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ABSTRAK 

 

Novi Rahmadani :  Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PDAM Tirta Dhaha Kota 

Kediri, Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri,2018. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui Sistem Informasi Akuntansi terhadap 

penjualan di PDAM Kediri; 2) Menganalisis kelemahan pencatatan akuntansi pada PDAM 

Kediri; 3) Memberi usulan rancangan Sistem Informasi Akuntansi penjualan pada PDAM 

Kediri. 

Kesimpulan hasil penelitian ini berdasarkan temuan hasil wawancara perancangan 

sistem informasi akuntansi yang bisa mencakup bukan hanya sistem penjualan dan persediaan 

saja, melainkan juga sistem informasi akuntansi lain seperti produksi,penggajian,kemudian 

juga arus kas masuk dan arus kas keluar. 
 

 

KATA KUNCI : Sistem Informasi Akuntansi, penjualan 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi 

informasi saat ini telah berkembang 

pesat, dimana hampir semua bidang 

aplikasi bisnis telah memakai dan 

mengembangkan sistem informasi 

dengan sedemikian rupa sehingga 

mampu memajukan dan 

mengembangkan usaha dengan sangat 

baik. 

Peranan sistem mengenai 

akuntansi dalam aktivitas bisnis 

sangatlah penting untuk  kegiatan 

operasional perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan manajemen dan 

untuk kepentingan pengambilan 

keputusan. Setiap sistem akuntansi 

dirancang untuk memberikan 

penguasaan yang memadai guna 

menjamin semua transaksi yang telah 

dicatat, diotorisasi secara tepat, valid, 

akurat, dan dapat melindungi aktivitas 

perusahaan yang efektif dan efisien. 

Dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari, PDAM Kota Kediri 

memiliki masalah. Masalah tersebut 

antaranya, Transaksi penjualan barang 

masih bersifat manual, dalam artian 

harus datang ditempat tersebut untuk 

membeli sesuatu.Mengikuti sistem 

informasi global sehingga bukan hanya 

untuk sarana transaksi tetapi lebih 

ditekankan pada sarana promosi yang 

disarankan masih kurang bagus. 

 

II. METODE 

Untuk mendapatkan data yang 

di kehendaki guna memperoleh 

penyelesaian dan kesimpulan yang 

dapat dipercaya , maka perlu 

melaksanakan penelitian ilmiah 

dengan menggunakan jenis dan 

pendekatan penelitian yang tepat. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

oleh peneliti adalah pendekatan 

kualitatif. peneliti memillih 

menggunakan pendekatan ini , 

yaitu karena dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif secara 

langsung dapat mendekatkan 

peneliti dengan responden 

sehingga dapat mendukung proses 

kegiatan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah 

penelitian yang berbentuk 

deskriptif. Jenis penelitian ini 

tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang. 

Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan 

mengunggkapkan fakta atau data 

yang ada saja. 
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A. Kehadiran Penelitian  

Kehadiran peneliti dilokasi 

penelitian sangat mutlak diperlukan. 

Akan tetapi kehadiran peneliti 

dilapangan hanya berperan sebagai 

pengamat partisipan karena dalam 

kenyataanya instansi yang terkait 

yaitu PT PDAM Kediri tidak berkenan 

apabila peneliti berperan sebagai 

partisipan penuh sebab ada hal yang 

sifatnya sangat private yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga 

mengakibatkan penelitian hanya dapat 

menjadi pengamat partisipan dalam 

kegiatan penelitian yang akan 

dilakukanya. 

 

B. Tahap Penelitian   

Tahapan penelitian akan 

mempermudah peneliti untuk 

pelaksanaan penelitian, membahas 

dan mengulas penelitian secara jelas 

runtut dan sistematis. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini dilakukan 

pada PDAM Tirta Dhaha Kota 

Kediri. Alamat Perusahaan Jl. 

Jend.A. Yani Kota Kediri, Jawa 

Timur.  

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang ditempuh 

dalam penelitian kurang lebih 4 

bulan dimulai bulan april hingga 

juli 2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yangn 

diperoleh langsung melalui 

metode wawancara. Sehingga 

menghasilkan data kualitatif. 

Data diperoleh peneliti dari 

proses kegiatan penelitian yang 

dilakukan pada PDAM Tirta 

Dhaha Kota Kediri. 

2. Data Skunder 

Data sekunder adalah dokumen 

berupa profil dan penjelasan 

singkat. Struktur organisasi PDAM 

Tirta Dhaha Kota Kediri dan juga 

pengendalian intern. Data ini 

diperoleh dengan menggunakan 

metode dokumentasi dan studi 

pustaka. 

 

E. Prosedur Pengumpul Data 

Penggumpul data merupakan 

salah satu tahapan sangat penting 

dalam penelitian. Teknik pengumpul 
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data yang benar akan menghasilkan 

kreadibilitas tinggi dan sebaliknya. 

1. Penelitian Lapangan 

Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung 

atas objek yang diteliti untuk 

memperoleh data primer. Untuk 

memperoleh data pendukung 

dalam penelitian, peneliti 

menggunakan cara dengan 

wawancara pada informan sebab 

disini peneliti harus terjun 

langsung ke lokasi yang telah 

ditentukan sebagai subyek 

peneliti.  

2. Penelitian Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan lainya selain 

dengan terjun langsung ke lokasi 

penelitian adalah dengan  cara 

mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data yang bersifat 

kualitatif dengan menggunakan 

penelitian diskriptif. Dimana penulis 

mengguraikan apa yang menjadi 

permasalahanya. 

1. Pengumpulan data, berkaitan 

dengan prosedur penjualan 

2. Menindak lanjuti dari data yang 

telah diperoleh, serta 

menganalisis bagian apa saja 

yang terkait didalamnya 

3. Pengecekan keabsahan data yang 

telah diperoleh dengan cara 

triangulasi data 

4. Penarikan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan 

dan menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan bagaimana 

pelaksanaan serta penyajian 

informasi dari sistem informasi 

akuntansi penjualan pada PT 

PDAM Kediri sehingga hasil 

penelitian ini kedepanya dapat 

digunakan sebagai mestinya, baik 

bagi peneliti, instansi terkait 

maupun pihak universitas yang 

telah disebutkan pada bagian 

kegunaan penelitian. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data adalah bahwa 

setiap keadaan harus mampu 

mendemonstrasikan nilai yang benar, 

agar hal itu dapat diterapkan 

keputusan. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan 
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mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi  ini menguji 

kredibilitas  dengan cara 

mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Bila dengan  beberapa 

teknik itu didapatkan data maka 

peneliti melakukan diskusi untuk 

mamastikan data mana yang 

dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. 

 

III.  HASIL DAN KESIPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan , berikut akan 

dideskripsikan hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada PDAM Tirta 

Dhaha Kota Kediri sebagai berikut : 

A. Sistem Penjualan Tunai pada 

PDAM Kota Kediri  

Sistem penjualan tunai 

memiliki proses dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang terlebih 

dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan 

kepada pembeli. Setelah uang 

diterima perusahaan, barang 

kemudian diserahkan kepada 

pembeli dan transaksi penjualan 

tunai kemudian dicatat oleh 

perusahaan untuk menghasilkan 

sebuah laporan pertanggung 

jawaban kepada pimpinan PDAM 

Kota Kediri.  

a. Sistem Penjualan 

Sistem yang dilakukan 

PDAM Kota Kediri dalam 

penjualan tunai kepada 

pelanggannya yaitu dengan 

cara:  

1. Petugas pelaksana sebagai 

fungsi kas menerima 

pembayaran dari pembeli 

yang berupa tunai.  

2. Petugas pelaksana sebagai 

fungsi penjualan 

menyerahkan barang 

kepada pembeli.  

3. Petugas pelaksana sebagai 

fungsi penjualan membuat 

kwitansi penjualan rangkap 

dua yang ditujukan kepada 

pembeli dan sebagai arsip 

PDAM Kota Kediri. 

4. Fungsi kas mengaktifkan 

register kas.  

5. Bagian akuntansi, mencatat 

pendapatan penjualan dalam 

buku harian kas. 
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b. Unsur pokok  

Melibatkan beberapa 

unsur pokok dalam penyajian 

laporan pertanggung jawaban 

yang terdiri dari :  

1. Fungsi Penjualan  

Fungsi ini bertugas 

bertanggungjawab 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 

Fungsi Kas bertugas 

untuk menerima 

penerimaan kas dari 

berbagai fungsi yang telah 

dicatat. Fungsi kas juga 

bertugas untuk membuat 

bukti penerimaan kas 

sebagai dasar pembuatan 

laporan keuangan. Pada 

PDAM Kota Kediri fungsi 

ini dilakukan oleh bagian 

keuangan.  

3. Fungsi Akuntansi  

Fungsi akuntansi 

bertugas untuk mencatat 

semua penerimaan kas 

perusahaan berdasarkan 

bukti penerimaan kas dari 

fungsi kas ke jurnal 

penerimaan kas untuk 

melaporkan laporan 

keuangan perusahaan. Pada 

PDAM Kota Kediri fungsi 

ini dilakukan oleh bagian 

accounting. Pada PDAM 

Kota Kediri masih terjadi 

peran perangkapan tugas 

dimana bagian pelaksana 

yang berjumlah dua orang 

bertugas sebagai fungsi 

penjualan, fungsi kas dan 

fungsi akuntansi.  

c. Dokumen yang digunakan  

Sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan, 

dokumen yang digunakan 

dalam penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah :  

1. Faktur Penjualan Tunai  

Faktur yang dibuat 

oleh fungsi penjualan 

yang digunakan untuk 

mencatat adanya transaksi 

penjualan.  

2. Pita Register Kas (Cash 

Register Tape) 

Dokumen yang 

dihasilkan oleh fungsi kas 

dengan cara 
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mengoperasikan mesin 

register kas.  

3. Daftar Harian Kas  

Dokumen yang 

digunakan untuk mencatat 

keluar masuknya uang kas 

harian secara keseluruhan.  

d. Catatan akuntansi  

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan hasil dari 

penjualan tunai adalah:  

1. Daftar Penerimaan Kas  

Daftar penerimaan kas 

yaitu catatan yang 

didalamnya terdapat unsur 

seperti kolom tanggal, 

kolom keterangan,kolom 

nomor bukti, kolom 

penerimaan tunai, kolom 

jumlah kas.  

2. Kartu Persediaan  

Kartu persediaan 

dibuat untuk melihat 

jumlah, persediaanbarang 

dagangan yang ada di toko 

tersebut.  

e. Sistem Pengendalian Intern  

Semua aktivitas yang 

berjalan dalam organisasi 

suatu perusahaan diarahkan 

untuk menjamin 

kelangsungan dan adanya 

koordinasi fungsi yang baik. 

Dengan adanya pengendalian 

intern yangamemadai dapat 

mencegah dan menghindari 

terjadinya penyimpangan 

dalamspenerimaan kas. 

Sistem pengendalian 

internpenerimaan kas dari 

penjualanatunai pada PDAM 

Kota Kediri:  

1. Struktur organisasi fungsi 

yang terkait  

Dalam transaksi 

penjualanatunai dalam 

perusahaan dilakukanoleh 

satu fungsi, yaitu fungsi 

kas.  

2. Sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan  

Transaksi penjualan 

tunai dicatat dalam faktur 

penjualan tunai yang 

diotorisasi oleh fungsi 

penjualan.a Pencatatan 

kedalam buku kas harian 

diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi.  

 

B. Sistem Penjualan Kredit pada 

PDAM Kota Kediri  

Dalam merancang sistem 

penjualan untukamenangani 

transaksi penerimaan yang 
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berasal dari piutang, berikut data-

data mengenai fungsi yang 

terkait, catatan akuntansi dan 

dokumen yang digunakan, serta 

prosedur dan unsur pengendalian 

intern. Sumber penerimaan kas 

PDAM Kota Kediri dari 

penjualan kredit sebagian besar 

berasal dari pelanggan yang 

masih banyak menunggu 

pembayaran seperti pelanggan 

pada golongan 1. Penerimaan 

penjualan Kredit jika pelanggan 

melakukan pembayaran atau 

pelunasan pembayaran beserta 

dengan bunganya .Dalam hal ini 

berarti kasir perusahaan 

menerima bukti pembayaran, 

bukan uang.Bukti yang diterima 

kasir perusahaan beserta pita 

register diberikan kepada bagian 

penjualan untuk dicatat dan 

direkap.  

a. Unsur pokok  

Dalam struktur organisasi 

fungsi yang terkait untuk 

memisahkan tanggungajawab 

fungsional secara tegas, dibagi 

menjadi beberapa fungsi yaitu  

1) Fungsi Kas  

Fungsi kas bertanggung 

jawab atas penerimaan 

aplikasi transfer dari 

debitur. Fungsi ini 

dilakukan oleh manajer 

perusahaan.  

2) Fungsi Akuntansi Piutang  

Fungsi ini mempunyai 

tugas untuk mencatat 

piutang kepada pelanggan 

kedalam kartu piutang dan 

mencatat kas yang masuk 

dalam jurnal penerimaan 

kas, fungsi ini dilakukan 

oleh manajer akuntansi.  

3) Fungsi Pemeriksaan Intern  

Bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

perhitungan kas 

yangadaadiabank secara 

periodik dan bertanggung 

jawab dalam melakukan 

rekonsiliasi untuk 

mengecek ketelitian catatan 

kas yang diselenggarakan 

oleh fungsi akuntansi. 

Fungsi ini dijalankan oleh 

pengawas perusahaana yang 

dilakukan setiap bulan 

sekali.  

b. Sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan  

Dokumen yang digunakan 

dalam penerimaan dari piutang 

adalah :  
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1) Slip Tagihan  

Dokumen ini berisi 

jumlah saldo piutang dan 

jumlah bunga yang harus 

dibayar. Dokumen ini 

digunakan untuk 

memberitahukan kepada 

pelanggan berapa jumlah 

saldo piutang mereka dan 

jumlah bunga harus 

dibayar pada bulan 

tersebut. 

2) Bukti Penerimaan Kas  

Dokumen ini dibuat 

rangkap tiga. Satu untuk 

bagian kasir dan piutang, 

satu untuk pelanggan dan 

satu lagi untuk bagian 

akuntansi. Dokumen 

iniadibuat oleh kasir dan 

digunakan sebagai bukti 

penerimaan kas.  

3) Kwintansi  

Dokumen ini dibuat 

oleh kasir sebagian bukti 

penerimaan kas untuk para 

debitur yang telah 

membayar utang pada 

perusahaan.  

 

 

 

c. Catatan yang digunakan 

dalam penerimaan kas 

yang berasal dari piutang 

adalah:  

1) Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas 

digunakan untuk 

mencatat berkurangnya 

piutang dari transaksi 

penerimaan kas dari 

debitur.  

2) Kartu piutang  

Kartu piutang digunakan 

oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat jumlah 

piutangayang dimiliki 

oleh koperasi. Kartu 

piutang ini juga 

digunakan oleh fungsi 

akuntansi sebagai dasar 

dalam pembuatan jurnal 

penerimaan kas. 

C. Kelemahan Pencatatan 

Akuntansi pada PDAM kota 

Kediri 

PDAM kota Kediri setiap 

kali ada penerimaan kas langsung 

dicatat kedalam bukti penerimaan 

sesuai dengan tanggal tanpa ada 

pengawasan yang memadai. 

Tanpa adanya pemisahan 

tanggung jawab yang jelas karena 

hanya ditangani oleh satu fungsi 
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yaitu fungsi kas saja. Penjualan 

tunai harus dilaksanakan oleh 

fungsi penjualan, fungsi kas dana, 

fungsi akuntansi, tidak ada 

transaksi penjualan tunai yang 

dilaksanakan secara lengkap 

hanya oleh satu fungsi tersebut. 

Dengan dilaksanakannya setiap 

transaksi penjualan tunai oleh 

berbagai fungsi tersebut akan 

tercipta adanya pengecekan intern 

pekerjaan setiap fungsi tersebut 

oleh fungsi lainnya. Catatan 

akuntansi yang digunakan oleh 

PDAM kota Kediri belum 

memadahi teori karena hanya 

daftar penerimaan kas harian, 

kartu, jurnal penjualan dan jurnal 

umum persediaan saja yang 

digunakan. Dengan demikian 

PDAM Kota Kediri perlu adanya 

dan kartu gudang.  

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan  penelitian  yang  

telah  dilakukan  di  PDAM  Kota  

Kediri dapat disimpulkan bahwa 

fungsi yang terkait dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan di 

PDAM Kota Kediri adalah secara 

tunai dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kas dan fungsi 

akuntansi. Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

informasi  akuntansi penjualan 

tunai adalah faktur  penjualan 

tunai, pita register kas (Cash  

Register Tape) dan daftar harian 

kas, dan untuk penjualan kredit 

adalah slip, bukti penerimaan, 

dan kwitansi. Catatan yang 

digunakan dalam  sistem 

informasi akuntansi penjualan 

tunai adalah catatan penjualan,  

kartu persediaan sedangkan 

dipenjualan kredit adalah jurnal 

penerimaan dan kartu utang. 

Prosedur sistem informasi 

akuntansi penjualan dimulai  dari 

proses pencatatan pemesanan, 

kemudian pemrosesan pesanan, 

penyajian pesanan, hingga 

penerimaan pembayaran atas 

pesanan dana juga pencatatan 

atas penjualan. Sistem 

pengendalian intern yang ada di  

PDAM Kota Kediri masih lemah, 

mulai dari unsur organisasi, dan 

juga unsur praktik yang sehat. 

Berdasarkan analisis tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sistem 

lama masih memiliki kelemahan, 

yaitu dalam prakteknya 

penerimaan kas langsung dicatat 

kedalam bukti penerimaan sesuai 

dengan tanggal tanpa ada 

pengawasan yang memadai. 
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Tanpa adanya pemisahan 

tanggungjawab yang jelas karena 

hanya ditangani oleh 

satu fungsi  yait fungsi kas saja. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi 

beberapa aspek dalam masalah 

keefektifan, 

keefisienan,dan ketepatan waktu 

dalamapenyajian informasi. 

 

IV. PENUTUP  

Berdasarkan kelebihan dan kelema

han yang ditemukan penulis, maka 

berikutapenulis  ajukan  saran  untuk  

 

perancangan sistem informasi akuntan

si penjualanadan persediaan di PDAM

KotaKediri di masa yang akan datang,

 yaitu: 

1. Di masa depan akan  ada  

perancangan  sistem informasi 

akuntansi yang bisa mencakup  

bukan  hanya  sistem  penjualan  

dan  persediaan saja, melainkan  

juga  asistem  informasi akuntansi 

lain seperti produksi, penggajian, 

kemudian juga arus kas masuk dan 

arus kas keluar. 

2. Fungsi  akuntansi  harus 

dipisahkan  dengan  fungsi kas,   

untuk   menghindari kemungkinan 

catatan akuntansi digabungkan 

dengan fungsi penerimaan kas. 

3. Pengawasan  ditingkatkan  saat  

proses  penjualan secara tunai 

maupun kredit dicatat kedalam 

bukti penerimaan sesuai dengan 

tanggal dan rincian. Demikian 

temuan rekomendasi yang dapat 

penulis kemukakan. Semoga 

dengan adanya kesimpulan dan 

saran-saran tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi 

perusahaan dalam mencapai 

tujuan di masa yang akan datang. 
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