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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa masih 

banyak terjadi ketidakoptimalan dalam sistem informasi akuntansi  penjualan kredit dan penerimaan 

dan penerimaan kas, hal tersebut ada kecenderungan mendororng keefektifan dalam kinerja disuatu 

perusahaan.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui  Bagaimana sistem informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada Pabrik Kayu PT. Wonojati Wijoyo? 2) Untuk 

mengetahui Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada 

Pabrik Kayu PT. Wonojati Wijoyo terhadap pengendalian internnya? 

.Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan sesuatu kejadian. Pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam keabsahan temuan, peneliti 

menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang 

yang diterapkan pada PT. Wonojati Wijoyo sudah baik. Karena  sudah ada pemisahaan pada masing-

masing tugas, tetapi pada fungsi keuangan dan akuntansi hanya dikendalikan satu orang saja yaitu 

divisi keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, dalam pelaksanaan proses penjualan, setiap fungsi 

melakukan sesuai dengan tugasnya. Sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT. 

Wonojati Wijoyo sepenuhnya sudah berjalan dengan baik.  

 

 

Kata Kunci  : Penjualan, Penerimaan Kas, dan Pengendalian Intern 
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I. LATAR BELAKANG 

Banyaknya perusahaan 

manufaktur sejenisnya di Indonesia 

mengakibatkan persaingan menjadi 

ketat. Salah satunya adalah perusahaan 

manufaktur yang memproduksi kayu 

mebel. Mereka berlomba-lomba untuk 

memberikan produk yang terbaik 

dengan  produknya yang semakin 

bervariasi. Tujuan mereka adalah 

memperoleh laba dan 

mempertahankan produknya agar tetap 

diminati konsumen. Semua tujuan itu 

hanya dapat dicapai jika perusahaan 

mampu mengefektifkan fungsi semua 

bagian yang ada dalam perusahaan 

dengan baik. Dengan demikian, setiap 

bagian yang ada dalam perusahaan 

harus didukung sistem informasi 

akuntansi yang tepat dan terencana 

agar menghasilkan kinerja yang baik 

dan lancar. Mulyadi (2016: 3), 

menjelaskan “Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen dalam pengelolaan 

perusahaan.” 

Sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas sangat 

penting untuk perusahaan karena 

bagian penjualan merupakan kegiatan 

bisnis yang berpengaruh besar 

terhadap keberhasilan suatu 

perusahaan, yaitu untuk memperoleh 

keuntungan dari produk/barang yang 

dihasilkan. Dan dapat 

mengoptimalkan biaya operasional 

yang didapat perusahaan dan dapat 

mengefektifkan tenaga kerja yang 

dimiliki. Sistem akuntansi yang baik, 

akan memberikan jaminan terhadap 

terlaksananya sistem pengendalian 

intern yang memadai untuk mencapai 

tujuan perusahaan manufaktur. 

Mendasar dari sumber hal 

tersebut, melakukan penelitian di PT. 

Wonojati Wijoyo, ditemukan bahwa 

dalam praktiknya pabrik ini memiliki 

kekurangan dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi. Seperti 

perangkapan pada bagian divisi 

keuangan, mulai dari memeriksa 

kebenaran transaksi sampai pencatatan 

penjualan barang ke customer hingga 

pembuatan laporan. Maka dalam 

penelitian ini perlu dilakukan suatu 

penelitian berkaitan dengan argumentasi 

hasil penelitian terdahulu dan fakta 

yang terjadi berbeda, maka dipandang 

perlu untuk melakukan suatu penelitian 

kembali yang berkaitan dengan 

pentingnya sistem informasi akuntansi 

pada perusahaan jasa atau dagang. 
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Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan mengambil judul  

“Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi  Penjualan dan 

Penerimaan Kas pada PT. Wonojati 

Wijoyo” 

 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan Kualitatif 

menurut Sugiyono (2017 : 2016), 

mengungkapkan bahwa “Data yang 

terkumpul dan analisisnya bersifat 

kualitatif karena permasalahan 

yang terjadi saat penelitian”. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunkan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, dimana 

dalam penelitian kualitatif, data 

yang dihasilkan akan dipaparkan 

secara diskriptif melalui ucapan 

atau tulisan dan perilaku yang di 

amati dari orang-orang atau subjek 

itu sendiri.  

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di dalam 

penelitian  kualitatif adalah peneliti 

bertindak sebagai instrumen 

penelitian sekaligus pengumpul 

data. 

 

C. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Pra pelaksanaan penelitian 

2. Pelaksanaan penelitian 

3. Penyusunan laporan 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berlokasi di 

PT. Wonojati Wijoyo, Jl. 

Mataram No.1, Karangrejo, 

Ngasem, Kediri, Jawa Timur 

64182 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dari 

hasil wawancara dan 

observasi secara langsung 

dengan kadiv keuangan 

mengenai penjualan dan 

penerimaan kas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data dari 

catatan-catatan transaksi yang 

telah terjadi di masa lalu serta 
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dokumen-dokumen 

pendukung ketika terjadi 

transaksi terhadap penjualan 

barang dan penerimaan kas, 

seperti gambaran struktur 

organisasi perusahaan, job 

descrition karyawan, faktur-

faktur dan bukti-bukti 

transaksi terkait dengan 

penjualan. Seperti, surat order 

penjualan, surat jalan, bukti 

kas masuk 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik  pengumpulan data 

yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian  ini 

adalah: 

1. Studi Lapangan (Field Study) 

Survei Lapangan 

a) Observasi 

Dalam penelitian ini, 

peneliti mengamati secara 

langsung Sistem Informasi 

Akuntansi penjualan yang 

diterapkan di PT. Wonojati 

Wijoyo. Seperti sistem dan 

prosedur terkait penjualan 

dan penerimaan kas  

b) Wawancara 

Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak 

personalia dan divisi 

keuangan untuk 

memperoleh data mengenai 

prosedur penjualan dan 

sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas untuk 

mengetahui apakah 

penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi penjualan dapat 

meningkatkan pengendalian 

internal di PT. Wonjati 

Wijoyo. 

c) Dokumentasi  

Dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data 

Misalnya seperti catatan atau 

arsip-arsip tersimpan yang 

terkait dalam penelitian, 

seperti sejarah berdirinya 

Minimarket, stuktur 

organisasi, visi dan misi, dan 

dokumen yang terkait dengan 

sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan 

kas. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Mengumpulkan data dan 

informasi mengenai sistem 

informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan 

kas. 

2. Mempelajari dan mengkaji 

data dan informasi tentang 

sistem pengendalian unternal 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Mochamad Ali Mashar | 14.1.02.01.0114 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 

3. Menarik kesimpulan-

kesimpulan atau uraian 

penjelasan yang telah 

dilakukan. 

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi 

waktu, dimana peneliti akan 

melakukan wawancara dengan 

satu sumber dengan waktu yang 

berbeda, yaitu divisi keuangan 

untuk menanyakan hal terkait 

dengan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas, kemudian 

peneliti akan menganalisis hasil 

dari jawaban informan untuk 

dikaji, bagaimana keabsahan data 

berdsarkan hasil dari wawancara 

dengan informan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Kredit 

a. Pada PT. Wonojati Wijoyo 

Karena dalam praktiknya pada 

PT. Wonojati Wijoyo sudah 

terdapat pemisahan fungsi 

keuangan dan akuntansi tetapi 

hanya di kendaikan satu orang 

saja yaitu divisi keuangan. 

Karena bisa tidak efektif dan 

efisisen dalam melaksanakan 

tugas. 

b. pada PT. Wonojati Wijoyo 

sudah sesuai karena tidak 

terdapat dokumen surat 

perubahan order penjualan. Hal 

ini menurut PT. Wonojati 

Wijoyo setelah order penjualan 

disetujui maka tidak terjadi 

perubahan order lagi dan sudah 

pasti barang tersebut resmi..  

c. pada PT. Wonojati Wijoyo 

sudah cukup karena Pencatatan 

transaksi penjualan pada PT. 

Wonojati Wijoyo ke kartu 

piutang dan buku harian 

penjualan dilakukan oleh fungsi 

keuangan dan akuntansi. Setelah 

itu dokumen-dokumen tersebut 

diarsip permanen sebagai dasar 

pencocokan semua transaksi 

dengan bagian-bagian yang 

berhubungan pada akhir periode 

(setiap bulan). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa 

catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi penjualan pada PT. 

Wonojati Wijoyo sudah cukup 

bagus dan telah dilakukan oleh 

fungsi yang benar.  

d. Pada PT. Wonojati Wijoyo 

prosedur sistem akuntansi 
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pembelian pada PT. Wonojati 

Wijoyo belum sesuai. Belum 

sesuai karena prosedur sistem 

akuntansi penjualan PT, 

Wonojati Wijoyo belum sesuai. 

Dalam hal ini seharusnya 

terdapat pemisah fungsi antara 

fungsi keuangan dan akuntansi. 

Fungsi keuangan seharusnya 

hanya bertugas menerima 

catatan dan dokumen serta 

peneimaan, sedangkan fungsi 

akuntansi membuat kwitansi 

yang diserahkan kepada bagian 

keuangan, yang nantinya sebagai 

sumber cross check dalam 

penyusunan laporan keuangan di 

akhir bulan, bukan kedua fungsi 

tersebut dilakukan secara 

bersama atau penggabungan 

fungsi. 

2. Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Kas 

a. Pada PT. Wonojati Wijoyo 

Belum sesuai karena pada PT. 

Wonojati Wijoyo hanya 

melibatkan satu orang dari 

satu fungsi. Namun pada PT. 

Wonojati Wijoyo, fungsi 

keuangan dan akuntansi 

bertugas membuat kwitansi 

yang digunakan sebagai 

sumber pembayaran bagian 

keuangan saat jatuh tempo. 

Seharusnya bagian akuntansi 

hanya bertanggung jawab atas 

pencatatan penerimaan kas 

yang menyangkut biaya dan 

persediaan, pencatatan 

transaksi penerimaan kas 

dalam jurnal penerimaan kas. 

Fungsi ini juga bertanggung 

jawab untuk melakukan 

verifikasi kelengkapan 

dokumen pendukung yang 

dipakai sebagai dasar 

pembuatan bukti kas masuk 

b. Pada PT. Wonojati Wijoyo 

Sudah sesuai karena Pada PT. 

Wonojati Wijoyo sudah 

terdapat surat pemberitahuan 

dari debitur untuk pembayaran 

pada saat jatuh tempo dan 

daftar surat pemberitahuan 

yang dibuat oleh bagian 

keuangan.  Dokumen bilyet 

giro sebagai alat pembayaran. 

Untuk mecatatat adanya 

pengeluaran tersebut bagian 

keuangan dan akuntansi 

membuat bukti kas masuk. 

Dokumen yang digunakan 

sebagai alat pembayaran 

piutang adalah bilyet giro, 

dimana didalamnya tercantum 

nomor giro, tanggal 
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pemindah-bukuan rekening, 

perintah pemindah-bukuan ke 

rekening yang tertulis dalam 

bilyet giro tersebut (nama 

supplier). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa 

dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas pada PT. 

Wonojati Wijoyo sudah cukup 

baik 

c. Pada PT. Wonojati Wijoyo 

Sudah sesuai karena pada PT. 

Wonojati Wijoyo sudah 

sesuai, karena pencatatan 

terjadinya utang didasarkan 

pada alat pembayaran bilyet 

giro yang didukung dokumen 

kwitansi, bukti pengiriman 

barang, dan order penjualan 

yang dicatat oleh bagian 

akuntansi ke kartu piutang, 

jurnal penerimaan kas. 

d. Prosedur pengeluaran kas 

pada PT. Wonojati Wijoyo 

sudah cukup baik. karena 

prosedur penerimaan kas pada 

PT. Wonojati Wijoyo sudah 

cukup baik. dengan adanya 

bagian piutang, penagihan, 

dan keuangan. Pada prosedur 

juga meliputi Surat Order 

Penjualan , BPB, Surat Jalan 

Penjualan , Kwitansi, Bilyet 

Giro , Bukti Kas masuk. 

3. Pengendalian internal sistem 

informasi akuntansi 

penjualan kredit pada PT. 

Wonojati Wijoyo 

a. Sebagian penjualan yang 

berfungsi melakukan 

penjualan terpisah dari 

bagian keuangan sehingga 

menjamin ketelitian dan 

keandalan data akuntansi 

serta untuk menjaga 

kekeayaan perusahaan tetapi 

keuangan dan akuntansi 

dijadikan satu. Sudah sesuai 

karena adanya fungsi 

keuangan dan akuntansi. 

Tetapi dalam melaksanakan 

tugas jadi satu dalam 

pelaksanaanya yaitu divisi 

keuangan. 

b. Bukti bukti pengiriman 

barang diotorisasi oleh 

fungsi gudang. Permintaan 

penjualan diotorisasi oleh 

bagian penjualan. Surat 

order penjualan diotorisasi 

oleh Kadiv. keuangan dan 

akuntansi. Dalam sistem 

otorisasi dan pencatatan 

disimpulkan bahwa sudah 

sesuai. 
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c. Dokumen bernomer urut 

tercetak. Surat order 

penjualan dibuat empat 

rangkap. customer dipilih 

berdasarkan surat 

penawaran harga dengan 

mempertimbangan 

kebijakan pemilihan 

customer. Barang hanya 

diperiksa oleh bagian 

gudang. Dalam praktik yang 

sehat dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi pada PT. 

Wonojati Wijoyo sudah 

sesuai. 

d. Dalam suatu organisasi 

karyawan atau sumber daya 

manusia kunci yang 

menentukan perkembangan 

entitas atau perusahaan. 

Mutu karyawan pada 

perusahaan sudah cukup 

baik.  

4. Pengendalian internal Sistem 

Informasi Akuntansi 

penerimaan Kas pada PT. 

Wonojati Wijoyo 

a. Didalam PT. Wonojati 

Berdasarkan penelitian 

didalam PT. Wonojati 

Wijoyo belum ada secara 

khusus divisi akuntansi, jadi 

antara bagian keuangan dan 

bagian akuntansi masih 

dipegang oleh satu orang 

yaitu kepala divisi 

keuangan. Karena 

merangkap dalam 

melaksanakan tugas. Sudah 

sesuai karena adanya fungsi 

keuangan dan akuntansi. 

Tetapi dalam melaksanakan 

tugas jadi satu dalam 

pelaksanaanya taitu divisi 

keuangan 

b. Penerimaan kas sudah 

melalui tahap otorsasi dari 

pejabat yang berwenang 

yang disini adalah bagian 

keuangan yang kemudian di 

otorisasi sampai pemilik. 

Pembukuan dan penutupan 

rekening bank pada PT. 

Wonojati Wijoyo langsung 

mendapatkan persetujuan 

dari bagian keuangan. Saldo 

kas sudah dikelola dengan 

sedemikian rupa untuk 

melindungi dari 

kemungkinan pencurian dan 

penggunaan yang tidak 

semestinya.  

c. Dokumen saldo kas sudah 

dikelola dengan sedemikian 

rupa untuk melindungi dari 

kemungkinan pencurian dan 
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penggunaan yang tidak 

semestinya. Dokumen dasar 

dan dokumen pendukung 

transaksi penerimaan kas 

selalu dibubuhi cap “ 

Lunas” oleh bagian 

keuangan. 

d. Dalam suatu organisasi 

karyawan atau sumber daya 

manusia kunci yang 

menentukan perkembangan 

entitas atau perusahaan. 

Mutu karyawan pada 

perusahaan sudah cukup 

baik. . 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada PT. Wonojati Wijoyo, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan penerapan sistem 

penjualan dan penerimaan kas PT. 

Wonojati Wijoyo kurang efektif. 

Berikut hal-hal yang dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pada PT. Wonjati wijoyo 

belum sepenuhnya terdapat 

divisi akuntansi 

2. Sistem akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas, hanya 

melibatkan satu orang dari 

fungsi keuangan dan akuntansi 

3. Sistem pengendalian internal di 

PT. Wonojati Wijiyo sudah 

cukup baik. Karena sudah 

terdapat pemisahan fungsi. 

 

IV. Daftar Pustaka 

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. 

Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat 

 

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif 

dan Kombinasi. Bandung: 

Alfabeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


