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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Sistem penjualan dan penerimaan kas merupakan sistem 

ini yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan karena penjulan merupakan 

kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan sedangkan 

penerimaan kas merupakan ukuran awal laba yang diterima perusahaan yang menurut karakteristik 

dan fungsinya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas pada Swalayan KPRI Pusaka? (2) Apakah sistem pengendalian internal 

atas penjualan dan penerimaan kas Swalayan KPRI Pusaka yang telah ada cukup memadai, dilihat dari 

sumber daya manusia yang ada di perusahaan? Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif.  

Temuan dari penelitian ini adalah dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah efektif. 

Di Swalayan KPRI Pusaka terdapat pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas dan penyusunan 

laporan dan pencatatan tersebut dilakukan oleh fungsi akuntansi dan fungsi pencatatan. Pengendalian 

internal sudah baik dilihat dari struktur organisasi, sistem otorisasi, dan praktik yang sehat dalam 

sistem penjualan dan penerimaan kas. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bagi perusahaan 

perlu dilakukan perusahaan untuk membantu keefektifan sistem pengendalian internal adalah 

membuat job dicription yang baru tentang bagian fungsi akuntansi. Sehingga pengendalian bisa lebih 

efektif dan dapat meminimalisir timbulnya risiko pengendalian internal atas penjualan dan penerimaan 

kas.  
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi 

informasi sangat dibutuhkan oleh 

seluruh perusahaan, terutama bagi 

perusahaan yang sedang 

berkembang. Apalagi dengan adanya 

globalisasi yang mendorong 

persaingan ketat di antara 

perusahaan, sehingga para pengusaha 

harus mengelola perusahaannya 

dengan baik agar  tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Perkembangan dunia 

usaha yang semakin luas saat ini 

menuntut adanya kebutuhan 

pengembangan sistem akuntansi baru 

untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang lebih baik. 

Kebutuhan sistem akuntansi ini 

ditandai dengan penggunaan 

komputer dalam perkembangan 

teknologi informasi. 

Menurut Mulyadi (2005) 

Tujuan berdirinya suatu perusahaan 

adalah untuk mendapatkan laba 

melalui transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan dan 

mempertahankan eksistensi 

perusahaan. Persaingan usaha 

merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan 

agar dapat meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan yang 

didukung dengan adanya sistem 

informasi yang tepat. Sistem 

informasi yang tepat akan 

memberikan informasi yang 

membantu perusahaan dalam rangka 

mengambil keputusan strategis 

perusahaan agar berjalan lebih 

efektif. Salah satu sistem informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan 

adalah sistem informasi akuntansi. 

Menurut Krismiaji (2001) 

Sistem penjualan dan penerimaan 

kas merupakan sistem ini yang 

berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan suatu perusahaan 

karena penjulan merupakan kegiatan 

bisnis yang dilakukan perusahaan 

untuk dapat memperoleh keuntungan 

sedangkan penerimaan kas 

merupakan ukuran awal laba yang 

diterima perusahaan yang menurut 

karakteristik dan fungsinya, kas 

merupakan alat yang mudah untuk 

disalahgunakan oleh pihak-pihak 

yang kurang bertanggung jawab. Kas 

dalam neraca merupakan kas yang 

paling liquid, karena hampir setiap 

transaksi yang dilakukan oleh fungsi 

yang berwenang atau yang terkait di 

dalam perusahaan maupun dengan 

pihak luar yang sebagian besar akan 

mempengaruhi kas. Kas bersifat 

mudah di pindahtangankan sehingga 

kas merupakan aktiva yang rawan, 

karena mudah digelapkan dan 

dimanipulasi. Keadaan ini akan 

mendororng perusahaan untuk 
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melakukan penataan pada sistem 

penerimaan kas yang meliputi 

beberapa aspek yang saling 

berkaitan.  

Perusahaan membutuhkan 

pengamanan yang baik atas aktivitas 

yang dimilikinya agar tidak terjadi 

hal-hal yang merugikan perusahaan 

seperti penyelewengan, kerusakan, 

dan kehilangan yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab, 

sehingga suatu perusahaan 

memerlukan sistem dan prosedur 

yang dapat menjamin terlaksananya 

aktivitas perusahaan secara efektif 

dan efisien yang diaplikasikan ke 

dalam sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas. 

Sebagian salah satu 

perusahaan yang menerapkan sistem 

informasi penjualan dan penerimaan 

kas yaitu Swalayan KPRI (Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia) Pusaka 

Papar. Sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas pada 

Swalayan KPRI Pusaka cukup 

kompleks karena dalam perusahaan 

memiliki banyak fungsi yang terkait 

satu sama lain untuk melaksanakan 

penjualan barang. Swalayan KPRI 

Pusaka merupakan suatu toko yang 

relatif besar dan volume barang 

barang tinggi, laba sedikit, biaya 

rendah serta dirancang untuk 

melayani semua kebutuhan 

konsumen seperti barang-barang 

konsumsi, barang-barang sekunder, 

dan barang konveksi. Sekilas sudah 

ada pembagian yang jelas antara 

karyawan yang satu dengan yang lain 

meskipun masih sederhana, yaitu ada 

karyawan toko bertindak sebagai 

kasir dan sebagai pelayan toko. 

Di dalam memproses 

transaksi-transaksi penjualan 

diperlukan sebab sistem akuntansi 

yang efektif dan efisien. Swalayan 

KPRI Pusaka Papar memiliki sistem 

akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas dengan adanya pemisahan 

fungsi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan. Berdasarkan hal tersebut 

penulis berkeinginan melakukan 

penelitian untuk mempelajari dan 

menilai efisiensi dan efektifitas 

sistem akuntansi, prosedur penjualan 

serta prosedur penerimaan kas yang 

dilakukan oleh Swalayan KPRI 

Pusaka Papar. 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penulis mencoba 

melakukan penelitian dengan judul : 

“ANALISIS SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI 

PENJUALAN DAN 

PENERIMAAN KAS PADA 
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SWALAYAN KPRI (Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia) 

PUSAKA PAPAR KEDIRI”. 

Berdasarkan batasan masalah 

diatas yang telah dijelaskan, yang 

menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan sistem 

informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas pada 

Swalayan KPRI Pusaka? 

2. Apakah sistem pengendalian 

internal atas penjualan dan 

penerimaan kas Swalayan 

KPRI Pusaka yang telah ada 

cukup memadai, dilihat dari 

sumber daya manusia yang 

ada di perusahaan? 

Berdasarkan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis 

penerapan prosedur penjualan 

dan penerimaan kas Swalayan 

KPRI Pusaka. 

2. Untuk menganalisis 

kecukupan pengendalian 

internal penjualan dan 

penerimaan kas melalui 

sumber daya manusia yang 

ada pada Swalayan KPRI 

Pusaka papar.  

II. METODE 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif 

dengan rancangan studi kasus 

dipilih karena obyek penelitian ini 

berupa proses kegiatan atau 

tindakan beberapa orang, yaitu 

tentang penerapan sistem penjualan 

dan penerimaan kas pada Swalayan 

KPRI Pusaka Papar Kediri. 

Diharapkan pendekatan ini mampu 

memberikan pemahaman yang 

mendalam dan rinci terkait 

penjualan dan penerimaan kas. 

Agar subtansi penelitian dapat 

terungkap, maka diperlukan 

pengamatan yang mendalam pada 

obyek yang ilmiah, yaitu obyek 

yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti. Menurut 

Moeleong (2007:76) Pendekatan 

penelitian adalah: Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam peneltian ini 

adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Krisyantoro (2009:78) 

Jenis pendekatan penelitian adalah: 

Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha 

mendeskrisikan suatu gejala, 

peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang. Dengan perkataan lain, 

penelitian deskriptif mengambil 

masalah atau memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah 

aktual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian dilaksanakan.  

C. Kehadiran Peneliti  

Pada kegiatan ini peneliti 

bertindak untuk mengumpulkan 

data, peneliti terjun langsung ke 

lapangan atau lokasi yang telah 

diberikan ijin diketahui oleh pihak 

subjek informan. Kehadiran 

peneliti ini untuk mewawancarai 

pihak kepegawaian agar dapat 

mengetahui kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan 

terutama dalam penjualan dan 

penerimaan kas dan peneliti 

melakukan observasi dalam 

mengumpulkan data. Dalam 

penelitian ini peneliti berperan 

sebagai partisipan dan pengamat 

penuh, dimana peneliti berperan 

dalam proses penerapan sistem 

penjualan dan penerimaan kas.  

D. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, tempat 

dan waktu untuk melakukan proses 

kegiatan penelitian telah ditentukan 

oleh peneliti dan tentunya 

berdasarkan atas beberapa 

pertimbangan. Penelitian ini 

dilakukan di Swalayan KPRI 

Pusaka Papar Kediri berada di 

Jl.Raya Papar-Pare no 136 Papar. 

Swalayan KPRI Pusaka adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan.  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

penulis untuk memperoleh data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan   

Interview (wawancara) Dalam 

penelitian ini wawancara digunakan 

untuk mengadakan tanya jawab 

langsung dengan pemimpin dan 

karyawan perusahaan yang 

bersangkutan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan bidang yang 

diteliti dalam penelitian. Sehingga 

dengan adanya wawancara ini akan 

mempermudah dalam mencari 
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informasi-informasi yang 

diperlukan dalam penlitian.  

2. Studi Kepustakaan 

Segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan 

topik atau masalah yang diteliti dan 

informasi dapat diperoleh dari 

laporan penelitian yang ada 

hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan terdahulu dan buku-

buku dan literature-literatur.  

F. Teknik Analsis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yaitu 

Meminta data ketepatan pemberian 

kredit, wawancara, dan penarikan 

kesimpulan dari proses 

pengumpulan data.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Evaluasi Sistem Akuntansi 

Penjualan 

Pertumbuhanmasyarakat 

sekarang ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat  

dengan sistem akuntansi 

penjualan di Swalayan KPRI 

Pusaka dapat meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan 

untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan berbagai 

barang yang lengkap maka para 

konsumen akan semakin mudah 

untuk mendapatkan barang 

yang mereka butuhkan. 

Kegiatan penjualan terdiri dari 

penjualan barang dan jasa, baik 

secara penjualan langsung tunai 

dan penjualan langsung tidak 

tunai. 

Rincian-rincian dari 

hasil penelitian sistem 

akuntansi penjualan Swalayan 

KPRI Pusaka adalah sebagai 

berikut:  

a. Fungsi- fungsi yang 

terkait  

Fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi penjualan 

pada Swalayan KPRI 

Pusaka sudah cukup efektif 

karena sudah sesuai dengan 

teori (Mulyadi, 2010: 462). 

Di Swalayan KPRI Pusaka 

terdapat pencatatan 

transaksi penjualan, 

penerimaan kas dan 

penyusunan laporan dan 

pencatatan tersebut 

dilakukan oleh fungsi 

akuntansi dan fungsi 

pencatatan. Fungsi 

akuntansi yang ada di 

Swalayan KPRI pusaka 
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sudah digunakan dengan 

baik.  

b. Evaluasi Terhadap 

Struktur Organisasi 

Hasil dari penelitian 

yang dilakukan pada 

Swalayan KPRI Pusaka 

Papar diketahui dengan 

adanya pelaksanaan SOP 

dengan baik. Sistem 

Informasi Akuntansi 

penjualan dan penerimaan 

kas yang diterapkan pada 

Swalayan KPRI Pusaka 

Papar sudah efektif. 

Menurut Krismiaji (2015: 

16) Sistem Informasi 

adalah: cara-cara yang di 

organisasikan untuk 

mengumpulkan, 

memasukkan dan mengolah 

serta menyimpan data, dan 

cara-cara yang di organisasi 

untuk menyimpan, 

mengelola, mengendalikan, 

dan melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga 

sebuah organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah 

di tetapkan. Dalam struktur 

organisasi yang diterapkan 

oleh Swalayan KPRI 

Pusaka Papar, tidak adanya 

pemisah tugas dari fungsi-

fungsi yang terlibat dalam 

sistem penjualan dan 

penerimaan kas.  

c. Dokumen-dokumen yang 

Digunakan 

Dokumen yang 

terkait dalam sistem 

akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas pada 

Swalayan KPRI Pusaka 

sudah cukup efektif karena 

sudah sesuai dengan teori 

(Mulyadi, 2010: 462). Di 

Swalayan KPRI Pusaka 

terdapat informasi yang 

diperlukan oleh manajemen 

dalam hal ini pengurus 

Swalayan KPRI Pusaka 

mengenai transaksi 

penjualan dan penerimaan 

kas berupa penjualan dan 

penerimaan kas. Faktur 

penjualan dibuat oleh 

bagian kasir ketika sift kasir 

yang bersangkutan sudah 

berakhir. Faktur yang 

digunakan oleh Swalayan 

KPRI Pusaka sudah 

digunakan dengan baik.  

2. Sistem Pengendalian Internal 

Dari hasil penelitian dan 

setelah dibandingkan dengan 
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landasan teori yang terdapat di 

pembahasan sebelumnya maka 

unsur pengendalian internal 

pada perusahaan ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sistem Pengendalian 

Internal 

Pengendalianinternal 

yang  baik khususnya pada 

sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan 

kas dapat menghindarkan 

dari kesalahan dan 

penyimpangan yang dapat 

merugikan perusahaan. 

Pengendalian internal yang 

diterapkan pada Swalayan 

KPRI Pusaka secara 

keseluruhan sudah baik dan 

sudah sesuai dengan teori 

COSO. hal ini dibuktikan 

dengan: 

1) Pengendalian dengan 

komputer pada 

Swalayan KPRI Pusaka 

telah menggunakan 

struktur organisasi guna 

mempertegas tugas dan 

wewenang. 

2) Swalayan KPRI Pusaka  

telah melaksanakan 

pembinaan mental 

karyawan. 

b. Evaluasi Terhadap 

Struktur Organisasi 

Hasil dari penelitian 

yang dilakukan pada 

Swalayan KPRI Pusaka 

Papar diketahui dengan 

adanya pelaksanaan SOP 

dengan baik. Sistem 

Informasi Akuntansi 

Penjualan yang diterapkan 

pada Swalayan KPRI 

Pusaka sudah efektif. 

Menurut Krismiaji (2015: 

16) Sistem Informasi 

adalah: cara-cara yang di 

organisasikan untuk 

mengumpulkan, 

memasukkan dan mengolah 

serta menyimpan data, dan 

cara-cara yang di organisasi 

untuk menyimpan, 

mengelola, mengendalikan, 

dan melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga 

sebuah organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah 

di tetapkan. Dalam struktur 

organisasi yang diterapkan 

oleh Swalayan KPRI 

Pusaka, tidak adanya 

pemisah tugas dari fungsi-

fungsi yang terlibat dalam 

sistem penjualan. 
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c. Sistem Otorisasi dan 

Prosedur Pencatatan 

Dalam setiap 

penjualan dan penerimaan 

kas harus mendapatkan 

persetujuan dari pihak yang 

berwenang. Hal ini untuk 

menghindari transaksi yang 

menyimpang dari 

semestinya. Dalam 

Swalayan KPRI Pusaka 

wewenang dan prosedur 

pencatatan harus dicatat 

agar mempermudahkan 

pengecekan oleh pihak 

manajer Swalayan apabila 

terjadi kesalahan dalam 

pencatatan penjualan dan 

penerimaan kas. 

d. Sistem terhadap Praktik-

Praktik yang Sehat 

Praktik yang sehat 

pada pengendalian internal 

pada Swalayan KPRI 

Pusaka dinilai masih kurang 

baik. Ada beberapa pegawai 

yang merangkap seperti 

bagian akuntansi yang 

merangkap jabatan  bagian 

pencatat waktu. Hal tersebut 

memungkinkan adanya 

manipulasi penerimaan kas. 

e. Sistem terhadap 

Karyawan yang 

Kompeten 

Program pelatihan 

bertujuan untuk 

meningkatkan dan 

mengembangkan 

kemampuan sesuai 

kebutuhan karyawan. Untuk 

memperkuat kekompakan 

antar karyawan. Dimana 

kegiatan ini memerlukan 

kerjasama antar sesama, 

maka dari itu kegiatan ini 

merupakan salah satu cara 

memperkuat kekompakan 

bekerja antar sesama 

karyawan, kebersamaan, 

loyalitas, integritas, 

semangat, rendah hati, 

melayani, berbagi, 

kejujuran, dan lain-lain. 

B. Kesimpulan 

1. Adanya temuan sistem informasi 

akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas antara lain: 

a. Bagian atau fungsi yang terkait 

dalam sistem akuntansi 

penjualan pada Swalayan KPRI 

Pusaka Papar adalah fungsi 

penjualan, fungsi kas, fungsi 

gudang, fungsi pengiriman, 

fungsi akuntansi. 
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b. Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas 

pada Swalayan KPRI Pusaka 

Papar antara lain: kwintansi, 

bukti pembayaran, invoice. 

c. Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas pada Swalayan 

KPRI Pusaka Papar jurnal 

penjualan dan penerimaan kas.  

2. Adanya temuan sistem 

pengendalian internal antara lain: 

a. Dalam struktur organisasi yang 

diterapkan oleh Swalayan KPRI 

Pusaka Papar tidak ada pemisah 

tugas dan fungsi dari fungsi-

fungsi yang terlibat dalam 

sistem penjualan dan 

penerimaan kas. Dalam 

praktiknya dijalankan dengan 

baik dilihat dari masing-masing 

fungsi dan masing-masing staf 

saling bekerjasama di dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

b. Karyawan yang kompeten 

bertujuan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan 

perusahaan dan mampu 

memajukan perusahaan dengan 

baik. 
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