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ABSTRACT 

Rosi Alawiyah, 2019. The Influence of Sales Accounting Information Systems 

Against Accounts Receivable Control at PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya, Thesis Bachelor Program in Economics Accounting Study 

Program Winaya Mukti University Under the Guidance of  Kartika Pertiwi 

Putri, SE., M. Ak. 

 

        To support the success of the company in its trading activities, the company 

requires effective control to control the company's trade receivables, and the 

company must have a system created to facilitate the company in carrying out 

sales activities, namely the sales accounting information system. 

 

         This study aims to find out how the accounting information system for sales 

and accounts receivable control at PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya. The 

research method used is descriptive method with a quantitative approach. The 

method used is a saturated sample of 33 respondents. To find out the influence of 

sales accounting information systems on the control of accounts receivable used 

statistical analysis that is using the validity test, reliability test, simple regression 

analysis, t test and also the coefficient of determination. The results of this study 

quantitatively show the Sales Accounting Information System for Receivables 

Control with the influence of 24.2%. Thus the level of control over receivables is 

influenced by the sales accounting information system of 24.2% while the 

remaining 75.8% is explained by other factors. 
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ABSTRAK 

Rosi Alawiyah, 2019. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Terhadap Pengendalian Piutang di PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Winaya Mukti Di Bawah Bimbingan Kartika Pertiwi Putri, SE., 

M. Ak. 

          Untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam kegiatan perdagangan 

nya maka perusahaan memerlukan pengendalian yang efektif untuk 

mengendalikan piutang dagang perusahaan, dan perusahaan harus memiliki sistem 

yang dibuat untuk memudahkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

penjualan yaitu sistem informasi akuntansi penjualan. 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi 

akuntansi penjualan dan pengendalian piutang di PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah sampel jenuh sebanyak 33 

responden. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan 

terhadap pengendalian piutang digunakan analisis statistik yaitu menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis regresi sederhana, uji t dan juga koefisien 

determinasi. Hasil penelitian ini secara kuantitatif menunjukan Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan terhadap Pengendalian Piutang dengan besar pengaruh 

24,2%. Dengan demikian tinggi rendahnya pengendalian piutang dipengaruhi oleh 

sistem informasi akuntansi penjualan sebesar 24,2% sedangkan sisanya 75,8% 

dijelaskan faktor lain. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Membuka kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan adalah 

keinginan banyak masyarakat pada zaman modern ini. Tujuan yang ingin 

dicapai dengan didirikannya perusahaan itu pada umumnya untuk mecapai 

laba yang optimal, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang 

ingin tumbuh, berkembang dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut, faktor utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara 

memaksimalkan laba dan hal ini dapat dilakukan dengan aktivitas penjualan. 

Dari penjualan inilah, perusahaan memperoleh keuntungan yang akan 

dipergunakan untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan 

operasional perusahaan. 

Perusahaan harus tetap berusaha mempertahankan kelangsungan 

usahanya di masa yang akan datang. Usaha yang dilakukan pasti memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tujuan 

tersebut, perusahaan mengandalkan kegiatannya dalam bentuk penjualan, 

semakin besar volume penjualan semakin besar pula laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam 

penjualan yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, dan 

menunjukan pertumbuhan perusahaan. Penting bagi perusahaan mempelajari 

sistem penjualan, karena penjualan merupakan sumber penghasilan bagi 

perusahaan. Penjualan yang sukses adalah penjualan yang dapat menguasai 



2 
 

 
 

pangsa pasar. Dengan peningkatan penjualan maka laba yang akan diperoleh 

perusahaan akan meningkat serta perusahaan akan dapat melanjutkan 

kelangsungan hidupnya. (Deni Prasetiyati ,2016,23) 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penjualan, aktivitas 

penjualan pada perusahaan diharapkan berjalana dengan baik. Selain itu, 

dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang baik akan 

membantu memberikan informasi akurat bagi manajemen, sehingga 

manajemen dapat mengambil keputusan guna melakukan penjualan secara 

tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan kredit serta mengetahui 

kemajuan yang di capai perusahaan. Penjualan merupakan salah satu aspek 

yang penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang 

baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba, 

dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki 

sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankannya. Secara umum 

perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang 

dijalankannya. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam 

pengendalian. Aktivitas penjualan tidak hanya sekedar pekerjaan menjual 

saja, tapi adalah dari awal bagaimana aktivitas penjualan tersebut dapat 

tercatat baik, bagaimana memperoleh konsumen, kemudian mengadakan 

pemesanan, sampai barang tersebut diterima oleh konsumen dengan puas 

tanpa adanya keluhan dari konsumen. (Deni Prasetiyati,2016,24) 

Piutang dagang merupakan suatu bentuk inventasi yang cukup besar 

bagi perusahaan dan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, maka 
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harus dikelola secara efisien dan diperlukan adanya manajemen piutang yang 

lebih baik sehingga keuntungan–keuntungan yang didapatkan lebih 

meningkat. Perputaran piutang ini juga menentukan besar kecilnya 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, sehingga hal ini akan 

mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan yang mana secara tidak 

langsung akan berdampak pada tingkat  perolehan keuntungan perusahaan.  

Sistem pengendalian piutang yang baik akan mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kebijakan penjualan secara 

kredit. Demikian pula sebaliknya, kelalaian dalam pengendalian piutang bisa 

berakibat fatal bagi perusahaan, misalnya banyak piutang yang tak tertagih 

karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang. Sistem 

akuntansi perlu dirancang untuk menyediakan informasi mengenai jumlah 

piutang dari berbagai pelanggan.  
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Gambar 1.1 

Flowchart Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diatas adalah gambar sistem penjualan dimana pertama customer 

membuat surat order penerima menghubungi admin untuk memesan buku 

yang di inginkan, kemudian admin membuat faktur penjualan 3 lembar 1 

untuk arsip 1 untuk gudang satu lagi untuk customer, selanjutnya staf gudang 

menyiapkan barang berdasarkan faktur penjualan untuk menyediakan barang 

yang di inginkan customer, ketika barang tersedia atau ada di gudang maka 

mobil gudang mengirim langsung ke customer. Kekurangan pada sistem 

penjualan ini terletak pada bagian staf admin pembuat faktur penjualan, 

Customer 

Menerima 

PO dari 

Customer 

Faktur 

Penjualan 3 

 

Staf Admin 

Faktur 

Penjualan 2 

 
Faktur 

Penjualan 1 

 

Gudang 

Menyiapka

n Barang 

Pengiriman 

Barang N 
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dimana banyak terjadi piutang akibat dari kurangnya informasi piutang 

customer dari bagian piutang. Fenomena selanjutnya terjadi pada bagian 

gudang dimana admin gudang sering melakukan kesalahan pengiriman 

barang karena tidak sesuai dengan faktur penjualan. Hal ini sering terjadi di 

perusahaan PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya.  

Seperti halnya pada PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya sebuah 

perusahaan Distributor dibidang Semen  melakukan penjualan  baik penjualan 

tunai maupun penjualan secara kredit. Untuk mengendalikan penjualan, 

terutama penjualan secara kredit PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

memiliki sistem akuntansi penjualan yang dikoordinasikan oleh bagian sistem 

informasi akuntansi dan dibantu oleh admin piutang dengan dilaksanakannya 

pembuatan jadwal penagihan secara rutin oleh bagian piutang sesuai dengan 

jatuh tempo dan kontrak yang disepakati dan membuat daftar tagihan secara 

rutin. Seperti halnya yang terjadi pada setiap perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan barang dan jasa, terutama penjualan kredit PT. Jasamatra 

Karya Agung Tasikmalaya juga memiliki kendala dalam penagihan piutang.  

Menurut admin bagian piutang PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya, mengakui faktor yang menjadi kendala dalam penagihan 

piutang berasal dari faktor pembeli yang melakukan secara kredit dan yang 

berpindah tempat tinggal tanpa melakukan kepada perusahaan. Selain itu 

pembeli banyak melakukan pembayaran lebih dari jatuh tempo yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan, dan untuk memperoleh capaian target sebagian 

karyawan seringkali berusaha melakukan penjualan dengan cara memasukan 



6 
 

 
 

barang secara banyak kepada toko-toko pada akhir bulan dan dengan 

memanfaatkan kemudahan pemberian kredit, hal ini dilakukan dalam rangkap 

mempercepat tercapainya target penjualan semen yang mereka tawarkan, 

sehingga menimbulkan banyaknya kredit yang bermasalah yang 

menimbulkan piutang tak tertagih. Selain itu berdasarkan survei awal yang 

telah peneliti lakukan di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya pada 

bagian penjualan banyak kekeliruan yang terjadi dalam sistem informasi 

akuntansi diperusahaan ini mengakibatkan kesalahan pada sistem atau tingkat 

kecurangan yang disengaja akibat kelemahan sistem itu sendiri. Pengendalian 

ini harus bisa menjamin kebijakan dan pengarahan pengarahan bagi pihak 

manjemen dan sebagai alat untuk mengimplementasikan keputusan dengan 

mengatur aktivitas perusahaan khususnya bagian penjualan dan untuk dapat 

mencapai tujuan utama perusahaan serta upaya perlindungan terhadap seluruh 

sumber daya perusahaan dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh 

kesalahan dan kelalaian pemrosesan data-data penjualan.  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas penulis 

tertarik untuk melakukan dengan judul : 

“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Terhadap 

Pengendalian Piutang PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang 

dapat diidentifikasi dalam penelitian tentang sistem informasi akuntansi 

penjualan terhadap efektifitas pengendalian piutang. Berdasarkan survei awal 
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yang telah peneliti lakukan di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya di 

bagian penjualan antara lain: 

1. Masih terdapat permasalahan dalam sistem informasi akuntansi penjualan 

pada piutang PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya.  

2. Sering terjadi kesalahan pencatatan pada bagian gudang dan pengiriman 

barang yang tidak sesuai dengan bon faktur di PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya 

1.3 Rumusan Masalah  

        Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi penjualan terhadap 

pengendalian piutang PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

2. Seberapa besar Sistem Informasi Akuntansi di PT. Jasamatra Karya 

Agung Tasikmalaya 

1.4 Tujuan Penelitian  

      Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 

uraikan sebelumnya maka tujuan peneliti adalah: 

1. Mengetahui pengaruh  Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Terhadap 

Pengendalian Piutang di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya. 

2. Mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di PT. Jasamatra 

Karya Agung Tasikmalaya. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:  

1. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat dikembangkan lagi 

pada penelitian-penelitian berikutnya baik dalam unit yang sama atau 

berbeda. 

2. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai sistem informasi akuntansi, khususnya penjualan dan 

pengendalian piutang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam sistem informasi akuntansi dan dapat dikaitkan dengan 

penelitian ini. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi manajemen, sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan sistem 

informasi akuntansi penjualan.  

2. Bagi divisi penjualan, sebagai bahan masukan dalam meningkatan 

pengendalian penjualan. 

3. Bagi perusahaan lain sebagai bahan evaluasi terhadap sistem informasi 

penjualan dan pengendalian piutang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi  

Dalam mencapai tujuan perusahaan, sistem informasi akuntansi beperan 

dalam membantu menyediakan informasi yang berguna untuk berbagai 

tingkatan, khususnya pengendalian piutang. Sistem informasi akuntansi 

berperan penting juga dalam mengkoordinasikan berbagai subsistem dalam 

perusahaan, sehingga memungkinkan pihak manajemen untuk menjalankan 

fungsi-fungsinya secara optimal.  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi, 

lebih dahulu dibahas mengenai pengertian sistem, informasi, akuntansi, 

sistem informasi, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, tujuan sistem 

informasi akuntansi, dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang 

menjadi landasan bagi pengertian sistem informasi akuntansi. 

2.1.1.1 Pengertian Sistem  

Beberapa definisi sistem dikemukakan oleh para ahli diantara lain: 

Pengertian sistem menurut (Wiratna Sujarweni,2016,1) sistem dilihat dari 

elemen-elemennya adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan 

bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dan 

sistem dilihat dari masukan dan keluarannya sistem merupakan suatu 

rangkaian yang berfungsi menerima input (masukan), mengolah input, dan 

menghasilkan output (keluaran). 
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Menurut (Mulyadi,2016,2) mengemukakan bahwa sistem adalah Suatu 

sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang sangat erat berhubungan 

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem merupakan suatu bagian yang saling berhubungan berkaitan satu sama 

lain, dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk 

tujuan tertentu. Dari definisi ini menurut (Mulyadi,2016,2) dapat dirinci lebih 

lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari berbagai unsur. Unsur-unsur suatu sistem terdiri 

dari berbagai subsistem yang lebih kecil, yang terdiri dari kelompok unsur 

yang membentuk subsistem tersebut.  

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan yang lainnya sifat serta 

kerja samanya antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap 

sistem mempunyai tujuan tertentu dan bekerjasama satu dengan yang 

lainnya dengan proses tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sistem 

informasi merupakan bagian dari akuntansi untuk memberikan laporan 

atau informasi yang tepat dan akurat. 

Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh berbagai organisasi apapun 

jenisnya, karena aktivitas perusahaan tergantung dari suatu manajemen 
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yang unggul dan profesional dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat 

waktu. Setelah diuraikan mengenai sistem dan sitem informasi akuntansi.  

2.1.1.2 Pengertian Informasi 

Suatu informasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

suatu organisasi, informasi dapat sangat berguna bagi pihak manajeman 

selaku pihak internal untuk mengambil suatu keputusan. Informasi adalah 

data yang di olah sehingga dapat di jadikan dasar untuk mengambil 

keputusan yang tepat (George H.Bodnar,2000,1). 

Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi 

suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keputusan, 

baik masa sekarang atau yang akan datang. Informasi juga sangat 

dibutuhkan untuk pihak manajemen selaku pihak internal untuk 

mengambil suatu keputusan yang tepat. 

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Setiap perusahaan 

menerapkannya sebagai alat komunikasi. Secara klasik akuntansi 

merupakan proses pencatatan (recording), pengelompokan (classifying), 

perangkuman (summarizing), dan pelaporan (reporting) dari transaksi-

transaksi perusahaan. 

Pengertian Akuntansi menurut (Wiratna Sujarweni,2016,3) 

Akuntansi adalah proses transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu 

transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan 
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menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan 

pihak-pihak tertentu. 

Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya adalah:  

1. Pihak manajemen perusahaan dimana laporan keuangan dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

2.  Pemilik perusahaan, fungsi laporan keuangan digunakan untuk 

memberi tahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan. 

3. Investor dan pemegang saham, disini investor biasanya melihat 

laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman saham. 

4. Kreditor atau pemberi utang biasanya melihat kesehatan perusahaan 

dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan 

kredit atau tidak. 

5. Pemerintah, berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan 

laporan keuangan yang ada. 

6. Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui 

profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. 

 Menurut (Muhamad Nuh,2011,1) Akuntansi adalah kegiatan atau 

proses pencatatan (record), penggolongan (clasifying),peringkasan 

(summarizing) transaksi-transaksi keungan yang terjadi pada suatu 

organisasi dan melaporkan/menyajikan serta menafsirkan (interpret) 

hasilnya. Akuntansi tersebut dipakai baik oleh organisasi-organisasi yang 

bersifat untuk semata-mata mencari keuntungan maupun organisasi-

organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Pemakaian ini untuk 
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mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada organisasi 

tersebut yang kemudian hasilnya salah satunya untuk memberikan 

informasi laporan keuangan.  

2.1.1.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan (Tata 

Sutabri,S.Kom.,MM,2005,36). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan suatu cara yang telah dibuat oleh perusahaan dengan 

mengunakan sumber daya pendukung seperti manusia dan komputer untuk 

memproses data menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya. 

2.1.1.5 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, 

buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi 

terdiri dari input yang berupa transaksi yang dicatatkan dalam formulir 

(input) kemudian diproses (dengan menjurnal, membuat buku besar, 

membuat buku pembantu) dan hasil akhirnya (output) berupa laporan 

keuangan yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. 

(Wiratna Sujarweni ,2016,3) 



14 
 

 
 

2.1.1.6 Sistem Informasi Akuntansi  

Setiap perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sistem informasi 

akuntansi tersebut dibuat untuk memudahkan perusahan dalam 

melaksanakan operasional sehari-hari untuk mencapai tujuannya, yaitu 

memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Krismiaji,2010) 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan sistem organasi formulir, catatan, prosedur dan 

laporan yang dihasilkan dari proses data dan informasi yang telah 

dikoordinasikan sedemikan rupa, sehingga dapat membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang 

dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahan yang telah 

ditetapkan. Diartikan secara umum sistem infromasi akuntansi sebagai 

penyedia sumber-sumber daya seperti manusia dan alat-alat serta 

mendesain bentuk informasi keuangan.  

2.1.1.7 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Beberapa tujuan utama seiring dengan disusunnya sistem informasi 

akuntansi bagi suatu perusahaan, menurut (Mulyadi 2016,19,20) adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk Menyediakan Informasi bagi Pengelolaan Kegiatan Usaha Baru 
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Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan 

baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang 

berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. Perusahaan 

manufaktur baru biasanya memerlukan pengembangan sistem 

akuntansi lengkap, sejak dari sistem akuntansi piutang, sistem 

akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem 

akuntansi biaya, sistem akuntansi pokok. Sedangkan perusahaan yang 

membuka usaha baru yang selama ini belum dijalankan biasanya 

memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang tidak selengkap 

yang diperlukan oleh perusahaan  baru. 

2. Untuk Memperbaiki Informasi yang Dihasilkan oleh Sistem yang 

Sudah Ada  

Adakalannya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan 

penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menurut sistem akuntansi untuk dapat 

menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan 

repat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan manajemen. 

3. Untuk Memperbaiki Pengendalian Akuntansi dan Pengecekan Intern 

Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu 

organisasi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditunjukan 
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untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi 

sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan 

organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem 

akuntansi dapat pula ditunjukan tunjukan untuk memperbaiki 

pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut 

dapat dipercaya. 

4. Untuk Mengurangi Biaya Klerial dalam Penyelenggaraan Catatan  

Akuntansi. 

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditunjukan untuk 

menghemat biaya informasi merupakan barang ekonomi. Untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. 

Oleh karena itu dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangan 

besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang 

dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan 

diperhitungkan lebih besar dibanding dengan manfaat yang 

diperoleh, sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk 

mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi 

tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem 

informasi bertujuan untuk mendukung operasi-operasi harian, 

pembuatan keputusan intern perusahaan dan pengendalian terhadap 

manajemen perusahaan secara tepat dan tepat dalam rangka 

meningkatkan sistem pengendalian intern. 
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2.1.1.8 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi terdapat beberapa unsur yang dijadikan 

pedoman bagi petugas akuntansi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Menurut (Mulyadi 2016,3,4) terdapat beberapa unsur sistem informasi 

akuntansi antara lain: 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (di dokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula 

disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk 

mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.  

2. Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan 

dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk 

pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai 

dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 
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disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 

dalam buku besar. 

5. Laporan  

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 

berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, 

laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga 

pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, 

daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi 

informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat 

berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor 

komputer. 

2.1.2 Penjualan 

2.1.2.1 Pengertian Penjualan 

Aktivitas utama perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah 

penjualan yang merupakan sumber utama pendapatan atau penerimaan 

perusahaan. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada sistem 

penjualan. 
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Menurut (Basu Swastha ,2009,8) definisi penjualan adalah ilmu 

dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk 

mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan. Sedangkan menurut (Azhar Susanto ,2009) penjualan adalah 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurang 

dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan 

merugikan perusahaan karena selain penjualan tidak tercapai juga 

pendapatan akan berkurang. 

2. Pendapat dan hasil penjualan merupakan sumber pembayaran 

perusahaan maka perlu diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut:  

- Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit masuknya uang  

kontan kalau tunai. 

- Kuantitas barang yang akan berkurang dari gudang karena 

penjualan yang terjadi. 

Definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah 

suatu pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak 

yang menerima barang atau jasa timbal balik atas jasa penyerahan tersebut. 
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2.1.2.2   Jenis-Jenis Penjualan 

Menurut (Basu Swastha ,2009,11) membagi lima jenis penjualan, yaitu: 

1. Trade selling, dapat terjadi bilamana produsen dan pedagangan besar 

mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi 

produk-produk mereka. 

2. Missionary selling, adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan 

memborong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur 

perusahaan. 

3. Technical selling, usaha untuk meningkatkan penjualan dengan 

memberikan saran dan nasehat kepada pembeli akhir dari barang dan 

jasa yang dijual. 

4. New business selling, usaha untuk membuka transaksi baru dengan 

mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering 

digunakan oleh perusahaan asuransi. 

5. Responsive selling, setiap tenaga penjual diharapkan dapat memberikan 

reaksi terhadap permintaan pembeli. 

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

(Mulyadi ,2016,462) menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi 

penjualan yaitu penjualan dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada 

pembeli tersebut. Jadi dalam sistem informasi akuntansi penjualan terdapat 

unsur-unsur yang mendukung dan kesemua unsur tersebut diorganisasi 
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sedemikian rupa dalam sebuah sistem informasi akuntansi penjualan. 

Adapun fungsi-fungsi yang dalam sistem informasi akuntansi penjualan 

yang berkaitan dengan aktivitas penjualan sejak timbulnya pesanan 

penjualan sampai dengan penerimaan hasil penjualan menurut (Mulyadi 

,2016,462) adalah: 

1. Fungsi Penjualan  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menerimaan order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayar harga barang ke fungsi kas.  

2. Fungsi Kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli.  

3. Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang 

yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

4. Fungsi Akuntansi  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai fungsi ini 

bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan 

kas dan pembuat laporan penjualan. 
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2.1.4 Pengendalian Piutang  

Setiap perusahaan pasti memiliki piutang walaupun demikian jumlah 

dan bentuk pengendaliaanya belum tentu sama antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya. Piutang biasanya timbul karena akibat dari 

transaksi penjualan secara kredit. Selain untuk meningkatan volume 

penjualan, transaksi atau penjualan secara kredit juga berguna untuk 

menciptakan kepercayaan hubungan baik, dan kesinambungan perusahaan 

di masa yang akan datang.  

Menurut (Soemarso,2004,338) piutang merupakan kebiasaan 

perusahaan untuk memberikan kelonggaran bagi para pelanggan pada 

waktu melakukan penjualan. Kelonggaran tersebut biasanya dalam bentuk 

izin bagi pelanggan untuk membayar kemudian atas penjualan barang atau 

jasa yang dilakukan.  

2.1.4.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan 

hal ini dilaksanakan agar dapat mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan agar 

berjalan sesuai yang ditetapkan. Definisi dari pengendalian itu sendiri mempunyai 

maksud agar setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kegiatan 

dan peraturan yang telah digariskan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan rencana. 

Menurut (Hilmawan,2010) mengemukakan bahwa pengendalian 

merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari 

hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan neraca kerja yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Sedangkan menurut (Mulyadi,2009) Pengendalian merupakan usaha 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan pengendalian merupakan 

susatu proses sistematis yang membandingkan serta mengambil tindakan untuk 

menemukan atau mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai 

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.4.2 Pengertian Piutang 

Penjualan barang-barang dan jasa-jasa dari perusahaan pada saat ini 

banyak dilakukan secara kredit. Menurut (Smith dan Skounsen ,2009) istilah 

piutang dapat digunakan bagi semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, 

barang atau jasa. Namun untuk tujuan akuntansi istilah ini pada umumnya 

diterapkan pada istilah yang lebih sempit, yaitu berupa klaim yang diharapkan 

akan diselesaikan melalui penerimaan kas. (Soemarso,2002) mendefinisikan 

piutang sebagai klaim perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. 

Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam 

bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia 

berutang. Selanjutnya menurut (Baridwan,2004) piutang dagang menunjukan 

piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Sedangkan (Jusup ,2001) mendefinisikan bahwa piutang timbul 

apabila perusahaan(seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan 

lain(orang lain) secara kredit. Piutang merupan hak untuk menagih sejumlah uang 

dari penjualan kredit si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi 

penjualan secara kredit. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa piutang merupakan aset 

paling likuid kedua setelah kas jika perusahaan memerlukannya dalam rangka 

pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga. 

2.1.4.3 Pengertian Pengendalian Piutang 

Pengendalian piutang merupakan suatu upaya berkesinambungan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan efektifitas kegiatan 

atau operasi perusahaan. Dalam implementasinya, pengendalian piutang 

melibatkan semua pihak terutama dalam proses pencatatan piutang tersebut. 

Singkatnya segala kebijakan pimpinan mengenai piutang selanjutnya 

dioperasionalkan oleh karyawan bagian pencatatan piutang, dengan piutang yang 

maksimal diharapkan perusahaan dapat menjalankan fungsi-fungsi ekonomis dan 

sosialnya seefektif mungkin (Tolinggilo, 2010). 

Prosedur pengendalian piutang, erat hubungannya dengan pengendalian 

penerimaan kas disatu pihak dan pengendalian dipihak lain. Piutang merupakan 

mata rantai diantara keduannya. Ditinjau dari cara pendekatan manajemen 

preventif, maka ada tiga bidang pengendalian yang umum dimana dapat diambil 

tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. 

Menurut Wilson dan Cambell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera dalam Santosa  (2003)  ketiga bidang itu adalah: 

1. Pemberian Kredit Dagang 

Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi 

penjualann kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya, dan juga 
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tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi 

yang berlebihan. 

2. Penagihan 

Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan usaha memperoleh 

pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar.  

3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak  

Meskipun prosedur pemberian kredit dan penagihan telah di 

administrasikan dengan baik ataupun dilakukan dengan cara wajar, tidak 

menjamin adanya pengendalian pengendalian piutang, yaitu tidak menjamin 

ataupun dapat memastikan bahwa semua penyerahan memang difaktur atau 

difaktur sebagaimana mestinya kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan 

benar-benar masuk kedalam rekening bank perusahaan sehingga harus 

diberlakukan suatu sistem pengendalian yang memadai. 

2.1.4.4 Prosedur Pengendalian Piutang 

Salah satu dari model struktur pengendalian intern terdiri dari tiga unsur 

dan lima unsur pokok struktur pengendalian intern adalah produsen pengendalian 

dan pemantauan atau monitoring. Menurut (Winarno,2009) prosedur 

pengendalian adalah kebijakan dalam prosedur sebagai tambahan terhadap 

lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh 

manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan 

usaha akan tercapai. (Winarno,2009) memberikan prosedur pengendalian 

memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat 
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organisasi. Produser pengendalian dapat dikelompokan ke dalam prosedur yang 

antara lain adalah: 

a. Otoritas yang semestinya atas transaksi dan kegiatan. 

b. Pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkin seseorang 

dalam posisi yang dan sekaligus menutupi kekeliruan atau ketidak beresan 

dalam pelaksanaanya  tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu tanggungjawab 

untuk memberikan otoritas transaksi mencatat transaksi dan menyimpan 

aktiva perlu dipisahkan ditangan karyawan yang berbeda. 

c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu pencatatan transaksi secara semestinya, misalnya dengan 

membantu penggunaan dokumen pengiriman barang yang bernomor urut 

tercetak.  

d. Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan 

catatan, misalnya penetapan fasilitas yang dilindungi dan otoritas untuk akses 

ke program dan arsip data komputer. 

e. Pengecekan secara bebas atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas 

jumlah yang dicatat, misalnya pengecekan atas kerjaan klerial, rekonsiliasi, 

pembandingan aktiva yang ada dengan pertanggung jawaban yang tercatat 

pengawasan dengan menggunakan program komputer, penelaahan oleh 

manajemen atas laporan yang mengikhtisarkan rincian akun seperti saldo 

piutang yang dirinci menurut umur piutang dan penelaahan oleh pemakai atas 

laporan yang dihasilkan oleh komputer. 
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Mekanisme sistem Pengendalian Piutang Menurut Anthony untuk 

melaksanakan pengendalian terhadap piutang maka pihak manajemen perlu 

melaksanakan hal-hal tersebut sebagai berikut: 

a. Penyaringan Pelanggan 

Untuk menekan serendah mungkin resiko kredit berupa tidak 

terbayarnya kredit yang diberikan kepada pelanggan, maka perlu diadakan 

penyaringan langganan kredit. Untuk merealisasi tujuan perusahaan dalam hal 

pengendalian piutang maka salah satu cara yang ditempuh oleh manajer 

terutama dalam penyaringan pelanggan adalah melakukan analisa terhadap 

pemohonan kredit sebagaimana yang dikemukakan oleh (Firdaus,2004) 

tentang penilaian kredit yang dikenal dengan istilah 5 C yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Collecteral, Conditions 

b. Penentuan resiko kredit  

Dengan adanya resiko tidak percaya terbayarnya kredit yang telah 

diberikan kepada para langganan pada setiap periode tertentu maka 

perusahaan kiranya dapat menentukan besarnya resiko kredit yang akan 

dihadapi dimasa yang akan datang. 

c. Penentuan potongan-potongan (return) 

Dalam memberikan rangsangan-rangsangan bagi pelanggan agar 

membayar pada waktu yang ditetapkan, maka perlu diberikan diskon pada 

pelanggan yang membayar pada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

d. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan  penarikan kredit 
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Sebagai sebab umum dari lambatnya penarikan kredit kelalaian dalam 

penyerahan faktor kepada pelanggan dan tertundanya pengiriman surat 

pemberitahuan atau karena hal itu mungkin tidak akan dikerjakan sama sekali. 

e. Penetapan ketentuan dalam menghadapi para penunggak 

Bagi para penunggak atau langganan yang tidak membayar kredit pada 

waktunya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan agar pelanggan tersebut dapat 

melunasi kreditnya walaupun sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan 

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi Dalam Perusahaan 

Komponen Sistem Informasi Akuntansi merupakan gabungan dari 

beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan 

terbentuklah Sistem Informasi Akuntansi perusahaan. Diawali dari data yang di 

inputkan oleh manusia kemudiam dilakukan pemrosesan data sesuai prosedur 

yang berlaku sehingga hasilnya akan berupa infromasi akuntansi. Agar hasil dari 

infromasi akuntansi bisa akura, aktual, dan berguna untuk user, maka seluruh 

komponen Sistem Informasi Akuntansi harus terintergrasi dengan baik dan benar. 

Berikut komponen-komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi: 

a. Manusia, menjadi operator dari sistem. 

b. Transaksi, menjadi objek yang akan diinputkan kemudian dilakukan 

pemrosesan sehingga menghasilkan informasi. 

c. Prosedur, menjadi aturan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 

d. Dokumen, sebagi formulir yang berfungsi untuk sarana pencatatan saat 

transaksi terjadi. 
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e. Peralatan, menjadi alat atau sarana yang digunakan untuk pencatatan pada 

sistem informasi. 

Ada beberapa poin yang menjadi manfaat Sistem informasi Akuntansi 

bagi perusahaan  yang harus anda ketahui, berikut manfaatnya: 

a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada 

kemajuan perusahaan. 

b. Meningkatnya efisiensi pada perusahaan sehingga berdampak pada 

meningkatnya pendapatan.  

c. Meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan 

secara bijak. 

d. Menambah sharing knowledge perusahaan. 

e. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

f. Mengurangi biaya produksi dan jasa dalam proses pembuatan produk 

perusahaan. 

    Dari penjelasan diatas, sistem informasi akuntansi memiliki peran yang 

penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya Sistem Informasi 

Akuntansi, perusahaan bisa melakukan semua kegiatannya dengan lebih efektif 

dan efisien. Selain itu output dari Sistem Informasi Akuntansi juga dapat di 

pertanggungjawabkan dalam pengambilan sebuah keputusan. 

        Dapat dibayangkan jika Sistem Informasi Akuntansi dalam perusahaan tidak 

berjalan dengan baik, maka semua akan terhambat termasuk kegiatan bisnis 

perusahaan menjadi berhenti. Tidak hanya itu, dalam menjalankan perusahaan 

anda juga perlu melakukan administrasi keuangan yang baik, Sistem Informasi 
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Akuntansi di kombinasikan dengan administrasi keuangan yang baik pastinya 

akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jurnal adalah software akuntansi online 

yang membantu anda dalam melakukan administrasi keuangan perusahaan anda. 

2.1.6 Penjualan Berdasarkan PSAK 

Menurut PSAK (2015;23.3) Pendapatan dari penjualan barang diakui jika 

seluruh kondisi berikut dipenuhi:  

a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara 

signifikan kepada pembeli. 

b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan 

kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas 

barang yang dijual. 

c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal 

d. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi 

tersebut akan mengalir ke entitas dan 

e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut 

dapat diukur secara andal. 

Penentuan kapan entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan 

secara signifikan kepada pembeli memerlukan pengujian atas keadaan transaksi 

tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi 

pada saat yang bersamaan dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas 

barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi kebanyakan penjual eceran. Dalam 

kasus lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang 

berbeda dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut. 



31 
 

 
 

 Jika entitas menahan risiko signifikan dari kepemilikan, maka transaksi 

tersebut bukanlah penjualan dan pendapatan tidak diakui. Entitas dapat menahan 

risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan dalam berbagai cara, sebagai 

contoh, situasi dimana entitas dapat mempertukarkan risiko dan manfaat 

kepemilikan secara signifikan adalah: 

a. Jika entitas menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal 

tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. 

b. Jika penerimaan pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan 

pembeli dari penjualan barang yang bersangkutan. 

c. Jika pengiriman barang bergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut 

merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh 

entitas 

d. Jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang 

ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan kemungkinan 

akan terjadi retur. 

        Jika entitas hanya menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, maka 

transaksi tersebut adalah penjualan dan pendapatan diakui. Sebagai contoh, 

penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi 

kolektibilitas jumlah yang jatuh tempo. Dalam hal seperti itu, jika entitas telah 

memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan, maka transaksi 

tersebut adalah penjualan dan pendapatan diakui. Contoh lain entitas yang hanya 

menahan risiko yang tidak signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan 

eceran dengan syarat dapat dikembalikan jika pelanggan tidak puas. Pendapatan 
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dalam hal ini diakui pada waktu penjualan dilakukan jika penjual dapat 

mengestimasi secara andal retur yang akan terjadi dan mengakui liabilitas untuk 

retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan. 

 Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam beberapa 

kasus, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil sampai imbalan diterima atau 

faktor ketidakpastian dihilangkan. Sebagai contoh, belum ada kepastian bahwa 

pemerintah asing akan memberikan izin pengiriman hilang dan pendapatan diakui. 

Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang 

telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah 

pemulihan yang kemungkinannya tidak besar lagi diakui sebagai beban bukan 

penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.  

 Pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi atau peristiwa lain 

yang sama diakui secara bersamaan, proses ini biasanya mengacu pada pengaitan 

pendapatan dengan beban. Beban, termasuk garansi dan biaya lain yang terjadi 

setelah pengiriman barang biasanya dapat diukur secara andal jika kondisi lain 

untuk pengakuan pendapatan telah dipenuhi. Akan tetapi, pendapatan tidak diakui 

jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara andal. Dalam keadaan 

tersebut, setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut diakui 

sebagai liabilitas. 
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2.1.7 Piutang Berdasarkan  PSAK 

Menurut PSAK (2015;1.13) Aset Lancar mencakup aset (seperti piutang) 

yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi 

normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam 

jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga 

mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan.  

2.1.8 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Terhadap 

Pengendalian Piutang 

Struktur penyajian informasi tampaknya memainkan peran penting dalam 

evakuasi dan rencana auditor terhadap pengendalian intern perusahaan tetapi 

dianggap berperan banyak pada kesulitan membuat penilaian. Dalam kebanyakan 

kasus, struktur penyajian informasi tampaknya berkontribusi untuk keseragaman 

tanggapan, tetapi, dalam beberapa kasus sebenarnya tampaknya membersar-

besarkan perbedaan dalam penilaian auditor. Seperti halnya dalam penelitian dari 

(Boritz,2010). Penyajian sistem informasi dapat membantu auditor dalam hal 

pengendalian intern perusahan. 

Sistem informasi akuntansi penjualan memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan pengendalian piutang. Sistem informasi akuntansi merupakan kerangka 

kerja yang harus dikoordinasikan dengan baik antara sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. (Hastoni,2004) menjelaskan untuk menunjukan pengendalian intern 

piutangnya maka perusahaan berusaha menerapkan suatu sistem dan prosedur 

penjualan yang handal. Sistem Informasi Akuntansi penjualan dibuat dengan 

tujuan untuk dapat mengontrol atau mengndalikan aktivitas penjualan. Hal ini 
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perlu karena penjualan dapat mengakibatkan kesalahan pada sistem atau tingkat 

kecurangan yang disengaja akibat kelemahan sistem itu sendiri. Pengendalian ini 

harus bisa menjamin kebijakan dan pengarahan-pengarahan bagi pihak 

manajemen dan sebagai alat untuk mengimplementasikan keputusan dan 

mengatur aktivitas perusahaan khususnya bagian penjualan dan untuk dapat 

mencapai tujuan utama perusahaan serta upaya perlindungan terhadap seluruh 

sumber daya perusahaan dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh 

kesalahan dan kelalaian pemrosesan data-data penjualan, (Hastoni ,2008). 

2.2 Penelitian Terhadulu 

Peneletian Santoso (2003) tentang peranan sistem informasi akuntansi 

dalm meningkatkan efektivitas struktur pengendalian intern piutang dagang pada 

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) cabang Surabaya. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan stuktur pengendalian intern piutang dagang. Dimana 

merupakan salah satu alat bantu manajemen dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Hal ini dapat diketahui dengan prosedur dan pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi yang telah dijalankan secara memadai dan efektif, dengan didukung 

struktur pengendalian intern piutang dagang maka tujuan perusahaan akan 

tercapai.  

Hastoni dan Dewi Susanti Aprilisabeth (2009) penelitian membuktikan 

sistem informasi akuntansi penjualan kredit mempunyai peranan yang signifikan 

terhadap peningkatan pengendalian intern piutang dan penerimaan kas pada PT. 

Trinunggal Komara. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Noviani (2004) 
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dengan judul Peran Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Menunjang 

Efektifitas Struktur pengendalian intern penjualan tiket Tol pada PT. Jasa Marga 

(Persero) cabang pada Leuni Bandung hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan berperan penting dalam Menunjang 

Efektifitas penjualan tiket tol di PT. Jasa Marga (Persero) cabang pada Leuni 

Bandung. 

Penelitian Hutapea (2011) dan Opusunggu (2011) penelitian mereka juga 

membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pengendalian intern. 

Untuk lebih jelasnya peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan 

mengenai sistem informasi akuntansi penjualan terhadap pengendalian piutang 

yang dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Variabel Kesimpulan Variabel 

Pembeda 

Hastoni dan 

Dewi Susanti 

Aprilisabeth 

(2009) 

Peranan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan 

Kredit dalam 

Meningkatkan 

Pengendalian 

Intern piutang 

dan 

penerimaan 

Kas Studi 

kasus pada PT. 

Trinunggal 

Komara 

Accounting 

Information 

System; 

Credit 

selling; 

Internal 

Control 

Penelitian 

membuktikan 

sistem 

informasi 

akuntansi 

penjualan 

kredit 

mempunyai 

peranan yang 

signifikan 

terhadap 

peningkatan 

pengendalian 

intern piutang 

dan 

penerimaan kas 

pada PT. 

Trinunggal 

Komara 

Variabel tidak 

bebas 

digunakan 

pada judul 

Meningkatkan 

Pengendalian 

Intern Piutang 

dan 

penerimaan 

kas. 

Santoso 

(2003) 

Peranan 

Sistem 

Informasi 

dalam 

meningkatkan 

struktur 

pengendalian 

intern piutang 

dagang pada 

PT. 

Perusahaan 

Gas Negara 

(Persero) 

Cabang 

Surabaya 

Sistem 

Informasi 

akuntansi, 

Piutang, 

Penjualan 

Hasil 

penelitiannya 

membuktikan 

bahwa sistem 

informasi 

akuntansi 

mempunyai 

peranan yang 

sangat penting 

dalam 

pelaksanaan 

struktur 

pengendalian 

intern piutang 

dagang 

Pada 

penelitian ini 

lebih 

meningkatkan 

pada 

pengendalian 

piutang. 

Noviani 

(2004)  

Peran Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan 

dalam 

menunjang 

Struktur 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi, 

Pengendalian 

intern 

penjualan 

Hasil penelitian 

membuktikan 

bahwa Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

penjualan 

berperan 

Pada 

penelitian ini 

lebih kepada 

perusahaan 

dagang. 
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pengendalian 

intern 

penjualan tiket 

tol pada PT. 

Jasa Marga 

(Persero) 

Cabang Pada 

Leuni 

Bandung 

penting dalam 

menunjang 

penjualan tiket 

tol di PT. Jasa 

Marga 

(Persero) 

Cabang Pada 

Leuni Bandung 

Ompusunggu 

(2002) 

Pengaruh 

penerapan 

sistem 

informasi 

akuntansi 

terhadap 

pelaksanaan 

sistem 

pengendalian 

intern 

Sistem 

informasi 

akuntansi 

dan sistem 

pengendalian 

intern 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

bahwa sistem 

informasi 

akuntansi 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

pelaksanaan 

pengendalian 

intern 

Variabel yang 

digunakan 

peneliti 

terdahulu ini 

menggunakan 

3 variabel. 

Hutapea 

(2011) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

penjualan 

kredit terhadap 

pengendalian 

intern piutang 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi, 

Penjualan 

Kredit dan 

Pengendalian 

Intern 

Piutang  

Hasil penelitian 

menunjukan 

terhadap 

pengaruh 

positif antara 

penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

penjualan 

kredit terhadap 

pengendalian 

intern piutang 

Variabel yang 

digunakan 

peneliti lebih 

kepada 

sistem. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penjualan barang atau jasa adalah sumber pendapatan utama perusahaan. 

Penjualan yang transaksinya dilakukan secara tunai lebih disukai oleh perusahaan, 

karena perusahaan akan segera menerima kas dan kas tersebut dapat segera 

digunakan kembali untuk mendatangkan pendapatan selanjutnya. Dipihak lain 

para pelangan umumnya lebih menyukai bila perusahaan dapat melakukan 
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penjualan secara kredit karena pembayaran dapat ditunda. Dalam kenyataannya, 

penjualan kredit pada banyak perusahaan biasa jauh lebih besar dari penjualan 

tunai. Dimana penjualan kredit menimbulkan piutang. Piutang merupakan 

komponen dalam neraca sebagian besar perusahaan. Prosedur yang wajar dan cara 

pengendalian yang baik terhadap piutang ini merupakan suatu keharusan bukan 

saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang 

baik dengan para konsumen. Sehingga piutang ini dikelola dan dikembangkan 

untuk memberikan konstribusi dan efektivitas kinerja perusahaan, Santoso (2003) 

Efektivitas pengendalian akan memungkinkan otoritas atas transaksi yang 

dilakukan secara benar, dimana setiap transaksi yang dilakukan atau dicatat, 

diklasifikasikan dan dilaporkan sebagaimana seharusnya, sehingga kekayaan dan 

catatan perusahaan bisa terlindungi dengan baik. Perencanaan penjualan pada 

suatu perusahaan akan menjadi dasar bagi perencanaan produksi, perencanaan 

pembeli, perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, serta perencanaan lain 

dalam perusahaan, untuk itu dalam melaksanakan penjualan para manajer 

memerlukan berbagai informasi yang memadai sesuai dengan keadaan perusahaan 

sehingga memudahkan manajer dalam mengambil suatu keputusan secara cepat 

dan tepat. Dan untuk mencapainya perusahaan perlu menerapkan sistem informasi 

akuntansi. 

(Azhar Susanto,2004) mengatakan ada hubungan yang saling menunjang 

antara sistem informasi akuntansi penjualan dengan pengendalian piutang. Dapat 

dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersama-sama dalam suatu 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang berlaku berisi berbagai metode dan 
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prosedur, harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian piutang 

dipihak lain. Struktur pengendalian piutang yang dijalankan harus ditunjang 

dengan sistem informasi yang baik. Hal ini menguatkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Santoso (2003) hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan struktur pengendalian intern piutang dagang. Dimana merupakan 

salah satu alat bantu manajemen dalam kegiatan operasi perusahaan. Hastoni dan 

Dewi Susanti Aprilisabeth (2009) penlitian membuktikan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit mempunyai peranan yang signifikan terhadap 

peningkatan pengendalian intern piutang dan penerimaan kas pada PT. Trinunggal 

Komara. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Noviani (2004), Penelitian 

Hutapea (2011) dan Opusunggu (2011) penelitian mereka juga membuktikan 

bahwa sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pelaksanaan pengendalian intern. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pertanyaan yang bersifat sementara atau 

dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah . 

Dengan anggapan pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan disajikan penulis 

adalah diduga variabel X (Sistem Informasi Akuntansi Penjualan) pengaruh 

terhadap variabel Y (Pengendalian Piutang). 

           

  

Penelitian Terdahulu: 

1. Hastoni (2009) 

(Masuk ke dalam Variabel X 

dan Y) 

2. Santoso (2003) 

(Masuk ke dalam Variabel X 

dan Y) 

3. Noviani (2004) 

(Masuk ke dalam Variabel X) 

4. Opusunggu (2011) 

(Masuk ke dalam variabel X) 

5. Hutapea (2011) 

(Masuk ke dalam variabel X 

dan Y) 

Dasar Teori :  

1. Sistem Informasi 

Akuntansi penjualan 

2. Pengendalian piutang 

Pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan Terhadap 

Pengendalian Piutang PT. 

JASAMATRA KARYA AGUNG 

TASIKMALAYA 

SISTEM AKUNTANSI 

PENJUALAN (VARABEL X) 

PENGENDALIAN PIUTANG 

(VARABEL Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dan Pengendalian Piutang pada PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya. Proses penelitian ini berlokasi di PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

yakni menggambarkan adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lain. Dalam penelitian ini variabel X ( Sistem Informasi Penjualan) dan Y 

(Pengendalian Piutang). Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survey. 

Penelitian dalam (Dewi,2011) adalah penelitian yang bermaksud membuat 

penyandaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat 

populasi tertentu. Metode survey adalah penyelidikan yang dilakukan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial ekonomi atau politik dari 

suatu kelompok atau suatu daerah. 

 

3.3 Populasi Dan Sampel 

Populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. 

Karena penelitian ini dilakukan pada PT. Jasamatra Karya Agung, maka populasi 
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sasaran yang dipilih berdasarkan objek penelitian adalah bagian penjualan dan 

akuntansi yang berjumlah 33 orang. Karena penelitian ini menggunakan 

pendekatan populasi maka penelitian ini adalah penelitian sensus. 

Menurut (Arikunto,2006) mengemukakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini total populasi adalah seluruh 

pegawai bagian penjualan yang berada di PT. Jasamatra Karya Agung yang 

berjumlah 33 orang. Sesuai dengan kebutuhan penelitian maka seluruh populasi 

yang ada digunakan sebagai sampel penelitian maka seluruh populasi yang ada 

digunakan sebagai sampel penelitian (Arikunto,2006) apabila jumlah populasi 

kuran dari 100 maka, yang menjadi sampel adalah keseluruhan dari populasi 

tersebut atau disebut sampel total. Sedangkan jumlah populasi lebih dari 100, 

maka yang yang menjadi sampelnya adalah 10% - 15% atau 20% - 25%. Dengan 

demikian peneliti mengambil keseluruhan pegawai menjadi sampel penelitian 

(Jumlah Total) Karena seluruh populasi populasi diambil dari penelitian maka 

penelitian ini adalah penelitian sensus. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah variabel yang dioperasikan untuk 

pengujian hipotesis. Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu ditentukan 

variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel X) 

Variabel ini adalah variabel bebas yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penyusunan penelitian ini yang menjadi 
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variabel independen adalah “Sistem Informasi Akuntansi Penjualan”. 

Indikator variabel ini adalah unsur sistem informasi akuntansi. 

2. Variabel Dependen ( Variabel Y) 

Variabel Dependen adalah variabel yang terikat (tidak bebas) yang 

dipengaruhi oleh variabel Independen. Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel dependen adalah “Pengendalian Piutang” variabel dependen ini 

adalah tahap-tahap kecurangan persediaan yaitu indikator komponen 

pengendalian intern. Untuk memudahkan dalam pengujian hipotesis, maka 

peneliti menetapkan variabel penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel X 

 

Variabel  Definisi Variabel Dimensi 

Penelitian 

Indikator Skala 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan 

(Variabel 

X) 

Sistem informasi akuntansi 

penjualan yaitu penjualan 

dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara 

mengirimkan barang sesuai 

dengan order yang diterima 

dari pembeli dan untuk 

jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai 

tagihan kepada pembeli 

tersebut. Jadi dalam sistem 

informasi akuntansi 

penjualan terdapat unsur-

unsur yang mendukung dan 

kesemua unsur tersebut 

diorganisasi sedemikian 

rupa dalam sebuah sistem 

informasi akuntansi yang 

disebut sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit. 

 

Sumber: Mulyadi (2001) 

1.Sumber Daya 

Manusia. 

2.Alat Yang 

Digunakan Dalam 

Perusahaan. 

3.Pemrosesan 

Dalam Penjualan 

4.Formulir 

Penjualan 

5.Pemrosesan 

Pencatatan 

Transaksi 

Penjualan 

1.Sumber 

daya 

manusia 

2.Data 

(Formulir 

atau 

catatan) 

3.Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Ahmad 

Marsuki 

(2008) 

Likert 
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Tabel 3.2  

Definisi Operasional Variabel Y 

 

Variabel Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengendali

an Piutang 

(Variabel 

Y) 

Adalah serangkaian 

kebijakan penerapan sistem 

prosedur yang digunakan 

oleh manajemen dan 

mengawasi aktivitas dan 

pengendalian piutang yang 

terjadi didalam perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hutapea (2011) 

1.Sistem 

Piutang 

2.SOP 

Perusahaan 

1.Melindungi 

harta dan 

catatan 

perusahaan 

2.Meningkatk

an 

dipatuhinya 

kebijakan 

manajemen 

3.Menyediaka

n data yang 

dapat 

dipercaya 

 

Sumber: 

Mulyadi 

(2001) 

Likert 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan tes masing-masing variabel maka akan diukur dengan 

memakai instrument kuisoner dengan skala Likert. Menurut (Ridwan ,2004,45), 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekolompok tentang kejadian atau gejala sosial. 

Teknik skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai 

skor pada item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban dari pertanyaan 

yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu kepada pernyataan 

(Sugiyono,2009) bahwa “Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala 
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Likert mempunyai grade dari yang sangat positif sampai dengan sangat negative 

yang dapat berupa kata-kata”. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk 

pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata dan diberikan 

bobot nilai sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Bobot Nilai Variabel 

 

SIMBOL Kategori Bobot Nilai 

Sbr 

Br 

CB 

B 

SB 

Sangat Buruk 

Buruk 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3.5 Sumber dan Teknik Penentuan Data   

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Adapun pengertian dari data primer oleh (Sukarmad,2000,34) adalah 

sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama dan data 

primer dalam penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan dari responden, 

sedangkan data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain dan 

didapat dari perusahaan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi dan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis dalam melakukan penelitian 

ini jenis data primer yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. 
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang memadai, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yaitu dengan menggunakan suatu daftar pernyataan yang diisi oleh staf 

bagian marketing, administrasi, it, keuangan, dan gudang di PT. Jasamatra Karya 

Agung Tasikmalaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dengan 

pernyataan-pernyataan tertutup, yaitu daftar pertanyaan dalam kuisoner karena 

jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Jadi, responden hanya diminta 

menjawab sesuai pilihan yang disajikan peneliti. 

3.6 Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian 

Menurut (Arikunto,2006,124) bahwa instrument adalah alat untuk 

memperoleh data pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. Dengan 

menggunakan suatu instrument yang valid dan reliable dalam pengumpulan maka 

diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliable. Hal ini berarti 

bahwa dengan menggunakan yang telah teruji validitas dan reabilitasnya otomatis 

hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliable. 

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 

sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data 

penelitian ini tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) dan 

tingkat kebenaran/keabsahan (validity) yang tinggi. Pengujian pengukuran 

tersebut masing-masing menunjukan konsistensi dan akurasi data yang 
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dikumpulkan. Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

3.6.1 Uji Validitas  

       Validitas adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ditunjukan untuk 

mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan 

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data 

dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung kolerasi antara 

masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode 

Product Moment Pearson Correlation. Berikut ini adalah kriteria pengujian 

validitas: 

1) Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel maka butir pertanyaan tersebut 

valid pada signifikansi 0,005 (5%) 

2) Jika rhitung negatif dan rhitung < rtabel maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid. 

3) rhitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Besarnya 

nilai reliabilitas ditunjukan dengan nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha (a), dimana 

suatu instrumen dapat dinyatakan handal (reliable) bila a > 0.60. (Ghozali, 2005). 
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3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. 

Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel 

terikat (Efektifitas Pengendalian Piutang) dan satu variabel independen (Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan 

penelitian (Sugiyono, 2009, 261) adalah: 

Y= a + Bx 

Y : Variabel dependen (Pengendalian Piutang) 

X : Variabel independen (Sistem Informasi Akuntansi Penjualan) 

b : Angka arah atau koefisien regresi 

a : Intercept atau konstanta 

 

3.7.2    Uji Hipotesis 

            Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Uji 

Parsial (Uji t) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan sebagai variabel independen menerangkan 

pelaksanaan pengendalian internal penjualan sebagai variabel dependen. 

            Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. 

Untuk menentukan nilai ttabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan 

derajat kebebasan df= (n-k) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah: 

a) Jika thitung > ttabel (n-k) maka H1 diterima 

b) Jika thitung < ttabel (n-k) maka H1 ditolak 
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3.7.3   Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

              Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien 

determinasi (R2) nol, berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati satu, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Selain itu, koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui 

presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil PT.Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya memiliki visi menjadi 

perusahaan distributor yang diakui unggul dalam penyebaran semen Holcim 

di tingkat nasional. 

PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya berdiri pada tahun 1985, 

terletak di Jl. H.Z Mustofa No.87 Kota Tasikmalaya. PT. Jasamatra Karya 

Agung Tasikmalaya sebelum menjadi distributor adalah Toko besi dan 

bahan bangunan. Seiring dengan perkembangan waktu dan peningkatan 

kebutuhan semen Holcim yang berkembang akhirnya pada tgl 31 Desember 

1985 resmi menjadi PT.Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya Distributor 

Semen Holcim. 

PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya sudah menguasai pasar di 

priangan timur, untuk meningkatkan efektifitas pengecekan stok semen dan 

penagihan piutang Kami menempatkan sales di Pangandaran, Garut, 

Kota/Kab Tasikmalaya. 
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4.1.2 Struktur Organisasi  

Organisasi adalah sebuah wadah atau atau tempat yang terdiri dari dua 

orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

yang terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama. 

Dalam menjalankan usahanya PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. JASAMATRA KARYA AGUNG TASIKMALAYA 
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Uraian Struktur Organisasi PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

a. Komisaris  

Komisaris di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri dari 3 

orang, dan tugas komisaris adalah: 

1) Melakukan pengawasan atas kepengurusan perusahaan. 

2) Memasuki tempat-tempat di perusahaan, memeriksa buku-buku, 

surat-surat bukti, persediaan barang, keadaan uang kas, dll. 

3) Bisa meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas. 

4) Berhak meminta penjelasan tentang segala hal kepada direksi. 

5) Memberhentikan anggota direksi untuk sementara waktu, jika 

direksi melanggar ketentuan aturan dasar perusahaan. 

6) Memperoleh akses atas informasi perusahaan secara tepat waktu 

dan lengkap. 

b. Direktur 

Direktur Utama di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri 

dari 1 orang, dan tugas direktur adalah: 

1) Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan. 

2) Penanggung jawab secara umum kepada pemilik perusahaan. 

3) Mengawasi para manager dalam menjalankan tugasnya masing-

masing. 

4) Memimpin seluruh karyawan dalam perusahaannya. 

5) Pengambilan keputusan dalam perusahaan. 
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6) Sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia 

luar. 

c. Manajer 

Manajer di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri dari 

1 orang, dan tugas manajer adalah: 

1) Sebagai penanggung jawab pemasaran secara keseluruhan. 

2) Bertanggung jawab kepada direktur. 

3) Bertugas menjaga hubungan dengan relasi. 

4) Memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan. 

5) Bertanggung atas seluruh karyawan  

6) Menaungi bidang personalia. 

d. Marketing 

Dibagian marketing PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

terdiri dari Suvervisior dan Sales. Dibagian suvervesior terdiri dari 1 

orang dan sales 11 orang, dan ini adalah tugas dari suvervisior dan 

sales: 

1) Supervisior  

a) Supervisior bertugas pada bagian marketing atau penjualan. 

b) Membawahi koordinator dan sales. 

c) Membangun hubungan yang baik dengan relasi. 

d) Bertanggung jawab pada target penjualan. 
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2) Sales 

a) Bertugas sebagai penjual. 

b) Bertanggung jawab atas omset perusahaan. 

c) Bertanggung jawab langsung kepada koordinator. 

d) Bertugas mengumpulkan semua data pesanan dari relasi. 

e) Bertugas berkoordinasi dengan pihak toko. 

e) Administrasi  

Bagian Administrasi PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

terdiri dari admin Pembelian yang terdiri dari 3 orang, Penjualan 4 

orang dan bagian Piutang 3 orang. Tugas administrasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Administrasi Pembelian 

a) Membuat permintaan order ke pabrik. 

b) Membuat faktur retur barang. 

c) Mebuat laporan penjualan perusahaan. 

d) Bertanggung jawab atas semua data produk perusahaan. 

2) Administrasi Penjualan 

a)  Menginput data penjualan yg sudah terjual. 

b)  Menyamakan stok barang dari gudang dengan sistem. 

3) Administrasi Piutang 

a)  Menyimpan bon faktur ke amplop tagihan sesuai costumer. 

b)  Memberikan tagihan setiap hari sesuai dengan hari dan jalur  

sales.  
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c)  Menginput penghasilan sales perharinya. 

f) IT 

Bagian IT PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri dari 2 

orang  yang bertugas sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab atas seluruh program(komputerisasi). 

2) Bertanggung jawab atas jaringan yang menghubungkan 

seluruh kantor perwakilan perusahaan. 

g) Keuangan 

Bagian keuangan PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri 

dari bagian kasir 1 orang dan accounting 1 orang. Tugasnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Kasir 

a) Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. 

b) Bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan 

perusahaan. 

2) Accounting 

a) Bertanggung jawab atas pembukuan perusahaan. 

b) Bertanggung jawab atas data keuangan. 

h) Gudang 

Bagian gudang PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya terdiri 

dari Kepala gudang 1 orang dan Admin 1 orang, tugasnya sebagai 

berikut:  
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1) Kepala Gudang 

a) Bertanggung jawab atas stok persediaan barang. 

b) Bertugas memantau sopir dan kuli takut terjadi kecurangan 

dalam pengiriman. 

2) Admin gudang 

a)   Bertugas untuk mencatat barang yang masuk dan keluar. 

b) Bertanggung jawab atas semua bon faktur yang telah 

diterimanya. 

Jadi total karyawan PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

adalah 33 orang. 

4.1.3  Flowchart Pengendalian Piutang 

Pengendalian piutang dapat dilakukan dengan cara pencatatan 

penjualan yang didukung oleh dokumen pengiriman yang sah dan pesanan 

pelanggan yang telah disetujui untuk menghindari adanya penjualan fiktif, 

ini adalah flowchart penjualan yang ada di PT. Jasamatra Karya Agung 

Tasikmalaya. 
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Uraian Flowchart Penjualan PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya 

a) Bagian Order Penjualan 

1) Menerima pemesanan order dari pelanggan. 

2) Setelah itu membuat surat pemesanan order sebanyak 2 lembar. 

3) Setelah membuat surat pemesanan order maka dokumen lembar 1 

tersebut langsung dikirim ke bagian gudang  dan lembar 2 ke 

bagian penagihan. 

b) Bagian Gudang 

1) Menerima surat pemesanan order lembar 1 dari bagian order 

penjualan. 

2) Setelah itu membuat Surat Pengiriman Barang sebanyak 3 lembar. 

3) Surat Pengiriman Barang lembar 1,2,3 dikirim ke bagian 

pengiriman 

c) Bagian Pengiriman 

1) Menerima Surat Pengiriman Barang sebanyak 3 lembar. 

2) Setelah menerima Surat Pengiriman Barang lalu menyiapkan 

barang berdasarkan pesanan dari pelanggan. 

3) Setelah itu melakukan proses pengiriman barang beserta membawa 

Surat Pengiriman Barang lembar 2. 

4) Surat Pengiriman Barang lemar1 dikirim ke bagian penagihan dan 

Surat Pengiriman Barang lembar 3 diarsipkan. 

 



60 
 

 
 

d) Bagian Penagihan 

1) Bagian Penagihan Menerima Surat Penerimaan Order lembar 2 dari 

bagian order penjualan, dan Surat Pengiriman Barang lembar 1 dari 

bagian pengiriman. 

2) Setelah itu dibuatkan faktur penjualan. 

3) Kemudian setelah keluar faktur penjualan, Faktur lembar 1 dan 

Surat Permintaan Order lembar 2 dikirim ke pelanggan.  

4) Dan Faktur lembar 2 bersama Surat Pengiriman Barang lembar 1 

dikirimkan kebagian Akuntansi. 

e) Bagian Akuntansi 

1) Menerima Surat Pengiriman Barang lembar 1 dan faktur lembar 2. 

2) Kemudian, dibuatkan surat penagihan untuk ditagihkan 

kepelanggan oleh sales. 

3) Surat penagihan lembar 1 ditagihkan ke pelanggan dan lembar 2 

bersamaan dengan faktur lembar 2 dan Surat Pengiriman Barang 1 

diarsipkan. 

4) Selesai. 

4.1.4  Hasil Analisis Data 

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan mendatangi 

langsung responden yang menjadi obyek dalam penelitian yaitu PT. 

Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya.  
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4.1.4.1 Hasil Uji Kualitas Data 

a. Hasil Uji Validitas Data 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Berikut adalah 

kriteria pengukuran validitas. 

1. Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel maka butir petanyaan 

tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%). 

2. Jika rhitung negatif dan rhitung < rtabel maka butir pertanyaan 

tersebut tidak valid. 

3.  rhitung dapat dilihat pada kolom correcteditem total 

correlation. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Sitem Informasi Akuntansi Penjualan (X) 

Pernyataan 
Corrected-item Total 

Correlation (rhitung) 
rtabel Keterangan 

X1 0,661 0,344 VALID 

X2 0,346 0,344 VALID 

X3 0,437 0,344 VALID 

X4 0,605 0,344 VALID 

X5 0,418 0,344 VALID 

X6 0,550 0,344 VALID 

X7 0,354 0,344 VALID 

X8 0,348 0,344 VALID 

X9 0,604 0,344 VALID 

X10 0,403 0,344 VALID 

X11 0,590 0,344 VALID 

X12 0,425 0,344 VALID 

X13 0,667 0,344 VALID 

X14 0,434 0,344 VALID 

X15 0,454 0,344 VALID 
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Berdasarkan hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan (X) seperti yang terlihat pada tabel 4.1 bahwa seluruh pernyataan 

tersebut memiliki kolerasi di atas atau lebih besar rtabel yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 0,344. Jadi dapat disimpulkan bahwa 15 item 

tersebut dikatakan memenuhi syarat validitas. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Pengendalian Piutang (Y) 

Pernyataan 
Corrected-item Total 

Correlation (rhitung) 
rtabel Keterangan 

X1 0,550 0,344 VALID 

X2 0,734 0,344 VALID 

X3 0,710 0,344 VALID 

X4 0,485 0,344 VALID 

X5 0,671 0,344 VALID 

X6 0,494 0,344 VALID 

X7 0,488 0,344 VALID 

X8 0,536 0,344 VALID 

X9 0,369 0,344 VALID 

X10 0,347 0,344 VALID 

X11 0,478 0,344 VALID 

X12 0,495 0,344 VALID 

X13 0,627 0,344 VALID 

X14 0,510 0,344 VALID 

X15 0,595 0,344 VALID 

Berdasarkan hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Piutang (Y) 

seperti yang terlihat pada tabel 4.2 bahwa seluruh pernyataan tersebut 

memiliki korelasi diatas atau lebih besar dari rtabel yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 0,344. Jadi dapat disimpulkan bahwa 15 item pernyataan 

tersebut dikatakan memenuhi syarat validitas. 

b. Hasil Uji Reabilitas Data 
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Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama 

pula. Besarnya nilai reliabilitas ditunjukan dengan nilai koefisiennya, yaitu 

koefisien reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Cronbach’s Alpha (a), dimana suatu instrumen dapat dinyatakan handal 

(reliable) bila a >0,60. Dibawah ini disajikan hasil perhitungan Uji 

Reliabilitas dalam bentuk tabel masing-masing variabel (Variabel X dan 

Variabel Y). 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

(X) 

Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 124,2121 73,985 ,619 ,702 

X3 124,4242 77,939 ,293 ,719 

X4 124,3939 76,996 ,387 ,715 

X5 124,5152 75,320 ,564 ,707 

X6 124,6061 75,934 ,347 ,713 

X7 124,4242 75,064 ,497 ,707 

X8 124,9394 77,496 ,293 ,718 

X9 124,4242 77,627 ,289 ,718 

X10 124,4242 74,439 ,556 ,704 

X11 124,1515 77,570 ,354 ,717 

X12 124,4545 75,193 ,546 ,707 

X13 124,5455 76,506 ,364 ,714 

X14 124,4848 72,508 ,616 ,697 

X15 124,2727 76,517 ,376 ,714 

X 124,2727 75,955 ,393 ,712 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 22 diatas 

terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari 33 orang responden untuk 15 

item pernyataan yang ada dalam variabel Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan (X) masing-masing memliki tingkat reliabilitas lebih besar dari 

0,60, sehingga dapa disimpulkan bahwa sebanyak 15 pernyataan dalam 

variabel Sistem Informasi Akuntansi Penjualan tersebut sudah reliabel. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Variabel Pengendalian Piutang (Y) 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 125,5152 98,570 ,520 ,728 

X3 125,8788 94,985 ,707 ,716 

X4 126,0606 94,559 ,678 ,716 

X5 125,7273 97,830 ,441 ,727 

X6 126,0000 94,188 ,631 ,715 

X7 126,0303 96,343 ,437 ,724 

X8 126,0303 97,218 ,439 ,726 

X9 126,1818 95,528 ,481 ,721 

X10 126,1212 98,672 ,313 ,731 

X11 125,9697 98,905 ,289 ,732 

X12 126,0909 96,523 ,440 ,724 

X13 125,9394 94,621 ,582 ,717 

X14 125,8485 97,508 ,467 ,726 

X15 125,9697 95,655 ,551 ,720 

X 65,1515 25,758 1,000 ,821 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 22 diatas 

terlihat bahwa Cronbach’s Alpha dari 33 orang responden untuk 15 item 

pernyataan yang ada dalam variabel Pengendalian Piutang masing masing 

memiliki tingkat reliabilitas lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa sebanyak 15 pernyataan dalam variabel Pengendalian Piutang 

tersebut sudah reliabel. 

4.1.4.2 Hasil Uji Hipotesis  

a. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan 

menggunakan SPSS 23, diperoleh hasil regresi Sistem Akuntansi 

Penjualan Terhadap Pengendalian Piutang seperti tabel dibawah 

ini:  

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Regresi Sederhana  

Coefficientsa 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collienearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant)  29,455 11,383 

,492 

2,588 ,015 

        1.000  

    

1.000  X ,555 ,176 3,143 ,004 

a. Dependent Variable: Pengendalian Piutang 
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Melalui hasil analisis regresisederhana yang terdapat pada tabel di atas, 

maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut: 

Dimana : Y= a + bx 

Y = 29,455 + 0,555X 

  X = Sitem Informasi Akuntansi Penjualan 

  Y=  Pengendalian Piutang 

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan: 

1. Konstanta (a) sebesar 29,455 berarti bahwa Pengendalian Piutang 

tetap dapat meningkat sebesar nilai konstantanya meskipun Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan bernilai nol. 

2. Koefisien X (Sistem Informasi Akuntansi Penjualan) sebesar 0,555, 

hal ini berarti setiap kenaikan satu skor untuk variabel Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan akan diikuti kenaikan Pengendalian 

Piutang sebesar 0,555 dengan asumsi variabel lain konstan. 

Koefisien bernilai positif artinya Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan memberikan pengaruh yang positif. Semakin tinggi 

tingkat Sistem Informasi Akuntansi Penjualan maka semakin tinggi 

juga tingkat Pengendalian Piutang. 

b.  Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis dengan Uji t dilakukan dengan membandingkan antara 

thitung dengan ttabel ditemukan dengan tingkat signifikasi 0,05/2 = 0,025 
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dengan derajat kebebasan df = (n-k) attau 33-2 = 31 dimana n adalah 

jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang 

digunakan adalah: 

1. Jika thitung > ttabel (n-k) maka H diterima 

2. Jika thitung <  ttabel (n-k) maka H ditolak 

Tabel 4.6  

Hasil Uji t  

Coefficientsa 

a. Dependent Variable: Pengendalian Piutang 

Diketahui ttabel sebesar 2,03951 dan dari pengujian berdasarkan uji t, 

diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 3,143 > 2,03951. Dilihat dari tingkat 

signifikansi, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,004 lebih kecil dari 

0,05. Hal ini mengartikan bahwa adanya hubungan yang signifikansi antara 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Pengendalian Piutang sehingga 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collienearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 

 

(Constant)  

29,455 11,383 

,492 

2,588 ,015 

        1.000  

    

1.000  X ,555 ,176 3,143 ,004 
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sudah mendukung hipotesis, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

berpengaruh positif terhadap Pengendalian Piutang 

b.  Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Dengan 

menggunakan SPSS 22, diperoleh hasil analisis koefisien determinan (R2) 

peran Sistem Informasi Akuntansi Penjualan terhadap Pengendalian Piutang 

seperti tabel di bawah ini:  

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,492a ,242 ,217 4,49027 1,598 

a. Predictors: (Constant), SIA 

b. Dependent Variable: Pengendalian Piutang 

Diketahui angka R sebesar 0,492 atau 49% artinya kolerasi antara 

variabel Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dengan Pengendalian 

Piutang terjadi hubungan yang sangat erat. 

Dari pengujian tersebut juga dapat dilihat besarnya R Square 0,242 atau 

24,2%. Hal ini berarti Sistem Informasi Akuntansi Penjualan menjelaskan 

terhadap Pengendalian Piutang dengan besar pengaruh 0,242 atau24,2%. 

Dengan demikian tinggi rendahnya Pengendalian Piutang dipengaruhi oleh 
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Sistem Informasi Akuntansi Penjualan sebesar 24,2% sedangkan sisanya 

75,8% dijelaskan faktor lain. 

4.1.5  Pembahasan 

    Salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan yaitu penjualan 

secara kredit sehingga perlu adanya penanganan atau pengendalian untuk 

perusahaan karena apabila piutang terlalu banyak kemungkinan tidak 

tertagihnya semakin besar, sehingga perlu adanya pengendalian piutang 

untuk menghindari piutang tak tertagih. Untuk menunjang pengendalian 

piutang maka perusahaan berusaha menerapkan suatu sistem dan prosedur 

penjualan yang handal. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dibuat 

dengan tujuan untuk dapat mengontrol atau mengendalikan aktivitas 

penjualan. Hal ini perlu karena penjualan dapat mengakibatkan kesalahan 

pada sistem atau tingkat kecurangan yang disengaja akibat kelemahan 

sistem itu sendiri. Pengendalian ini harus bisa menjamin kebijakan dan 

pengarahan-pengarahan bagi pihak manajemen dan sebagai alat untuk 

mengimplementasikan keputusan dan mengatur aktivitas perusahaan serta 

upaya perlindungan terhadap seluruh sumber daya perusahaan serta upaya 

perlindungan terhadap seluruh sumber daya perusahaan dari kemungkinan  

kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pemrosesan data-

data penjualan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menemukan 

adanya Pengaruh Sistem Infromasi Akuntansi Penjualan Terhadap 
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Pengendalian Piutang pada PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya nilai thitung sebesar 3.143 yang lebih besar 

dari ttabel sebesar 2.03951 dengan taraf signifikan yang kurang dari 0,05. 

Dengan dibuktikannya Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Terhadap Pengendalian Piutang, untuk menunjang pengendalian piutang 

maka perusahaan berusaha menerapkan suatu sistem dan prosedur penjualan 

yang handal. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dibuat dengan 

tujuan untuk dapat mengontrol atau mengendalikan aktivitas penjualan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Flowchart Penjualan PT. 

Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya masih sederhana tetapi secara umum 

dapat dikatakan cukup baik, meskipun proses penjualan yang dilakukan 

dengan cara manulisasi tetapi tidak semuanya manual masih ada 

penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk mencetak dokumen-

dokumen tersebut. Pada sistem penjualan perusahaan ini masih terdapat 

kekurangan yang sekiranya perlu diperbaiki lagi. Adapun hal yang perlu 

diperhatikan adalah bagian gudang dan pengiriman untuk setiap pengiriman 

barang harus sesuai dengan surat pemesanan order karena ini 

memungkinkan akan terjadinya kesalahan dalam proses pengiriman barang 

dan admininstrasi. Dan ada hal yang lain perlu ditambah yaitu bagian 

penagihan, karena bagian ini akan sangat berguna pada saat proses 

pembayaran dan pada saat dokumen-dokumen tersebut dibuat sebagai tanda 

bukti saaat proses penagihan dan untuk sales harus selalu melihat jatuh 

tempo pembayaran pembeli. Dan perlu diperhatikan juga untuk tugas-tugas 
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dari masing-masing bagian penjualan, ini perlu diperhatikan supaya dalam 

kegiatan penjualan akan lebih aman dan efektif dalam kegiatan penjualan. 

   Sedangkan Flowchart penjualan yang baik yaitu dengan adanya 

pemisahan tugas antara yang mengolah bagian marketing penjualan, bagian 

gudang, bagian pengiriman serta bagian keuangan agar tidak terjadi 

kecurangan dan kesalahan dalam proses kegiatan perusahaan sehingga akan 

lebih aman dan efektif dalam kagiatan penjualan. 

 

 

 

 

 



 
 

72 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan signifikan terhadap pengendalian 

piutang di PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya. Hasil perhitungan 

koefisien determinasi menunjukan sistem informasi akuntansi penjualan 

mampu memberikan pengaruh besar terhadap pengendalian piutang. 

Koefisien regresi menunjukan variabel X (Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan) diperoleh 0,555 dengan arah koefisien positif hal menunjukan 

bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi penjualan akan membuat 

pengendalian piutang semakin tinggi. 

2. Berdasarkan kuisoner Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di PT. 

Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya masih belum maksimal. 

5.2  Saran 

      Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran 

untuk PT. Jasamatra Karya Agung Tasikmalaya kiranya untuk unsur-unsur dari 

pengendalian intern piutang, kondisinya harus terus dievaluasi dan disempurnakan 

sejalan dengan tujuannya. Untuk sistem informasi akuntansi penjualan agar lebih 

diperhatikan lagi dan perlu diperhatikan juga untuk tugas dari masing-masing 
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bagian penjualan ini perlu diperhatikan supaya kegiatan penjualan akan lebih 

aman dan efektif dalam kegiatan penjualan. Untuk pengendalian piutang bagian 

piutang harus lebih memperhatikan tanggal jatuh tempo pembeli dan bon faktur. 

Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini, sebaiknya melakukan penelitian yang lebih luas. Seperti 

menambahkan variabel menjadi 3 variabel, Penambahan Responden, Responden 

Karyawan langsung dari Holcim Indonesia pusat. 
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LAMPIRAN 



 

 
 

 Hasil Kuisoner  

                 

RESP 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN (X) 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 60 

2 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 62 

3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 74 

4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 67 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 66 

6 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 65 

7 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 63 

8 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 66 

9 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 67 

10 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 69 

11 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 69 

12 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 69 

13 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 73 

14 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 69 

15 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 70 

16 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 68 

17 5 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 64 

18 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 69 

19 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 65 

20 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 

21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 62 

22 5 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 5 5 5 61 



 

 
 

23 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 5 57 

24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

25 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 59 

26 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 61 

27 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 60 

28 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 66 

29 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 59 

30 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 60 

31 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59 

33 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 65 



 

 
 

RESPONDEN 
PENGENDALIAN PIUTANG (Y) 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 61 

2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 71 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 72 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 

5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 65 

6 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 64 

7 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 5 3 63 

8 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 64 

9 4 4 3 5 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 60 

10 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 58 

11 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 71 

12 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 70 

13 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 69 

14 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 72 

15 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 70 

16 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 69 

17 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 68 

18 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 71 

19 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 65 

20 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 65 

21 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 59 



 

 
 

22 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 70 

23 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 67 

24 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 64 

25 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 57 

26 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 50 

27 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 67 

28 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 69 

29 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 64 

30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 62 

31 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 60 

32 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 63 

33 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 62 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HASIL UJI VALIDITAS SIA (X) 

                  Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 

X1 Pearson 
Correlation 1 ,367* ,125 ,500** ,269 ,464** -,033 ,160 ,464** ,223 ,296 ,390* ,395* ,022 ,172 ,661** 

Sig. (2-
tailed)   ,036 ,489 ,003 ,130 ,007 ,855 ,375 ,007 ,213 ,094 ,025 ,023 ,902 ,337 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X2 Pearson 
Correlation ,367* 1 ,182 -,121 -,017 ,368* -,086 ,098 ,275 ,146 -,075 ,482** ,045 -,148 ,129 ,346* 

Sig. (2-
tailed) ,036   ,310 ,501 ,926 ,035 ,632 ,588 ,121 ,417 ,679 ,005 ,803 ,412 ,474 ,049 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X3 Pearson 
Correlation ,125 ,182 1 ,283 -,182 ,061 ,322 ,362* ,061 ,192 ,101 -,091 ,488** ,281 ,174 ,437* 

Sig. (2-
tailed) ,489 ,310   ,111 ,309 ,738 ,068 ,038 ,738 ,284 ,577 ,614 ,004 ,113 ,333 ,011 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X4 Pearson 
Correlation ,500** -,121 ,283 1 ,399* ,259 ,142 ,086 ,169 ,225 ,309 ,156 ,405* ,355* ,243 ,605** 

Sig. (2-
tailed) ,003 ,501 ,111   ,021 ,145 ,431 ,634 ,347 ,208 ,081 ,386 ,020 ,043 ,174 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X5 Pearson 
Correlation ,269 -,017 -,182 ,399* 1 ,119 ,201 -,015 ,185 -,194 ,288 ,218 ,227 ,149 ,138 ,418* 

Sig. (2-
tailed) ,130 ,926 ,309 ,021   ,511 ,263 ,933 ,303 ,280 ,105 ,224 ,205 ,407 ,442 ,015 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X6 Pearson 
Correlation ,464** ,368* ,061 ,259 ,119 1 ,255 ,081 ,306 ,513** ,194 ,246 ,234 -,043 ,034 ,550** 

Sig. (2-
tailed) ,007 ,035 ,738 ,145 ,511   ,151 ,653 ,083 ,002 ,279 ,168 ,191 ,810 ,853 ,001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X7 Pearson 
Correlation -,033 -,086 ,322 ,142 ,201 ,255 1 ,456** ,092 ,107 ,264 ,022 ,048 ,100 -,221 ,354* 

Sig. (2-
tailed) ,855 ,632 ,068 ,431 ,263 ,151   ,008 ,612 ,554 ,138 ,902 ,789 ,581 ,217 ,043 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X8 Pearson 
Correlation ,160 ,098 ,362* ,086 -,015 ,081 ,456** 1 -,003 -,081 ,118 ,015 ,112 ,126 ,117 ,348* 

Sig. (2-
tailed) ,375 ,588 ,038 ,634 ,933 ,653 ,008   ,989 ,656 ,512 ,933 ,535 ,485 ,518 ,047 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X9 Pearson 
Correlation ,464** ,275 ,061 ,169 ,185 ,306 ,092 -,003 1 ,219 ,451** ,323 ,234 ,275 ,328 ,604** 

Sig. (2-
tailed) ,007 ,121 ,738 ,347 ,303 ,083 ,612 ,989   ,220 ,008 ,067 ,191 ,122 ,062 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X10 Pearson 
Correlation ,223 ,146 ,192 ,225 -,194 ,513** ,107 -,081 ,219 1 ,197 ,152 ,281 ,037 ,128 ,403* 

Sig. (2-
tailed) ,213 ,417 ,284 ,208 ,280 ,002 ,554 ,656 ,220   ,271 ,400 ,113 ,839 ,479 ,020 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X11 Pearson 
Correlation ,296 -,075 ,101 ,309 ,288 ,194 ,264 ,118 ,451** ,197 1 ,117 ,422* ,345* ,238 ,590** 

Sig. (2-
tailed) ,094 ,679 ,577 ,081 ,105 ,279 ,138 ,512 ,008 ,271   ,517 ,015 ,049 ,183 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X12 Pearson 
Correlation ,390* ,482** -,091 ,156 ,218 ,246 ,022 ,015 ,323 ,152 ,117 1 ,167 -,058 -,054 ,425* 

Sig. (2-
tailed) ,025 ,005 ,614 ,386 ,224 ,168 ,902 ,933 ,067 ,400 ,517   ,354 ,749 ,766 ,014 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X13 Pearson 
Correlation ,395* ,045 ,488** ,405* ,227 ,234 ,048 ,112 ,234 ,281 ,422* ,167 1 ,294 ,398* ,667** 

Sig. (2-
tailed) ,023 ,803 ,004 ,020 ,205 ,191 ,789 ,535 ,191 ,113 ,015 ,354   ,097 ,022 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X14 Pearson 
Correlation ,022 -,148 ,281 ,355* ,149 -,043 ,100 ,126 ,275 ,037 ,345* -,058 ,294 1 ,394* ,434* 

Sig. (2-
tailed) ,902 ,412 ,113 ,043 ,407 ,810 ,581 ,485 ,122 ,839 ,049 ,749 ,097   ,023 ,012 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X15 Pearson 
Correlation ,172 ,129 ,174 ,243 ,138 ,034 -,221 ,117 ,328 ,128 ,238 -,054 ,398* ,394* 1 ,454** 

Sig. (2-
tailed) ,337 ,474 ,333 ,174 ,442 ,853 ,217 ,518 ,062 ,479 ,183 ,766 ,022 ,023   ,008 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

TOTAL Pearson 
Correlation ,661** ,346* ,437* ,605** ,418* ,550** ,354* ,348* ,604** ,403* ,590** ,425* ,667** ,434* ,454** 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,049 ,011 ,000 ,015 ,001 ,043 ,047 ,000 ,020 ,000 ,014 ,000 ,012 ,008   

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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JI VALIDITAS PENGENDALIAN PIUTANG (Y) 

                  Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 

X1 Pearson 
Correlation 1 ,533** ,576** ,273 ,564** ,514** ,109 ,290 ,032 ,039 ,109 ,161 ,166 ,024 ,272 ,550** 

Sig. (2-
tailed)   ,001 ,000 ,125 ,001 ,002 ,545 ,102 ,858 ,830 ,545 ,372 ,355 ,893 ,126 ,001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X2 Pearson 
Correlation ,533** 1 ,690** ,292 ,551** ,479** ,283 ,399* ,303 ,029 ,105 ,403* ,312 ,458** ,201 ,734** 

Sig. (2-
tailed) ,001   ,000 ,099 ,001 ,005 ,110 ,021 ,086 ,874 ,560 ,020 ,077 ,007 ,261 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X3 Pearson 
Correlation ,576** ,690** 1 ,127 ,415* ,624** ,310 ,415* ,124 ,105 ,229 ,241 ,225 ,304 ,421* ,710** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000   ,483 ,016 ,000 ,079 ,016 ,492 ,560 ,200 ,176 ,208 ,086 ,015 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X4 Pearson 
Correlation ,273 ,292 ,127 1 ,264 ,141 ,340 ,203 ,048 ,144 ,251 ,078 ,326 ,332 ,230 ,485** 

Sig. (2-
tailed) ,125 ,099 ,483   ,137 ,434 ,053 ,257 ,791 ,424 ,159 ,668 ,064 ,059 ,197 ,004 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X5 Pearson 
Correlation ,564** ,551** ,415* ,264 1 ,399* ,020 ,296 ,301 ,118 ,312 ,386* ,351* ,199 ,260 ,671** 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,001 ,016 ,137   ,022 ,912 ,095 ,089 ,513 ,077 ,027 ,045 ,267 ,145 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X6 Pearson 
Correlation ,514** ,479** ,624** ,141 ,399* 1 ,038 ,112 -,044 ,000 ,177 ,193 ,107 ,147 ,135 ,494** 

Sig. (2-
tailed) ,002 ,005 ,000 ,434 ,022   ,834 ,534 ,810 1,000 ,325 ,282 ,552 ,414 ,455 ,004 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X7 Pearson 
Correlation ,109 ,283 ,310 ,340 ,020 ,038 1 ,399* ,029 ,309 ,283 ,007 ,052 ,257 ,541** ,488** 

Sig. (2-
tailed) ,545 ,110 ,079 ,053 ,912 ,834   ,022 ,875 ,080 ,111 ,971 ,774 ,148 ,001 ,004 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X8 Pearson 
Correlation ,290 ,399* ,415* ,203 ,296 ,112 ,399* 1 ,018 ,109 ,061 ,131 ,275 ,088 ,436* ,536** 

Sig. (2-
tailed) ,102 ,021 ,016 ,257 ,095 ,534 ,022   ,920 ,546 ,735 ,469 ,122 ,624 ,011 ,001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X9 Pearson 
Correlation ,032 ,303 ,124 ,048 ,301 -,044 ,029 ,018 1 ,000 ,029 ,405* ,339 ,373* ,000 ,369* 

Sig. (2-
tailed) ,858 ,086 ,492 ,791 ,089 ,810 ,875 ,920   1,000 ,875 ,019 ,054 ,033 1,000 ,034 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X10 Pearson 
Correlation ,039 ,029 ,105 ,144 ,118 ,000 ,309 ,109 ,000 1 ,232 -,093 ,416* -,086 ,400* ,347* 

Sig. (2-
tailed) ,830 ,874 ,560 ,424 ,513 1,000 ,080 ,546 1,000   ,194 ,608 ,016 ,635 ,021 ,048 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X11 Pearson 
Correlation ,109 ,105 ,229 ,251 ,312 ,177 ,283 ,061 ,029 ,232 1 ,150 ,266 ,434* ,232 ,478** 

Sig. (2-
tailed) ,545 ,560 ,200 ,159 ,077 ,325 ,111 ,735 ,875 ,194   ,405 ,134 ,012 ,194 ,005 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X12 Pearson 
Correlation ,161 ,403* ,241 ,078 ,386* ,193 ,007 ,131 ,405* -,093 ,150 1 ,414* ,304 ,116 ,495** 

Sig. (2-
tailed) ,372 ,020 ,176 ,668 ,027 ,282 ,971 ,469 ,019 ,608 ,405   ,016 ,086 ,521 ,003 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X13 Pearson 
Correlation ,166 ,312 ,225 ,326 ,351* ,107 ,052 ,275 ,339 ,416* ,266 ,414* 1 ,281 ,416* ,627** 

Sig. (2-
tailed) ,355 ,077 ,208 ,064 ,045 ,552 ,774 ,122 ,054 ,016 ,134 ,016   ,113 ,016 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X14 Pearson 
Correlation ,024 ,458** ,304 ,332 ,199 ,147 ,257 ,088 ,373* -,086 ,434* ,304 ,281 1 ,086 ,510** 

Sig. (2-
tailed) ,893 ,007 ,086 ,059 ,267 ,414 ,148 ,624 ,033 ,635 ,012 ,086 ,113   ,635 ,002 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 



 

 
 

X15 Pearson 
Correlation ,272 ,201 ,421* ,230 ,260 ,135 ,541** ,436* ,000 ,400* ,232 ,116 ,416* ,086 1 ,595** 

Sig. (2-
tailed) ,126 ,261 ,015 ,197 ,145 ,455 ,001 ,011 1,000 ,021 ,194 ,521 ,016 ,635   ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

TOTAL Pearson 
Correlation ,550** ,734** ,710** ,485** ,671** ,494** ,488** ,536** ,369* ,347* ,478** ,495** ,627** ,510** ,595** 1 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,004 ,004 ,001 ,034 ,048 ,005 ,003 ,000 ,002 ,000   

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 
 

RELIABILITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (X) 

        Case Processing Summary 

      N % 
    Cases Valid 33 100,0 

    Excludeda 0 0,0 

    Total 33 100,0 

    a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

    

        Reliability Statistics 

     

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

     ,725 ,819 16 

     

        Item-Total Statistics 

  

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

   X1 124,2121 73,985 ,619 ,702 

   X2 124,4242 77,939 ,293 ,719 

   X3 124,3939 76,996 ,387 ,715 

   X4 124,5152 75,320 ,564 ,707 

   X5 124,6061 75,934 ,347 ,713 

   X6 124,4242 75,064 ,497 ,707 

   X7 124,9394 77,496 ,293 ,718 

   X8 124,4242 77,627 ,289 ,718 

   X9 124,4242 74,439 ,556 ,704 

   X10 124,1515 77,570 ,354 ,717 

   X11 124,4545 75,193 ,546 ,707 

   X12 124,5455 76,506 ,364 ,714 

   X13 124,4848 72,508 ,616 ,697 

   X14 124,2727 76,517 ,376 ,714 

   X15 124,2727 75,955 ,393 ,712 

   TOTAL 64,3636 20,239 1,000 ,770 

    



 

 
 

RELIABILITAS PENGENDALIAN PIUTANG (Y) 
 

            

Case Processing Summary 

  
  N % 

  Cases Valid 33 100,0 

  Excludeda 0 0,0 

  Total 33 100,0 

  a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

  

      Reliability Statistics 

   

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

   ,738 ,860 16 

   

      

      Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 
 X1 125,5152 98,570 ,520 ,728 

 X2 125,8788 94,985 ,707 ,716 
 X3 126,0606 94,559 ,678 ,716 
 X4 125,7273 97,830 ,441 ,727 
 X5 126,0000 94,188 ,631 ,715 
 X6 126,0303 96,343 ,437 ,724 
 X7 126,0303 97,218 ,439 ,726 
 X8 126,1818 95,528 ,481 ,721 
 X9 126,1212 98,672 ,313 ,731 
 X10 125,9697 98,905 ,289 ,732 
 X11 126,0303 97,343 ,429 ,726 
 X12 126,0909 96,523 ,440 ,724 
 X13 125,9394 94,621 ,582 ,717 
 X14 125,8485 97,508 ,467 ,726 
 X15 125,9697 95,655 ,551 ,720 
 TOTAL 65,1515 25,758 1,000 ,821 
 



 

 
 

UJI ANALISIS REGRESI SEDERHANA 

         Model Summary 

    

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

    1 ,492a ,242 ,217 4,49027 

    a. Predictors: (Constant), SISTEM INFROMASI AKUNTANSI 

    a. Dependent Variable: PENGENDALIAN PIUTANG 

         

         

  ANOVAa 

  

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

  1 Regression 
199,204 1 199,204 9,880 ,004b 

  Residual 625,039 31 20,163     

  Total 824,242 32       

  a. Dependent Variable: PENGENDALIAN PIUT 

  b. Predictors: (Constant), SISTEM INFROMASI AKUNTANSI 

         

         

  

         Coefficientsa 

  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  

B 
Std. 
Error Beta 

  1 (Constant) 
29,455 11,383   2,588 ,015 

  (X) ,555 ,176 ,492 3,143 ,004 

  a. Dependent Variable: PENGENDALIAN PIUTANG 

   



 

 
 

A. DATA IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. No. Responden   : ......... (Diisi oleh peneliti) 

2. Nama (Boleh Tidak Diisi)  : .................................................... 

3. Jenis Kelamin    :         Laki – Laki             Perempuan 

4. Usia     : ....................................................  

5. Pendidikan Terakhir   : .................................................... 

6. Jabatan     : .................................................... 

7. Lama Bekerja    : .................................................... 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Bapa/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh 

pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif 

jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapa/Ibu/Saudara(i)  pada pernyataan 

tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian 

ini. 

4. Terdapat 5(lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai 

berikut: 

 

SIMBOL Kategori Bobot Nilai 

Sbr 

Br 

CB 

B 

SB 

Sangat Buruk 

Buruk 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 
 

I. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN (X) 

 

No 

 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Sbr Br CB B SB 

1 2 3 4 5 

1 Setiap karyawan telah memahami tugas 

dan tanggung jawab 

     

2 Karyawan mampu menggunakan alat 

dengan keterampilannya 

     

3 Unsur – unsur sumber daya manusia 

yang dimiliki perusahaan dinilai sudah 

mencukupi 

     

4 Penerapan sistem informasi akuntansi 

tidak akan menjamin karyawan menjadi 

professional 

     

5 Alat – alat yang digunakan dalam 

perusahaan yang berhubungan dengan 

sistem informasi akuntansi dapat 

dikatakan efektif untuk melindungi asset 

perusahaan 

     

6 Perusahaan mengharuskan karyawan 

untuk memahami prosedur Sistem 

Informasi Akuntansi 

     

7 Adanya fungsi khusus yang menyimpan 

data mengenai penjualan kredit 

     

8 Setiap data transaksi selalu diproses 

secara periodik  

     

9 Dalam pemrosesan data penjualan, 

perusahaan sudah menyediakan format 

atau formulir, sehingga operator hanya 

mengisi data sesuai dengan format yang 

tersedia 

     

10 Formulir – formulir yang digunakan 

dalam fungsi penjualan dinilai cukup 

memadai 

     



 

 
 

11 Pada setiap formulir yang digunakan 

dalam fungsi penjualan dinilai cukup 

memadai 

     

12 Informasi yang dihasilkan dari 

penjualan dinilai cukup mendukung 

dalam pengambilan keputusan 

     

13  Perusahaan selalu membuat jurnal untuk 

mencatat setiap transaksi 

     

14 Setiap transaksi yang terjadi dicatat dan 

didukung dengan bukti-bukti transaksi 

     

15 Setiap transaksi tidak perlu dicatat 

dengan selengkap-lengkapnya 

     

       



 

 
 

II. PENGENDALIAN PIUTANG (Y) 

 

 

 

NO 

 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SBr Br Cb B SB 

1 2 3 4 5 

1 Setiap transaksi piutang dicatata dalam 

dokumen 

     

2 Transaksi piutang dibukukan dalam 

berkas induk dan diikhtisiarkan dengan 

benar 

     

3 Laporan daftar piutang dapat digunakan 

untuk menilai prestasi kerja manajemen, 

khususnya dalam peningkatan kinerja 

perusahaan 

     

4 Adanya pemeriksaan secara periodik 

atas pengendalian piutang 

     

5 Adanya petugas yang berwenang untuk 

melakukan  pengawasan dalam 

pencatatan dan penyimpanan daftar 

piutang 

     

6 Semua daftar piutang disimpan dan di 

update oleh orang yang memiliki 

ototritasi pada piutang 

     

7 Penjualan kredit yang dilakukan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan 

     

8 Dengan bantuan komputer, pemrosesan 

data dapat dilakukan dengan waktu yang 

cepat 

     

9 Untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan, setiap transaksi berkala 

besar selalu dilakukan dengan kredit 

     

10 Perlu langkah atau kebijakan-kebijakan 

khusus apabila ada piutang tak tertagih 

     



 

 
 

11 Setiap kebijakan selalu diterapkan untuk 

mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen 

     

12 Terdapat control yang baik oleh 

manajemen terhadap terhadap kebijakan 

yang ada dalam kegiatan operasional 

perusahaan 

     

13 Fungsi piutang bertanggung jawab atas 

bon faktur 

     

14 Sistem penagihan piutang melalui 

penagihan perusahaan dilaksanakan 

dengan prosedur 

     

15 Fungsi piutang membuat daftar surat 

penagihan 
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