisasi CV Hikmah Fajar 



8 
 

 

 

 

 

2.6 Deskripsi Pekerjaan 

 

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2, dapat dideskripsikan tugas yang 

dimiliki oleh setiap divisi sebagai berikut: 

1) Direktur / Pemilik 

 

a) Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan pada CV Hikmah Fajar 

 

b) Mengevaluasi laporan akhir cashflow CV Hikmah Fajar 

 

c) Merancang dan mengembangkan strategi bisnis CV Hikmah Fajar 

 

d) Bertanggungjawab atas kerugian CV Hikmah Fajar 

 

e) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan 

pembelanjaan kekayaan CV Hikmah Fajar 

f) Memperluas networking CV Hikmah Fajar 

 

2) Accounting dan Tax 

 

a) Mempersiapkan Laporan Bulanan dan Tahunan CV Hikmah Fajar 

 

b) Melakukan validasi transaksi keuangan dan pajak CV Hikmah Fajar 

 

c) Mengaplikasikan peraturan perpajakan dan keuangan pada CV Hikmah 

Fajar 

d) Memantau sistem akuntasi dan perpajakan CV Hikmah Fajar secara 

internal 

e) Mengelola dan Memproses data data keuangan dan pajak CV Hikmah 

Fajar menjadi sebuah laporan. 

f) Memahami prosedur pelaporan OJK (Perusahaan Finansial) 
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3) Marketing / Sales 

 

a) Melakukan penjualan dengan mencari klien atau pelanggan dengan aktif 

untuk mendapatkan pendapatan perusahaan 

b) Melakukan analisis pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan 

para pelanggan 

c) Menjalin komunikasi kepada pelanggan untuk emnjaga hubungan baik 

 

4) Admin 

 

a) Menjawab dan menerima telepon, pengetikan, dokumen, surat menyurat 

 

offline ataupun online. 

 
b) Memesan persediaan media tulis kantor 

 

c) Membuat agenda kantor 

 

d) Filling data entry/mengisi data entri perusahaan 

 

e) Mengelola buku harian 



 

 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Penjualan 

 

Pengertian Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam 

proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan 

suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan 

melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. 

Secara umum pengertian penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada 

pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual, baik secara tunai maupun kredit. 

Menurut Thamrin Addullah dan Francis Tantri (2016), Penjualan adalah bagian dari 

promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. 

3.1.1. Tujuan Penjualan 

 

Tujuan penjualan adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau jasa 

yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik dan juga mengharapkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi hal ini perlu peningkatan kinerja dari 

pihak distributor dalam menjamin mutu dan kualitas barang ataupun jasa yang akan di 

jual. Mencapai suatu tujuan yaitu dalam perusahaan setiap penjualan harus memiliki 

tujuan penjualan yang dicapai. 

3.1.2. Macam-Macam Transaksi Penjualan 

 

1. Penjualan tunai adalah penjualan yang bersifat cash dan carry. Pada 

umumnya terjadi secara kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama 

satu bulan dianggap kontan. 

 

10 
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2. Penjualan kredit adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas 

satu bulan. 

3. Penjualan tender adalah penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur 

tender untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai 

prosedur. 

4. Penjualan ekspor adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak 

pembeli luar negeri yang mengimpor barang tersebut. 

5. Penjualan konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan secara titipan 

kepada pembeli yang juga sebagai penjual. 

6. Penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, 

tetapi melalui pedagang grosir atau eceran. 

 

3.2 Pengertian Sistem dan Prosedur 

 
3.2.1. Pengertian Sistem 

 

Menurut O’brien (2010) Dalam aktifitas sehari-hari, kita pasti terlibat baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung dalam suatu sistem. Sistem merupakan 

sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang 

teratur. 

Menurut Mulyadi (2013:5) sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
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3.2.2. Pengertian Prosedur 

 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukkan secara beulang- 

ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi 

perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 

seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang 

menyangkut beberapa orang (Ranatarizsa dan Noor, 2013:4). 

Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2013:5). 

 

3.3 Sistem Penjualan Tunai 

 

Penjualan tunai adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu 

sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah ung diterima oleh 

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penualan tunai 

kemudian dicatat oleh perusahaan. 

3.3.1. Menurut Mulyadi (2013:462) fungsi yang terkait untuk sistem penjualan tunai 

meliputi : 

1. Fungsi Penjualan 

 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi Kas 
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Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli 

 

3. Fungsi Gudang 

 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi Akuntansi 

 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan keuangan. 

3.3.2. Dokumen Yang Digunakan 

 

Menurut Mulyadi (2013:214) dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktur Penjualan Tunai 

 

Faktur penjualan tunai merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang 

berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan 

sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal 

penjualan. 

Tembusan faktur ini dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi pengiriman 

sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan 
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pembayaran harga barang ke fungsi kas. Tembusan faktur ini juga berfungsi 

sebagai slip pembungkus (packing slip) yang ditempelkan oleh fungsi 

pengiriman di atas pembungkus, sebagai alat identifikasi bungkusan barang 

2. Pita Register Kas (cash register tape) 

 

Pita Register Kas merupakan dokumen yang dihasilkan oleh fungsi kas dengan 

cara mengoperasikan mesin register kas sebagai bukti penerimaan kas dan 

merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam 

jurnal penjualan. 

3. Credit card sales slip 

 

Dokumen ini digunakan oleh perusahaan untuk menagih uang tunai dari bank 

yang mengeluarkan kartu kredit, untuk transaksi penjualan yang telah 

dilakukan oleh pemegang kartu kredit. 

4. Bill of lading 

 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada 

perusahaan angkutan umum. 

5. Faktur Penjualan COD (Cash on Delivery) 

 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD dan untuk menagih 

kas yang harus dibayar oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD 

diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, 

atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan 

barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. 

Tembusan faktur ini digunakan perusahaan untuk menagih kas yang harus 
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dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh 

pelanggan. 

6. Bukti Setor Bank 

 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti setor ke bank. Bukti setor 

bank dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan 

dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dua lembar 

tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh 

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

fungsi kas kepada fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan 

transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. 

7. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan 

 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok 

produk yang dijual selama satu periode. 

3.3.3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

 

Menurut Mulyadi (2013:468) catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan 

 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan. Dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk 

setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk 

yang dijual selama jangka waktu tertentu. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 
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Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntasi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber diantaranya dari penjualan tunai. 

3. Jurnal Umum 

 

Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual. 

4. Jurnal Persedian 

 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. 

5. Kartu Gudang 

 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang dagang yang disimpan dalam gudang. Dalam penjualan 

tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuatitas produk 

yang dijual. 

3.3.4. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem dari penjualan tunai menurut Mulyadi 

(2001:469) adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Order Penjualan 

 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembelian dan 

membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli memebayar 

harga barang kefungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi 

pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. 
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2. Prosedur Penerimaan Kas 

 

Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap 

lunas dapat faktur penjualan tunai kepada pembelian untuk memungkinkan 

pembeliaan tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi 

pengiriman. 

3. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan 

tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu fungsi 

akuntnsi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam 

kartu persediaan. 

4. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank 

 

Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan 

segera ka bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini 

fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam 

jumlah penuh. 

5. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui 

fungsi kas. 

6. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjulalan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 
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3.3.5. Unsur Pengendalian Intern 

 

Unsur pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut: Mulyadi (2001:470) 

 

1. Organisasi 

 

a. Fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. 

 

b. Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi. 

 

c. Fungsi penyerahan harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. 

 

d. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi operasi dan fungsi 

penyimpanan uang. 

e. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

 

a. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

b. Penerimaan kas diotoritaskan oleh fungsi penerimaan kas dengan cara 

membubuhkan “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita 

register kas pada faktur tersebut. 

c. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi 

dari bank penerbit kartu kredit. 

d. Penyerahan barang diotorisasikan oleh fungsi peniriman dengan cara 

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

e. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotoritaskan oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 
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3. Praktik yang sehat 

 

a. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penjualan. 

b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari 

kerja berikutnya. 

c. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi 

pemeriksa intern 

4. Bagan Alir 
 

 
Gambar 3 Bagan Alir Penjualan Tunai 

 

Sumber: Mulyadi (2016:6) 
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Gambar 4 Bagan Alir Sistem Penjualan Tunai (Lanjutan) 

 

 

Sumber: Mulyadi (2016:7) 
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3.4 Sistem Penjualan Kredit 

 

Menurut Mulyadi (2013:210) Penjualan kredit adalah penjualan yang 

dilaksanakan perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang 

diterima dari pembeli dan dalam jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan 

kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang setiap penjualan 

kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu 10 didahului dengan analisis 

terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. 

3.4.1. Fungsi yang Terkait 

 

Menurut Mulyadi (2013:211) fungsi yang terkait untuk sistem penjualan kredit 

meliputi : 

1. Fungsi Penjualan 

 

Fungsi Penjualan bertanggung jawab menerima surat order dari pelanggan, 

mengedit order dari customer untuk menambah informasi yang belum ada pada 

surat order tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta 

otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang 

akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung 

jawab untuk membuat ”back order” pada saat diketahui tidak tersedianya 

persediaan untuk memenuhi order dari customer dan memo kredit untuk retur 

penjualan. Dalam sistem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membuat faktur penjualan tunai yang memungkinkan fungsi penerimaan kas 

menerima kas dari customer dan yang merupakan perintah kepada fungsi 

pengiriman untuk menyerahkan barang kepada customer. 
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2. Fungsi Kredit 

 

Fungsi Kredit berada di bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab 

untuk meneliti status kredit customer dan memberikan otorisasi pemberian 

kredit kepada customer. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat 

bukti memorial atas dasar surat keputusan direktur keuangan untuk 

penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. 

3. Fungsi Gudang 

 

Fungsi Gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh customer, serta menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

 

Dalam sistem penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari 

fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak 

ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang 

berwenang. Dalam sistem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang kepada customer yang telah melunasi harga barang. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang yang 

telah dibeli perusahaan kepada kepada pemasok dalam transaksi retur 

pembelian. Otorisasi pengiriman dapat berupa surat order pengiriman yang 

telah ditandatangani oleh fungsi penjualan, memo debit yang ditandatangani 

oleh fungsi pembelian untuk barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok 
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(retur pembelian), dan surat perintah kerja dan fungsi produksi mengenai 

penjualan atau pembuangan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai lagi. 

5. Fungsi Penagihan 

 

Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan 

kepada customer, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan 

transaksi penjualan oleh fungsi pencatat piutang, fungsi akuntansi biaya, fungsi 

akuntansi umum. 

6. Fungsi Akuntansi 

 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. Di samping itu, fungsi 

ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual 

ke dalam kartu persediaan. 

3.4.2. Dokumen yang Digunakan 

 

Menurut Mulyadi (2013:214) dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit 

adalah sebagai berikut: 

1. Surat Order Penjualan 

 

Surat Order Pengiriman merupakan lembar pertama surat order pengiriman 

yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis 

barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen 

tersebut. 
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a. Tembusan Kredit (credit copy) 

 

Tembusan Kredit (credit copy) merupakan dokumen yang digunakan untuk 

memperoleh status kredit customer dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan 

kredit dari fungsi pemberi otorisasi kredit. 

b. Surat Pengakuan (acknowledgment copy) 

 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada customer untuk 

memberitahu bahwa ordernya diterima dan dalam proses pengiriman. 

c. Surat Muat (bill of lading) 

 

Tembusan surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti 

penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum, dan 

lembar disimpan oleh perusahaan setelah ditandatangani oleh wakil 

perusahaan angkutan umum tersebut. 

d. Slip Pembungkus (Packing slip) 

 

Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan 

fungsi penerimaan customer mengidentifikasi barang-barang yang 

diterimanya. 

e. Tembusan Gudang (Warehouse Copy) 

 

Tembusan Gudang (Warehouse Copy) merupakan tembusan surat order 

pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang 

dengan jumlah seperti yang tercantum di dalamnya, agar menyerahkan barang 

tersebut ke fungsi pengiriman, dan untuk mencatat barang yang dijual dalam 

kartu gudang. 
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f. Arsip Pengendalian Pengiriman (Sales Order Follow-Up Copy) 

 

Arsip Pengendalian Pengiriman (Sales Order Follow-Up Copy) merupakan 

tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan 

menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Jika fungsi penjualan telah 

menerima tembusan surat order pengiriman dari fungsi pengiriman yang 

merupakan bukti telah dilaksanakan pengiriman barang, arsip pengawasan 

pengiriman ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip order pengiriman 

yang telah dipenuhi. Arsip pengawasan pengiriman merupakan sumber 

informasi untuk membuat laporan mengenai pesanan customer yang belum 

dipenuhi (order backlogs). 

g. Arsip Indeks Silang (Cross-Index File Copy) 

 

Arsip Indeks Silang (Cross-Index File Copy) merupakan tembusan surat order 

pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama customer untuk 

memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer mengenai status 

pesanannya. 

2. Faktur Penjualan (Customer’s Copies) 

 

Faktur Penjualan (Customer’s Copies) merupakan lembar pertama yang dikirim 

kepada customer. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada 

customer adalah tergantung dari permintaan customer. 

a. Tembusan Piutang (Account Receivable Copy) 

 

Tembusan Piutang (Account Receivable Copy) merupakan tembusan 

faktur penjualan yang dikirimkan ke fungsi pencatat piutang sebagai dasar 

untuk mencatat piutang dalam buku pembantu utang. 
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b. Tembusan Jurnal Penjualan (Sales Journal Copy) 

 

Tembusan Jurnal Penjualan (Sales Journal Copy) merupakan tembusan 

yang dikirimkan ke fungsi akuntansi umum sebagai dasar untuk mencatat 

transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. 

c. Tembusan Analisis (Analysis Copy) 

 

Tembusan Analisis (Analysis Copy) merupakan tembusan yang dikirim ke 

fungsi akuntansi biaya sebagai dasar untuk menghitung kos produk yang 

dijual yang dicatat dalam buku pembantu sediaan, untuk analisis penjualan, 

dan untuk perhitungan komisi wiraniaga (sales person). 

d. Tembusan Wiraniaga (Salesperson Copy) 

 

Tembusan Wiraniaga (Salesperson Copy) dikirimkan kepada wiraniaga 

untuk memberitahu bahwa order dari customer yang lewat di tangannya 

telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan 

yang menjadi haknya. 

3. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan Rekapitulasi 

 

Harga Pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk 

menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi 

tertentu. 

4. Buku Memorial 

 

Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan kedalam 

jurnal umum. 
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3.4.3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

 

Menurut Mulyadi (2013:218) catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan kredit 

adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan 

 

Jurnal penjualan dalam transaksi penjualan kredit berfungsi untuk mencatat 

penjualan kredit berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. 

2. Jurnal Umum 

 

Jurnal Umum dalam transaksi penjualan kredit digunakan untuk mencatat kos 

produk yang dijual berdasarkan dokumen bukti memorial. 

3. Buku Pembantu Piutang 

 

Buku pembantu piutang dalam transaksi penjualan kredit berfungsi sebagai 

buku pembantu yang digunakan untuk mencatat bertambahnya piutang kepada 

debitur tertentu berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. 

4. Buku Pembantu Persediaan 

 

Buku Pembantu Persediaan dalam transaksi penjualan kredit berfungsi sebagai 

buku pembantu yang digunakan untuk mencatat kos produk jadi tertentu yang 

dijual berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. 

5. Buku Besar 

 

Akun buku besar yang terkait dalam siklus pendapatan adalah : Piutang Usaha, 

Pendapatan Penjualan, Kos Produk yang Dijual, dan Persediaan Produk Jadi. 
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3.4.4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

 

Menurut Harnanto (2012:38) Prosedur adalah suatu lingkup pekerjaan klerikal yang 

telah teridentifikasi dan merupakan bagian dari ruang lingkup pekrjaan yang luas. 

Sedangkan alat-alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

pencatatan sehingga dapat dihasilkan laporan mulai dari yang sederhana sampai 

dengan laporan yang rumit termasuk komputer. Setiap pelaksanaan prosedur selalu 

dihadapkan pada dua persoalan pokok, yaitu proses dan operasi. Prosedur merupakan 

bagian dari sistem atau sub sistem, untuk itu antara sistem dan prosedur harus saling 

berhubungan. 

Menurut Mulyadi (2013:219) jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan 

kredit adalah: 

1. Prosedur Order Penjualan 

 

Dalam proses ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 

2. Prosedur Persetujuan Kredit 

 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit 

kepada pembeli dari fungsi kredit. 

3. Prosedur Pengiriman 

 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi dalam surat order pengiriman. 

4. Prosedur Penagihan 

 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. 
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5. Prosedur Pencatatan Piutang 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke 

dalam kartu piutang. 

6. Prosedur Distribusi Penjualan 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. 

7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga 

pokok produk yang dijual dalam periode tertentu. 

3.4.5. Unsur Pengendalian Intern 

 

Unsur pokok pengendalian intern terdiri dari: 

 

1. Organisasi 

 

Unsur pokok pengendalian intern organisasi adalah: 

 

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

 

b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 

 

c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 

 

d. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

 

Unsur pokok pengendalian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan adalah: 

 

a. Penerimaan   order   dari pembeli diotorisasi oleh   fungsi penjualan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. 
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b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy (tembusan surat order 

pengiriman). 

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada 

copy surat order pengiriman. 

d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan 

penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 

e. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 

f. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

memberikan tanda tangan pada dokumen sumber (faktur penjualan, bukti 

kas masuk, dan memo kredit). 

g. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang 

didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 

3.4.6. Praktik yang Sehat 

 

Praktik yang sehat dalam sistem akuntansi penjualan kredit adalah: 

 

1. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 
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2. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penagihan. 

3. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap 

debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh 

fungsi tersebut. 

4. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol 

dalam buku besar. 

5. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya Untuk 

mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, maka dapat 

ditempuh dengan cara berikut ini: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. 

3.4.7. Bagan Alir 

 

Bagan alir adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa 

aspek dari sistem akuntansi secara jelas, ringkas dan logis. Bagan alir menggunakan 

serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar prosedur 

pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan arus data yang melalui sistem. 

Uraian bagan alir dari sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Order Penjualan 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian order penjualan: 
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a. Menerima order dari pelanggan berdasarkan surat order yang diterima dari 

pelanggan 

b. Membuat Surat Order Pengiriman dan faktur. 

 

c. Mendistribusikan Surat Order Pengiriman lembar pertama dikirim ke 

Bagian Gudang, lembar 2, 3, 4, 5 dikirim ke Bagian pengiriman, lembar 6 

ke bagian pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8, 9 diarsipakan 

sementara menurut tanggal. 

d. Menerima Surat Order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk 

diarsipkan permanen menurut abjad. 

e. Menerima Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 dari bagian pengiriman pada 

surat order pengiriman lembar 9. 

f. Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 dikirim ke bagian penagihan. 

 

2. Bagian Kredit 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian kredit: 

 

a. Berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 7 dari bagian Order Penjualan 

dilakukan pemeriksaan status kredit. 

b. Memberikan otorisasi kredit. 

 

c. Surat Order Pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. 

 

3. Bagian Gudang 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian gudang: 

 

a. Berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 1, dilakukan penyiapan 

barang. 

b. Barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. 
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c. Berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam 

kartu gudang. 

d. Bersama dengan barang, Surat Order Pengiriman lembar 1 dikirim ke 

bagian pengiriman. 

4. Bagian Pengiriman 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian pengiriman: 

 

a. Surat Order Pengriman dan barang yang diterima secara bersama dari 

bagian gudang serta Surat Order Pengiriman lembar 2, 3, 4, 5. 

b. Menempel Surat Order Pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang 

sebagai slip pembungkus. 

c. Menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. 

 

d. Mengembaliakn Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 ke bagian Order 

Pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. 

e. Surat Oder Pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanent menurut 

nomor urut. 

5. Bagian Penagihan 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian penagihan: 

 

a. Menurut faktur berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 1 dan 2 yang 

diterima dari bagian order Penjualan. 

b. Mengirim Faktur lembar 1 ke pelanggan. 

 

c. Mengirim Faktur 2 bersama Surat Order Pengiriman lembar 1 dan 2 ke 

bagian piutang. 

d. Mengirimkan Faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan. 
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e. Mengirimkan Faktur lembar 4 ke bagian jurnal. 

 

f. Mengirimkan Faktur lembar 5 ke Wiraniaga. 

 

6. Bagian Piutang 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian piutang: 

 

a. Faktur yang diterima dari Bagian Penagihan dibuat rekap ke dalam kartu 

piutang. 

b. Faktur dan Surat Order Pengiriman lembar 1 dan surat Muat lembar 2 

diarsipkan permanen menurut nomor urut. 

7. Bagian Kartu Persediaan 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian kartu persediaan: 

 

a. Berdasarkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan faktur 

tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. 

b. Berdasarkan kartu persediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan 

secara periodik. 

c. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan membuat bukti memorial. 

 

Bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. 

 

8. Bagian Jurnal 

 

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari bagian jurnal: 

 

a. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan dan Bukti Memorial direkap ke dalam 

jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. 

b. Faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian diarsipkan. 
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Gambar 5 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit 

 

Sumber: Mulyadi (2016:181) 
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Gambar 6 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit (Lanjutan) 

 

Sumber: Mulyadi (2016:182) 
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Gambar 7 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit (Lanjutan) 

 

Sumber: Mulyadi (2016:183) 
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Gambar 8 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit (Lanjutan) 
 

Sumber: Mulyadi (2016:182) 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama 1 bulan. Selama kurun waktu tersebut, 

pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada: 

Tanggal : 05 Februari 2021 – 05 Maret 2021 

Tempat : CV Hikmah Fajar 

Peserta : Safrida Sugi Lestari 

NIM 18430200009 

Dalam kegiatan selama kerja praktik berlangsung, berikut ini adalah rincian kegiatan 

yang telah dilakukan di CV Hikmah Fajar. 

Tabel 1 Daftar Kegiatan Selama Kerja Praktik 

 
 

No. Kegiatan / Pekerjaan 

1 Pengenalan CV Hikmah Fajar dengan wawancara 

2 Pengenalan Produk CV Hikma Fajar 

3 Pengenalan Sistem Prosedur Penjualan Tunai CV Hikma Fajar 

4 Pengenalan Sistem Prosedur Penjualan Kredit CV Hikma Fajar 
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4.2 Indentifikasi Masalah 

 

Mengidentifikasi permasalahan perlu diadakan survey dan pengumpulan data 

dengan cara turun langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian. 

Dalam tahap identifikasi permasalahan ini dilakukan proses pemahaman dan penelitian 

mengenai sistem prosedur penjualan tunai dan kredit. Setelah dilakukan pemahaman 

dan penelitian ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti perangkapan tugas, 

pembuatan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya rangkap 1, sehingga 

bagian tertentu tidak memiliki arsip untuk melakukan perekapan. 

 

4.3 Analisis Masalah 

 

Sistem prosedur penjualan yang ada pada CV Hikmah Fajar kurang memenuhi 

standar sistem prosedur penjualan yang ideal. Hal ini dikarenakan banyak terjadi 

double jobs dalam penanganan pejualan dan juga tidak adanya rangkap dokumen 

penting. Sistem prosedur penjualan yang berjalan saat ini tidak memperhatikan terkait 

rangkap dokumen nota purchase order, nota sales order, dan invoice. Perusahaan juga 

tidak melakukan pengarsipan dokumen dengan baik. 

 

4.4 Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di CV Hikmah Fajar analisis prosedur 

penjualan yang telah ada adalah sebagai berikut : 
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4.4.1. Sistem Prosedur Penjualan Tunai 
 

 

Gambar 9 Sistem Prosedur Penjualan Tunai 

 

 

 

Gambar 9 menunjukkan proses penjualan tunai pada CV Hikmah Fajar yang berjalan saat ini. Sistem prosedur 

penjualan tunai yang ada di CV Hikmah Fajar melibatkan empat pihak penting yaitu customer, bagian penjualan (CV 

Hikmah Fajar), bagian admin (CV Hikmah Fajar), dan supplier. Penjualan tunai dimulai dengan adanya pesanan dari 

customer yang akan disampaikan ke pihak bagian penjualan dengan begitu bagian penjualan akan menyampaikan ke 

pihak supplier untuk memastikan ketersediaan dan harga produk. Bagian penjualan yang ada pada perusahaan CV 

Hikmah Fajar ditangani langsung oleh pemilik perusahaan dikarenakan perusahaan belum ingin memiliki karyawan. 
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Setelah itu data persediaan dan harga produk akan didapatkan oleh perusahaan 

dengan begitu perusahaan akan membuatkan nota purchase order yang ditangai 

oleh bagian admin selanjutnya akan dikirimkan ke bagian penjualan lalu ke 

customer. Perusahaan akan menunggu konfirmasi dari customer untuk 

kelanjutan dari pemesanan produk jika customer tidak melakukkan konfirmasi 

pada batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan maka pesanan dianggap 

batal. Ketika customer mengkonfirmasi persetujuan pembelian produk maka 

nota purchase order beserta tanda tangan akan dikirimkan pada bagian 

penjualan selanjutnya dikirim ke bagian admin dan pihak supplier. Perusahaan 

akan menunggu konfirmasi dari pihak supplier dengan bentuk invoice, 

selanjutnya setelah invoice diterima oleh bagian admin maka perusahaan akan 

membuat invoice atas nama perusahaan dan akan dikirimkan ke customer. 

Customer setelah menerima invoice atas nama perusahaan akan melakukan 

pembayaran atau payment dengan begitu perusahaan menerima payment dari 

customer, perusahaan secepatnya akan melakukan pembayaran ke supplier. 

Setelah proses payment selesai maka akan dilakukan proses pembuatan produk 

dan pengiriman. Ketika proses payment selesai maka bagian penjualan akan 

melakukan rekap penjualan. Pada sistem prosedur penjualan tunai yang 

berjalan saat ini terlihat tidak adanya rangkap dokumen penting pada penjualan 

yang seharusnya ada rangkap dokumen. Terlihat bahwa dokumen nota 

purchase order dan nota invoice hanya rangkap satu. Adanya double jobs yang 

dilakukan di bagian perusahaan yaitu semua kegiatan penjualan dan admin 

dilakukan oleh satu orang. 
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Dokumen penjualan tunai CV Hikmah Fajar sebagai berikut : 
 

Gambar 10 Invoice Pihak Supplier 
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Gambar 11 Invoice Pihak CV Hikmah Fajar 
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Gambar 12 Surat Jalan PIhak Suplier 
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4.4.2. Sistem Prosedur Penjualan Kredit 

 
Gambar 13 Sistem Prosedur Penjualan Kredit 

 

Gambar 10 menunjukkan proses penjualan kredit pada CV Hikmah Fajar melibatkan empat pihak penting yaitu 

customer, bagian penjualan (CV Hikmah Fajar), bagian admin (CV Hikmah Fajar), dan supplier. Setelah itu data 

persediaan dan harga produk akan didapatkan oleh perusahaan dengan begitu perusahaan akan membuatkan nota 

purchase order yang ditangai oleh bagian admin selanjutnya dikirimkan ke customer. 
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Perusahaan akan menunggu konfirmasi dari customer untuk kelanjutan dari 

pemesanan produk jika customer tidak melakukkan konfirmasi pada batas 

waktu yang ditentukan oleh perusahaan maka pesanan dianggap batal. Ketika 

customer mengkonfirmasi persetujuan pembelian produk maka nota purchase 

order beserta tanda tangan akan dikirimkan pada bagian penjualan selanjutnya 

dikirim ke bagian admin dan pihak supplier. Perusahaan akan menerbitkan nota 

sales order yang ditangani oleh bagian admin dikirimkan ke bagian penjualan 

untuk dikirimkan ke pihak customer dan supplier sebagai bentuk konfirmasi 

detail dan pencatatan pembelian secara kredit. Perusahaan akan menunggu 

konfirmasi dari pihak supplier dengan bentuk invoice selanjutnya setelah 

invoice diterima oleh perusahaan maka perusahaan akan membuat invoice atas 

nama perusahaan dan akan dikirimkan ke customer. Selanjutnya pihak supplier 

akan memproses pesanan dan melakukkan pengiriman produk. Setelah itu 

perusahaan akan menunggu jatuh tempo pembayaran dari penjualan produk 

dengan begitu customer akan melakukan pembayaran atau payment. 

Perusahaan menerima payment dari customer, perusahaan secepatnya akan 

melakukan pembayaran ke supplier dengan itu proses payment selesai. Ketika 

proses payment selesai maka bagian penjualan akan melakukan rekap 

penjualan. Pada sistem prosedur penjualan kredit yang berjalan saat ini terlihat 

tidak adanya rangkap dokumen penting pada penjualan yang seharusnya ada 

rangkap dokumen. Terlihat bahwa dokumen nota purchase order, nota sales 

order dan nota invoice hanya rangkap satu. Adanya double jobs yang dilakukan 
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di bagian perusahaan yaitu semua kegiatan penjualan dan admin dilakukan oleh 

satu orang. 

Dokumen penjualan kredit CV Hikmah Fajar sebagai berikut : 
 
 

Gambar 14 Purchase Order CV Hikmah Fajar 

 

Gambar 15 Sales Order CV Hikmah Fajar 
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Gambar 16 Nota(Invoice) Pihak Suplier 

 

 

 

Gambar 17 Invoice CV Hikmah Fajar 
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Gambar 18 Surat Jalan Pihak Suplier 
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4.5 Usulan Yang Dapat Disampaikan pada CV Hikamah Fajar 

 
4.5.1. Usulan Sistem Prosedur Penjualan Tunai 

 

 
Gambar 19 Usulan Sistem Prosedur Penjualan Tunai 

 

Pada Gambar 11 peneliti mengusulkan perubahan Sistem Prosedur Penjualan Tunai yang berjalan di perusahaan 

untuk ada perubahan. Penjualan tunai dimulai dengan adanya pesanan dari customer yang akan disampaikan ke pihak 

bagian penjualan dengan begitu bagian penjualan akan menyampaikan ke pihak supplier untuk memastikan 

ketersediaan dan harga produk. Bagian penjualan dan admin yang ada pada perusahaan CV Hikmah Fajar ditangani 

langsung oleh pemilik perusahaan dikarenakan perusahaan belum ingin memiliki karyawan. Hal ini masih bisa 

ditoleransi karena yang menjalankan double jobs adalah pemilik. 
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Setelah itu data persediaan dan harga produk akan didapatkan oleh perusahaan 

dengan begitu perusahaan akan membuatkan nota purchase order yang 

selanjutnya akan dikirimkan ke customer. Perusahaan akan menunggu 

konfirmasi dari customer untuk kelanjutan dari pemesanan produk jika 

customer tidak melakukan konfirmasi pada batas waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan maka pesanan dianggap batal. Ketika customer mengkonfirmasi 

persetujuan pembelian produk maka perusahaan akan membuatkan nota 

purchase order beserta tanda tangan yang akan dikirimkan pada pihak supplier. 

Peneliti menyarankan kedua nota purchas order perlu adanya rangkap 

dokumen yaitu tiga rangkap yang memiliki fungsi dari masing-masing 

dokumen. Perusahaan akan menunggu konfirmasi dari pihak supplier dengan 

bentuk invoice selanjutnya setelah invoice diterima oleh perusahaan maka 

perusahaan akan membuat invoice atas nama perusahaan dan akan dikirimkan 

ke customer. Peneliti juga menyarankan dokumen invoice perlu adanya rangkap 

dokumen yaitu tiga rangkap yang memiliki fungsi dari masing-masing 

dokumen. Customer setelah menerima invoice atas nama perusahaan akan 

melakukan pembayaran atau payment dengan begitu perusahaan menerima 

payment dari customer, perusahaan secepatnya akan melakukan pembayaran ke 

supplier. Setelah proses payment selesai maka akan dilakukan proses 

pembuatan produk dan pengiriman. Ketika proses payment selesai maka bagian 

penjualan akan melakukan rekap penjualan yang akan dikirimkan ke bagian 

akuntansi. Peneliti juga menyarankan setiap dokumen yang berhubungan 
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dengan penjualan diarsipkan dengan rapi dan urut agar mempermudah 

perusahaan dalam pembukuan atau penjurnalan penjualan tunai. 
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4.5.2. Usulan Sistem Prosedur Penjualan Kredit 
 

 
Gambar 20 Usulan Sistem Prosedur Penjualan Kredit 

 

Pada Gambar 12 peneliti mengusulkan perubahan Sistem Prosedur Penjualan Kredit yang berjalan diperusahaan 

untuk ada perubahan. Penjualan kredit dimulai dengan adanya pesanan dari customer yang akan disampaikan ke 

pihak bagian penjualan dengan begitu bagian penjualan akan menyampaikan ke pihak supplier untuk memastikan 

ketersediaan dan harga produk. 
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Hal ini masih bisa ditoleransi karena yang menjalankan double jobs adalah 

pemilik. Apabila perusahaan menambah karyawan maka tidak boleh dilakukan 

satu orang harus ada pemisahan jobs. Setelah itu data persediaan dan harga 

produk akan didapatkan oleh perusahaan dengan begitu perusahaan akan 

membuatkan nota purchase order yang selanjutnya akan dikirimkan ke 

customer peneliti menyarankan adanya rangkap dokumen yaitu tiga rangkap 

yang memiliki fungsi dari masing-masing dokumen. Perusahaan akan 

menunggu konfirmasi dari customer untuk kelanjutan dari pemesanan produk 

jika customer tidak melakukkan konfirmasi pada batas waktu yang ditentukan 

oleh perusahaan maka pesanan dianggap batal. Ketika customer 

mengkonfirmasi persetujuan pembelian produk maka perusahaan akan 

membuatkan nota purchase order beserta tanda tangan yang akan dikirimkan 

pada pihak supplier. Peneliti menyarankan kedua nota purchas order perlu 

adanya rangkap dokumen yaitu tiga rangkap yang memiliki fungsi dari masing- 

masing dokumen. Perusahaan akan menerbitkan nota sales order yang akan 

dikirimkan ke pihak customer dan supplier sebagai bentuk konfirmasi detail 

dan pencatatan pembelian secara kredit. Peneliti menyarankan nota sales order 

perlu adanya rangkap dokumen yaitu empat rangkap yang memiliki fungsi dari 

masing-masing dokumen. Perusahaan akan menunggu konfirmasi dari pihak 

supplier dengan bentuk invoice selanjutnya setelah invoice diterima oleh 

perusahaan maka perusahaan akan membuat invoice atas nama perusahaan dan 

akan dikirimkan ke customer. Peneliti menyarankan dokumen invoice perlu 

adanya rangkap dokumen yaitu empat rangkap yang memiliki fungsi dari 
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masing-masing dokumen. Selanjutnya pihak supplier akan memproses pesanan 

dan melakukkan pengiriman produk. Setelah itu peusahaan akan menunggu 

jatuh tempo pembayaran dari penjualan produk dengan begitu customer akan 

melakukan pembayaran atau payment. Perusahaan menerima payment dari 

customer, perusahaan secepatnya akan melakukan pembayaran ke supplier 

dengan itu proses payment selesai. Ketika proses payment selesai maka bagian 

penjualan akan melakukan rekap penjualan yang akan dikirimkan ke bagian 

akuntansi. Peneliti juga menyarankan setiap dokumen yang berhubungan 

dengan penjualan diarsipkan dengan rapi dan urut agar mempermudah 

perusahaan dalam pembukuan atau penjurnalan penjualan kredit. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil kerja praktik yang telah 

dilakukan di CV Hikmah Fajar. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan kerja praktik pada CV Hikmah 

Fajar adalah sistem prosedur penjualan kredit dan tunai pada perusahaan ditangani 

langsung oleh pemilik perusahaan. Semua kegiatan yang terkait penjualan kredit dan 

tunai akan ditangani oleh pemilik hal ini masih bisa ditoleransi akan tetapi apabila 

perusahan kedepannya berkembang menjadi perusahaan yang mempekerjakan SDM. 

Dengan begitu, perusahaan harus mampu melakukan pengendalian intern atas 

organisasi. Pengendalian intern atas organisasi ini akan mendukung perusahaan yang 

sehat. Perusahaan CV Hikmah Fajar juga harus mampu menerapkan pengendalian 

intern terhadap dokumen mulai dari sekarang untuk membuat rangkap dokumen 

minimal 2 rangkap dan pemisahan warna agar dokumen mudah dalam penelusuran dan 

mencegah adanya dokumen yang dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. 

 

5.2 Saran 

Saran dari pembuatan hasil laporan kerja praktik ini dapat terbilang cukup 

sederhana. Setelah melakukan kerja praktik pada CV Hikmah Fajar saran yang dapat 

disampaikan: 
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1. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Untuk perusahaan CV Hikmah Fajar kedepannya diharapkan mampu 

menerapkan pengendalian organisasi yang sehat mulai dari: 

a) Pemisahan fungsi bagian terkait yang jelas 

 

b) Bagian-bagian yang menangani transaksi penjualan kredit ditangani oleh 

bagian penjualan, bagian admin dan bagian akuntansi (piutang) diharapkan 

kedepannya 3 (tiga) bagian ini ditangani oleh 3 (tiga) orang yang berbeda. 

c) Bagian-bagian yang menangani bagian transaksi penjualan tunai harus 

ditangani oleh bagian penjualan, bagian admin, bagian akuntansi diharapkan 

kedepannya 3 (tiga) bagian ini ditangani oleh 3 (tiga) orang yang berbeda. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang sehat dan baik 

 

Untuk perusahaan CV Hikmah Fajar kedepannya diharapkan mampu 

menerapkan pengendalian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang sehat dan 

baik sebagai berikut : 

a. Penjualan Kredit : 

 

• Otorisasi persetujuan penjualan kredit berada ditangan Direktur untuk 

penetapan harga jual, syarat penjualan kredit, syarat pengangkutan barang, 

jangka waktu kredit dan potongan penjualan kredit. 

• Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh bagian akuntansi dengan 

memberikan tanda tangan pada dokumen sumber (faktur penjualan, bukti 

kas masuk, dan memo kredit). 



59 
 

 

 

 

 

• Setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak untuk menghindari 

penyalahgunaan dokumen, hilangnya dokumen dan adanya dokumen fiktif. 

• Setiap dokumen diharapkan miliki rangkap dan dicetak untuk 

mempermudah pengarsipan dan menghindari kehilangan dokumen. 

b. Penjualan Tunai : 

 

• Penerimaan order dari customer diotorisasi oleh fungsi penjualan 

 

• Setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak untuk menghindari 

penyalahgunaan dokumen, hilangnya dokumen dan adanya dokumen 

fiktif. 

• Setiap dokumen diharapkan miliki rangkap dan dicetak untuk 

mempermudah pengarsipan dan menghindari kehilangan dokumen. 

3. Praktik yang sehat dalam sistem akuntansi 

 

Untuk perusahaan CV Hikmah Fajar kedepannya diharapkan mampu 

menerapkan praktik yang sehat dalam sistem akuntansi agar setiap kegiatan dan 

dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan mampu dipertanggungjawabkan 

dengan baik serta adanya laporan yang bisa dipantau. 

. 
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