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ABSTRAK 
  

Tujuan dari penelitian pada perusahaan ini 
adalah untuk menganalisis sistem informasi 
penjualan dan piutang dagang yang sedang 
berjalan guna mengidentifikasi kekurangan-
kekurangan yang ada, kemudian merancang 
suatu sistem informasi penjualan dan piutang 
dagang yang baru sebagai rekomendasi untuk 
mengatasi setiap kekurangan yang ada 
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Multi 
Kingindo Sarana belum terkomputerisasi, 
sehingga proses bisnis yang berjalan belum 
terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan 
proses penjualan dan piutang yang berjalan 
rentan terjadi kesalahan, antara lain kehilangan 
data-data akibat kecerobohan dalam 
penyimpanan, ada nya keterbatasan tempat 
penyimpanan data secara fisik dan kesulitan 
pencarian data yang diperlukan, rangkapnya 
tanggung jawab yang ada, dan data laporan 
yang kurang lengkap. 
Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem yang berjalan pada PT Multi 
Kingindo Sarana memiliki beberapa kekurangan, 
yaitu tidak adanya formulir sales order, 
informasi yang tidak lengkap dalam formulir, 
formulir yang digunakan untuk banyak fungsi, 
adanya perangkapan jabatan, tidak adanya 
otorisasi dan prosedur yang jelas. Dengan 
kekurangan tersebut, risiko terjadinya kesalahan 
sangat besar. Dengan membuat sistem yang 
terkomputerisasi dapat mengurangi risiko 
terjadinya kesalahan dan dari segi ekonomi 
dapat mengurangi biaya operasional 
perusahaan.  
 
Keywords:  Analisa, Perancangan, Sistem 
Informasi Akuntansi, Penjualan, Piutang Dagang  
 

PENDAHULUAN 
 

Perkembangan sistem informasi saat ini 
bukan hanya saja sebagai fasilitas pendukung 
tetapi juga dapat menjadi keunggulan suatu 
perusahaan dalam menghadapi dunia usaha yang 
semakin bersaing. Hal ini menyebabkan banyak 
perusahaan menerapkan sistem komputerisasi 
untuk menggantikan proses bisnis yang 
sebelumnya dilakukan secara manual. Dari segi 
ekonomi perusahaan penerapan sistem 

terkomputerisasi dapat menekan biaya 
operasional perusahaan. Selain itu proses 
operasional perusahaan menjadi lebih cepat. 

Sistem informasi akuntansi pada suatu 
perusahaan merupakan suatu sistem yang 
berbasis teknologi informasi yang menyediakan 
informasi akuntansi dan informasi keuangan 
serta informasi lainnya yang didapat dari 
transaksi rutin akuntansi. Sistem informasi 
akuntansi ini dapat membantu dan memberikan 
kemudahan pihak manajemen suatu kegiatan 
usaha dalam mengalokasikan informasi yang ada 
dan dalam mengambil suatu keputusan. 

 Penerapan sistem informasi mampu 
mengendalikan transaksi penjualan dan piutang 
dagang yang ada, agar dapat menghasilkan 
informasi yang akurat dan mendukung kinerja 
didalam perusahaan. Karena itu PT. Multi 
Kingindo Sarana memerlukan sebuah sistem 
informasi penjualan dan piutang dagang yang 
baik agar dapat meningkatkan kinerja dan 
mendapat keuntungan dari setiap informasi yang 
diperoleh. 

PT. Multi Kingindo Sarana merupakan 
distributor yang menjalankan usaha dibidang 
jual beli keramik dengan berbagai pelanggan. 
Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan 
pihak perusahaan ditemukan bahwa perusahaan 
ini belum terkomputerisasi, sehingga proses 
bisnis yang berjalan belum terintegrasi dengan 
baik. Hal ini menyebabkan proses penjualan dan 
piutang yang berjalan rentan terjadi kesalahan, 
antara lain kehilangan data-data akibat 
kecerobohan dalam penyimpanan, adanya 
keterbatasan tempat penyimpanan data secara 
fisik dan kesulitan pencarian data yang 
diperlukan, rangkapnya tanggung jawab yang 
ada, dan data laporan yang kurang lengkap. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 
penelitian dengan topik “Analisis dan 
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 
Penjualan dan Piutang Dalam Rangka 
Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas pada PT. 
Multi Kingindo Sarana”  

Berdasarkan judul yang diambil, penulis 
membuat identifikasi masalah sebagai berikut: 
(1) Bagaimana sistem penjualan dan piutang 
pada PT. Multi Kingindo Sarana?; (2) Bagaimana 
hasil evaluasi atas sistem yang berjalan?; (3) 
Bagaimana penerapan sistem penjualan dan 
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piutang yang lebih baik dalam meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas pada PT. Multi Kingindo 
Sarana? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Mempelajari dan 
menganalisis sistem informasi akuntansi 
penjualan dan piutang dagang yang berjalan 
serta mengidentifikasikan masalah yang 
dihadapi; (2) Untuk mengetahui hal-hal apa saja 
yang menjadi kekurangan pada system yang 
lama; (3) Membuat sistem yang lebih baik yang 
sekiranya dapat memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang ditemukan pada sistem 
penjualan dan piutang dagang pada PT. Multi 
Kingindo sarana. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam melakukan penelitian ini, metode 

yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan 
menguraikan secara terperinci suatu masalah 
dan melakukan riset dengan mengembangkan 
teori maupun melakukan analisis terhadap data-
data penelitian yang telah diperoleh dari 
perusahaan untuk mendapatkan suatu jawaban 
atas masalah yang diteliti.  

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan 
dalam penelitian ini adalah dokumentar yang 
antara lain berupa faktur-faktur, surat-surat dan 
juga dalam bentuk laporan. Sumber data 
penelitian yang digunakan terdiri dari: (a) Data 
Primer dan (b) Data Sekunder  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Evaluasi Dalam Sistem Yang Berjalan 

 
1.  Hasil Evaluasi 

1. Kasus Tidak adanya formulir sales order  
yang dibutuhkan untuk mencatat 
sementara pesanan dari 
pelanggan sebelum diinput ke 
faktur penjualan.  

   Kriteria Menurut Mulyadi (2001, 214) 
sales order merupakan dokumen 
pokok untuk memproses 
penjualan kredit kepada 
pelanggan. 

 Sebab Karena PT. Multi Kingindo Sarana 
beranggapan dengan hanya 
menulis data pesanan di faktur 
penjualan sudah cukup. 

 Akibat Apabila barang yang dipesan 
tidak ada, maka faktur penjualan 
akan ditulis kembali dan ini 
dapat mengakibatkan kekacauan 
data 
 

2. Kasus Data yang ada di dalam formulir 
masih kurang lengkap. Seperti 
faktur penjualan, surat jalan, 

surat tagih, surat retur dan kartu 
piutang. 

 Kriteria Sedangkan yang dibutuhkan pada 
formulir tidak hanya data nama 
barang, harga satuan dan banyak 
barang saja, tetapi juga 
dibutuhkan data seperti kode 
barang, jenis barang, merk, tipe, 
nama pegawai yang melayani. 
Dan dalam kartu piutang harus 
disertakan total penjualan yang 
harus di bayar. 

 Sebab Ada 3 formulir yang harusnya 
dipisah tapi digabungkan menjadi 
1 formulir sehingga perusahaan 
membuat data yang umum agar 
bisa digunakan untuk ke 3 
formulir tersebut. 

 Akibat Data kurang lengkap sehingga 
memperlambat proses 
pengecekan  dan internal kontrol 
terhadap proses yang terjadi. 
 

3. Kasus Satu formulir yang digunakan 
untuk banyak fungsi. Seperti 
surat jalan yang disatukan 
dengan surat tagihan dan surat 
retur. 

   Kriteria Harus ada pemisahan formulir 
agar tidak terjadi kesalahan, dan 
data yang dibutuhkan oleh bagian 
yang membutuhkan formulir 
tersebut lebih akurat. 

 Sebab PT. Multi Kingindo Sarana 
beranggapan lebih mudah jika 
satu dokumen dapat di gunakan 
sebagai surat jalan, surat tagih, 
dan surat retur. 

 Akibat Data tidak lengkap sehingga 
informasi yang dibutuhkan tiap-
tiap bagian tidak lengkap 
sehingga mendukung terjadinya 
suatu kesalahan. 
 

4. Kasus  Pada perusahaan masih terdapat 
perangkapan jabatan sehingga 
tidak dapat membedakan fungsi 
dan tanggung jawab masing-
masing. Seperti bagian keuangan 
yang merangkap bagian 
akuntansi. 

 Kriteria Menurut Mulyadi (2001, 164) 
unsur pokok sistem pengendalian 
intern, salah satunya adalah 
struktur organisasi yang 
memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tegas.  

 Sebab Karena perusahaan milik keluarga 
jadi pemisahan bagian-bagian 
dalam perusahaan dianggap tidak 
perlu. 
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  Akibat Perangkapan fungsi dan tanggung 
jawab akan mengakibatkan 
kinerja karyawan menjadi 
terganggu dan tidak maksimal, 
serta terjadi penyelewengan, 
manipulasi data, kehilangan asset 
perusahaan dan kerugian buat 
perusahaan. 
 

5. Kasus Pada perusahaan tidak terdapat 
otorisasi dan prosedur yang jelas. 

 Kriteria Menurut Mulyadi (2001, 164) 
salah satu unsur pokok sistem 
pengendalian internal adalah 
sistem wewenang dan prosedur 
pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup 
terhadap kekayaan, utang, 
pendapatan dan biaya 

 Sebab Karena perusahaan milik keluarga 
maka otorisasi dianggap tidak 
terlalu penting. 

 Akibat Perusahaan akan mengalami 
kerugian tanpa disadari 
contohnya barang yang keluar 
namun tidak di ketahui karena 
tidak di otorisasi oleh bagian 
gudang. 
 

6. Kasus Tidak adanya batasan kredit bagi 
pelanggan. 

 Kriteria  Adanya batasan kredit yang 
ditetapkan perusahaan buat 
setiap pelanggan. 

 Sebab  Karena perusahaan sudah 
mengenal pelanggannya sehingga 
menganggap batasan kredit tidak 
perlu. 

  Akibat Piutang pelanggan bertambah 
banyak dan jika tidak dibayar 
maka perusahaan akan 
mengalami kerugian. 

 
 

Membuat dan menentukan 
batasan kredit pada setiap 
pelanggan. 

2  Identifikasi Kebutuhan Informasi 
 

1. Tidak adanya sales order. 
Informasi yang dibutuhkan adalah 
diadakannya formulir sales order yang  
merupakan dokumen pokok untuk 
memproses penjualan kepada pelanggan. 

2. Data yang ada di dalam formulir masih 
sangat kurang lengkap seperti faktur 
penjualan, surat jalan, surat tagih, surat 
retur dan kartu piutang.  
Informasi yang dibutuhkan adalah adanya 
data-data yang dibutuhkan seperti 
 kode barang, jenis barang, merk, tipe, 
nama pegawai yang melayani. 

3. Satu formulir yang digunakan untuk 
banyak fungsi seperti surat jalan yang 
disatukan dengan surat tagihan dan surat 
retur.   
Informasi yang dibutuhkan adalah surat 
jalan, surat tagih dan surat retur yang 
 dibuat terpisah agar tidak terjadi 
kesalahan, dan data yang dibutuhkan oleh 
bagian yang membutuhkan dokumen 
tersebut lebih akurat. 

4. Adanya perangkapan jabatan bagian 
keuangan merangkap bagian akuntansi. 
Setiap bagian harus dipisahkan karena 
setiap bagian tidak boleh mengetahui 
 informasi pada bagian lain dengan 
demikian akan menghindari kecurangan 
yang akan berakibat kerugian buat 
perusahaan. 

5. Pada perusahaan tidak terdapat otorisasi 
dan prosedur yang jelas. 
Informasi yang dibutuhkan adalah adanya 
otorisasi dan prosedur yang jelas yang 
ditetapkan oleh perusahaan sehingga 
mengurangi manipulasi dalam perusahaan. 

6. Tidak adanya batasan kredit bagi 
pelanggan 
Informasi yang dibutuhkan adalah adanya 
suatu batasan dalam memberikan kredit 
kepada pelanggan yang ditetapkan oleh 
perusahaan. 

 
B. Sistem Yang Diusulkan 
 
1.  Prosedur yang Diusulkan Pada Sistem yang 

Baru 
 

a. Prosedur Penjualan Tunai yang di 
usulkan 
 Sistem penjualan tunai dimulai dari 

proses pemesanan barang oleh 
pelanggan, pelanggan yang hendak 
memesan barang dengan cara datang 
langsung ke perusahaaan.  

 Kemudian bagian penjualan akan 
melakukan pengecekan pelanggan, 
apakah pelanggan lama atau 
pelanggan baru. Jika pelanggan lama 
pelanggan dapat langsung memesan 
langsung barang yang diinginkan. Jika 
pelanggan baru, maka bagian 
penjualan akan mengentri data 
pelanggan terlebih dahulu. Jika 
pelanggan telah selesai mendaftar 
maka pelanggan tersebut dapat 
melakukan pemesanan. 

 Bagian penjualan yang melayani 
pelanggan tersebut kemudian 
mengecek barang pada database 
barang. Jika barang tersedia maka 
pesanan dapat langsung diproses. Jika 
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barang tidak tersedia maka pesanan 
akan berakhir. 

 Pesanan pelanggan  tersebut di entri 
oleh bagian penjualan kedalam sales 
order. Setelah itu bagian penjualan 
mengentri faktur penjualan 
berdasarkan database Surat Order.  

 Kemudian faktur penjualan di cetak 
tiga rangkap. Faktur penjualan 
rangkap pertama diberikan kepada 
pelanggan, rangkap dua diarsip oleh 
bagian Penjualan dan rangkap tiga di 
serahkan ke bagian akuntansi 

 Sebelum barang disiapkan, pelanggan 
harus membayar terlebih dahulu 
sesuai dengan pesanan ke bagian kasir 
berupa uang cash. Lalu kasir akan 
mengentri bukti pembayaran 
berdasarkan faktur penjualan dan 
mencetak bukti pembayaran 

 Bagian gudang akan menyiapkan 
barang sesuai sales order yang dientri 
oleh bagian penjualan. Kemudian 
bagian gudang mengentri surat jalan 
dan dicetak sebanyak dua rangkap. 
Surat jalan rangkap satu diserahkan ke 
bagian penjualan untuk di berikan 
kepada pelanggan, surat jalan rangkap 
dua diserahkan ke bagian akuntansi.  

 Setelah itu barang, faktur penjualan 
tiga rangkap dan surat jalan dua 
rangkap akan diserahkan ke bagian 
pengiriman untuk diserahkan ke 
pelanggan yang kemudian akan di 
tandatangani oleh pelanggan sebagai 
bukti kalau barang sudah diterima. 

 Kemudian surat jalan signed rangkap 
pertama diserahkan ke pelanggan dan 
surat jalan rangkap dua diserahkan ke 
bagian akuntansi sebagai bukti barang 
telah diterima oleh pelanggan.  

 Faktur penjualan rangkap pertama 
signed di berikan ke pelanggan, 
rangkap dua di arsip oleh bagian 
penjualan dan rangkap tiga ke bagian 
akuntansi. 

 Bagian akuntansi setelah menerima 
faktur penjualan rangkap tiga dari 
bagian penjualan kemudian 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan 
dan jurnal penjualan tunai 
(penerimaan kas). Kemudian 
menyerahkan laporan ke direktur. 

b. Prosedur Penjualan Kredit yang 
Diusulkan 
 Sistem penjualan kredit dimulai dari 

proses pemesanan barang oleh 
pelanggan. Pelanggan yang hendak 
memesan barang dengan datang 

langsung ke perusahaan atau dapat 
juga melalui telepon dan fax. 

 Bagian penjualan yang melayani 
pelanggan tersebut kemudian 
mengecek barang pada database 
barang. Jika barang tersedia maka 
pesanan dapat langsung diproses. Jika 
barang tidak tersedia maka pesanan 
akan berakhir. 

 Kemudian bagian penjualan akan 
melakukan pengecekan data 
pelanggan, apakah pelanggan lama 
atau pelanggan baru.  

 Jika pelanggan baru, maka bagian 
pejualan akan mengentri data 
pelanggan terlebih dahulu. Dan dapat 
melakukan pembelian tapi secara 
tunai. 

 Jika pelanggan baru ingin melakukan 
pembelian secara kredit, pelanggan 
tersebut minimal sudah menjadi 
langganan perusahaan (minimal sudah 
melakukan lebih dari tiga kali 
transaksi pembelian tunai) dan 
memperoleh persetujuan dari 
manager penjualan.  

 Jika pelanggan lama, bagian penjualan 
akan mengecek limit kredit  pelanggan 
pada database pelanggan dan 
database faktur penjualan apakah 
sudah mencapai batas limit kredit 
atau belum. Jika sudah mencapai limit 
kredit maka bagian penjualan 
menyarankan pelanggan untuk 
membayar piutang sebelumnya. Jika 
belum mencapai limit kredit maka 
pelanggan dapat langsung 
diperbolehkan untuk melakukan 
pemesanan.   

 Kemudian bagian penjualan akan 
mengentri pesanan pelanggan ke 
dalam surat order yang akan disimpan 
pada database surat order. 

 Kemudian bagian penjualan mengentri 
faktur penjualan berdasarkan sales 
order yang disimpan dalam database 
faktur dan dicetak sebanyak tiga 
rangkap yang kemudian faktur tiga 
rangkap itu diserahkan ke bagian 
pengiriman. 

 Kemudian bagian gudang menyiapkan 
barang berdasarkan database sales 
order. 

 Setelah barang siap kemudian bagian 
gudang mengentri surat jalan dan 
menyimpannya dalam database surat 
jalan dan mencetak surat jalan 
sebanyak dua rangkap. 

 Kemudian surat jalan dua rangkap dan 
barang diserahkan ke bagian 
pengiriman. 
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 Bagian pengiriman setelah menerima 
faktur penjualan tiga rangkap dari 
bagian penjualan dan surat jalan dua 
rangkap beserta barang kemudian 
mengirim barang ke alamat 
pelanggan. 

 Pelanggan setelah menerima barang 
kemudian menandatangani surat jalan 
dua rangkap dan faktur penjualan tiga 
rangkap. 

 Kemudian bagian pengiriman 
memberikan faktur penjualan rangkap 
dua dan surat jalan rangkap dua ke 
pelanggan. 

 Setelah itu bagian pengiriman 
menyerahkan faktur penjualan signed 
rangkap satu dan surat jalan rangkap 
pertama ke bagian keuangan untuk 
diarsip sementara dan faktur 
penjualan signed rangkap tiga ke 
bagian akuntansi.  
 

c.  Prosedur Piutang Dagang yang Diusulkan 
 Piutang dagang dimulai ketika bagian 

keuangan menerima faktur penjualan 
rangkap pertama dan surat jalan 
rangkap pertama dari bagian 
pengiriman. 

 Kemudian bagian keuangan akan 
menampilkan data faktur penjualan 
dari database faktur penjualan pada 
database piutang. 

 Bagian keuangan mengecek piutang 
dari pelanggan yang sudah mau jatuh 
tempo pada database piutang 
berdasarkan faktur penjualan dan 
mengingatkan pelanggan melalui via 
telepon. 

 Jika pelanggan setuju untuk 
membayar piutang maka bagian 
keuangan akan mengentri surat tagih 
berdasarkan faktur penjualan dan 
menyimpannya dalam database surat 
tagih dan akan dicetak sebanyak dua 
rangkap. 

 Kemudian bagian keuangan akan 
menyerahkan faktur penjualan  signed 
rangkap pertama, surat jalan signed 
rangkap pertama dan surat tagih dua 
rangkap ke bagian penagihan untuk 
melakukan penagihan ke pelanggan. 

 Bagian penagihan setelah menerima 
faktur penjualan rangkap pertama, 
surat jalan rangkap pertama dan surat 
tagih dua rangkap kemudian 
melakukan penagihan ke pelanggan. 

 Pelanggan kemudian membayar 
dengan menyerahkan bukti transfer 
atau giro ke bagian penagihan dan 
menandatangani surat tagih dua 
rangkap dan bagian penagihan akan 

menyerahkan surat tagih signed 
rangkap pertama ke pelanggan. 

 Kemudian bagian penagihan 
menyerahkan surat tagih signed 
rangkap dua dan bukti transfer atau 
giro ke bagian keuangan. 

 Setelah menerima surat tagih signed 
rangkap dua dan bukti transfer atau 
giro dari bagian penagihan maka 
bagian keuangan mengentri dan 
mencetak bukti pembayaran 
berdasarkan faktur penjualan sebagai 
bukti pelunasan piutang pelanggan 
yang kemudian diserahkan ke 
pelanggan. Dan ketika bukti 
pembayaran di cetak secara otomatis 
piutang pelanggan teruPTate pada 
database piutang. 

 Kemudian surat tagih signed rangkap 
dua diserahkan ke bagian akuntansi. 

 Bagian akuntansi setelah menerima 
faktur penjualan signed rangkap tiga 
dari bagian pengiriman dan surat tagih 
signed rangkap dua dari bagian 
keuangan kemudian menghasilkan 
jurnal penjualan kredit dan pelunasan 
piutang dan laporan yg dibutuhkan  
untuk diserahkan kepada direktur. 

 
d.  Prosedur Retur Penjualan yang 

Diusulkan 
 PT. Multi Kingindo Sarana menerima 

retur penjualan, proses retur 
penjualan dimulai ketika pelanggan 
membuat memo retur yang diserahkan 
kepada bagian penjualan. 

 Setelah bagian penjualan menerima 
memo retur dari pelanggan, bagian 
penjualan memeriksa keadaan barang 
apakah layak di retur atau tidak dan 
apakah barang retur sesuai dengan 
memo kredit dan faktur penjualan.  

 Jika layak dan sesuai maka bagian 
penjualan akan mengentri surat retur 
dan mencetak surat retur tiga rangkap  
dan  di otorisasi oleh bagian 
penjualan. 

 Kemudian surat retur tiga rangkap 
tersebut diserahkan ke bagian gudang.  

 Bagian gudang menyiapkan barang 
baru berdasarkan surat retur. Setelah 
menyiapkan barang kemudian 
mengotorisasi surat retur tiga rangkap 
dan mengarsip surat retur rangkap dua 
sebagai bukti barang retur.  

 Kemudian bagian gudang menyerahkan 
barang baru beserta surat retur 
rangkap pertama dan tiga ke bagian 
pengiriman.  

 Setelah menerima barang baru beserta 
surat retur rangkap pertama dan tiga 
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dari bagian gudang kemudian dikirim 
ke pelanggan dan meminta tanda 
tangan dari pelanggan. 

 Kemudian surat retur signed rangkap 
pertama diserahkan ke pelanggan dan 
surat retur signed rangkap tiga 
diserahkan ke bagian akuntansi. 

 Bagian akuntansi setelah menerima 
surat retur signed rangkap tiga dari 

bagian pengiriman kemudian 
menghasilkan laporan yang diperlukan 
dan jurnal retur penjualan. Kemudian 
akan diserahkan ke direktur. 

 
C.  Tabel Kejadian Usulan Penjualan 
 
1.  Tabel Kejadian Usulan Penjualan Tunai 

 
Tabel 2. 

Tabel Kejadian Usulan Penjualan Tunai 

 
2. Tabel Kejadian Usulan Penjualan Kredit 

Tabel 3. 
Tabel Kejadian Usulan Penjualan Kredit 

 
Kegiatan Menanggapi Dimulai Ketika Yang Dilakukan 

1. Menerima 
    pesanan 

Bagian 
penjualan 

Pelanggan memesan 
dengan cara datang 
langsung, telepon dan 
fax 

1. Mengecek barang pada database barang 
2. Mengecek data pelanggan pada database 

pelanggan 
3. Mengecek limit kredit dari database 

pelanggan  
4. Mengentri Surat Order 
5. Mengentri Faktur Penjualan  

2. Menyiapkan  
    barang 

Bagian 
gudang 

Saat bagian penjualan 
memberitahukan 
pesanan 

6. Menyiapkan barang berdasarkan Surat 
Order 

7. Mengentri  Surat Jalan 
3. Mengirim  
    barang 

Bagian 
pengiriman 

Saat menerima Faktur 
Penjualan 3 rangkap 
dari bagian penjualan 
dan barang serta Surat 
Jalan 2 rangkap dari 
bagian gudang 

8. Mengirim barang  
9. Meminta tandatangan pelanggan pada 

Faktur Penjualan dan Surat Jalan 
10. Menyerahkan Faktur Penjualan signed 

dan Surat Jalan signed ke pelanggan. 

 
3. Tabel Kejadian Usulan Piutang 

Tabel 4.  
Tabel Kejadian Usulan Piutang 

 
Kegiatan Menanggapi Dimulai Ketika Yang Dilakukan 

1. Mengecek 
      piutang 

Bagian  
keuangan 

Saat akan jatuh tempo - Menerima Faktur Penjualan  signed dan 
Surat Jalan signed 

- Menampilkan data piutang berdasarkan 
database Faktur Penjualan 

- Mengecek piutang yang akan jatuh tempo 
- Mengentri surat tagih (ST) 

 
 

2. Melakukan  Bagian Saat menerima Faktur - Melakukan penagihan 

Kegiatan Menanggapi Dimulai Ketika Yang Dilakukan 
1. Menerima 

pesanan 
 

Bagian  
Penjualan 
 

Pelanggan memesan 
datang langsung 
datang 

- Cek data pelanggan lama / baru 
- Mengentri data pelanggan baru 
- Mengecek barang 
- Mengentri pesanan ke dalam Sales Order 
- Mengentri Faktur Penjualan 

2. Menerima 
pembayaran 

Kasir 
 

Pelanggan membayar - Mencetak bukti pembayaran 

3. Menyiapkan 
barang 

Bagian  
Gudang 

Saat bagian penjualan 
memberitahukan ada 
pesanan 

- Menyiapkan barang 
- Mengentri Surat Jalan 
- Otorisasi Surat Jalan 
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penagihan penagihan Penjualan, Surat Jalan 
dan Surat Tagih dari 
bagian keuangan 

- Menerima pembayaran 

3. MenguPTat
e piutang 

Bagian  
keuangan 

Setelah menerima 
Surat Tagih signed 

- Menerima Surat Tagih signed 
- Mengentri bukti pembayaran 
- Mengupdate piutang 

4. Menghasilk
an jurnal 
dan laporan 

Bagian 
akuntansi 

Saat menerima FP dari 
bagian pengiriman 

- Menghasilkan laporan yang dibutuhkan 
dan menghasilkan jurnal penjualan kredit 
dan pelunasan piutang 

- Menyerahkan laporan ke direktur 
 
4. Tabel Kejadian Usulan Retur Penjualan 

Tabel 5.  
Tabel Kejadian Usulan Retur Penjualan 

 
Kegiatan Menanggapi Dimulai Ketika Yang Dilakukan 

1. Menerima 
retur 

Bagian 
Penjualan 

Menerima memo retur 
dan barang dari 
pelanggan 

- Memeriksa apakah layak atau tidak dan 
apakah barang sesuai dengan memo retur 
dan Faktur Penjualan 

- Mengentri surat retur  

2. Menyiapkan 
barang 

Bagian 
Gudang 

Menerima barang dan 
Surat Retur  rangkap 3  

-   Menyimpan barang retur 
- Menukarkan barang lama dengan barang 

baru 
- Otorisasi Surat Retur 

3. Mengirim 
barang baru 

Bagian 
Pengiriman 

Menerima barang, 
Surat Retur 1 dan 3 
dari gudang 

- Otorisasi Surat Retur 
- Mengirim barang baru beserta Surat Retur 

ke pelanggan 
4. Menghasilka

n laporan 
dan jurnal 

Bagian 
Akuntansi 

Menerima  Surat Retur  
rangkap 3 

- Menghasilkan laporan dan jurnal retur 
penjualan 

- Menyerahkan laporan ke direktur. 
5. Menyiapkan  
    barang 

Bagian 
gudang 

Saat bagian penjualan 
memberitahukan 
pesanan 

- Menyiapkan barang berdasarkan Surat 
Order 

- Mengentri  Surat Jalan 
 

6. Mengiri
m 
barang 

Bagian 
pengiriman 

Saat menerima Faktur 
Penjualan 3 rangkap 
dari bagian penjualan 
dan barang serta Surat 
Jalan 2 rangkap dari 
bagian gudang 

- Menghasilkan laporan yang diperlukan dan 
menghasilkan jurnal penjualan tunai 
(peneriman kas) 

- Menyerahkan laporan ke direktur 

 
D. Tabel Alur Kerja Usulan 
 
1.  Tabel Alur Kerja Usulan Penjualan Tunai 

 
Tabel 6.  

Tabel Alur Kerja Usulan Penjualan Tunai 
 

Pelaksana Kegiatan 
Pelanggan 
Bagian 
Penjualan 

I. Menerima Pesanan 
1. Melakukan pemesanan dengan datang langsung 
2. Cek data pelanggan lama atau baru 
3. Entri data pelanggan baru 
4. Lihat barang 
5. Entri pesanan kedalam Surat Order 
6. Entri Faktur Penjualan 
7. Cetak Faktur Penjualan 3 rangkap 
8. Menyerahkan Faktur Penjualan rangkap 1 ke bagian pengiriman yang akan di 
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serahkan ke pelanggan, Faktur Penjualan 2 di arsip, dan rangkap 3 di berikan 
kepada bagian akuntansi 

Pelanggan 
Bagian Kasir 
 
Komputer 
 
 
Bagian Kasir 

II. Menerima Pembayaran 
9. Membayar pesanan 
10. Menerima uang cash, debit card 
11. Mengentri pembayaran 
12. Menampilkan Faktur Penjualan 
13. Menyimpan pembayaran 
14. Mencetak struk pembayaran 
15. Menyerahkan struk pembayaran ke pelanggan 

 
Bagian gudang 
 
Komputer 
 
 
Bagian gudang 

III. Menyiapkan pesanan 
16. Menyiapkan barang berdasarkan Surat Order 
17. Entri Surat Jalan 
18. Menampilkan Surat Order 
19. Menyimpan Surat Jalan 
20.  Mencetak Surat Jalan  
21. Menyerahkan Surat Jalan rangkap 1 ke bagian pengiriman 
22. Menyerahkan Surat Jalan rangkap 2 ke bagian akuntansi 

Bagian 
Pengiriman 
 
 
 
 
 
Pelanggan 
Bagian 
Pengiriman 

IV. Mengirim Barang 
23. Menerima Faktur Penjualan rangkap 1 dan 3 dari bagian penjualan 
24. Menerima Surat Jalan rangkap 1 dan 2 dan barang dari bagian gudang 
25. Mengecek barang sesuai dengan Surat Jalan apa tidak 
26. Otorisasi Surat Jalan 
27. Mengirim barang beserta Surat Jalan signed rangkap 1 dan 2 ke pelanggan 
28. Otorisasi Surat Jalan rangkap 1 dan 2 
29. Menerima barang dan Surat Jalan dari bagian pengiriman  
30. Menyerahkan Surat Jalan signed rangkap 2 ke bagian Akuntansi 

Bagian 
Akuntansi 

V. Menghasilkan Laporan dan Jurnal 
31. Menerima  Faktur Penjualan signed  rangkap 3  dari bagian pengiriman 
32. Menerima Surat Jalan signed rangkap 2 dari bagian gudang 
33. Menghasilkan laporan dan jurnal penerimaan kas 
     ( Jurnal penjualan tunai )  
34. Menyerahkan laporan pada direktur. 

 
2. Tabel Alur Kerja Usulan Penjualan Kredit 

Tabel 7.  
Tabel Alur Kerja Usulan Penjualan Kredit 

 
Pelaksana Kegiatan 

 
Pelanggan 
 
Bagian penjualan 
Komputer 
Bagian penjualan 
 
 
Bagian penjualan 
Komputer 
Bagian penjualan 
 
 
 
Komputer 
Bagian penjualan 
 
 
 
 
 

I.  Menerima Pesanan 
1. Memesan barang dengan langsung datang atau via telepon dan fax. 
2. Mengecek barang 
3. Mengecek pada database barang 

3a. Jika barang tersedia, maka pesanan pelanggan dapat langsung di proses 
3b. Jika barang tidak tersedia maka pesanan akan berakhir 

4. Mengecek pelanggan 
5. Mengecek data pelanggan  

5a. Jika pelanggan baru, maka bagian penjualan akan mengentri data 
pelanggan terlebih dahulu 

5b. Jika pelanggan lama maka bagian penjualan akan memproses 
pemesanan 

6. Menyimpan data pelanggan baru pada ms_pelanggan 
7. Mengecek limit kredit pelanggan dari ms_pelanggan  

7a.  Jika sudah mencapai limit kredit maka disarankan untuk membayar 
piutang sebelumnya. 

7b.  Jika belum mencapai limit kredit maka pelanggan dapat langsung 
diperbolehkan untuk melakukan pemesanan.   

8. Mengentri Surat Order 
9. Menyimpan Surat Order 
10. Mengentri Faktur Penjualan 
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Bagian penjualan 
Komputer 
Bagian penjualan 
Komputer 
Bagian penjualan 

11. Menampilkan Surat Order 
12. Menyimpan Faktur Penjualan 
13. Mencetak Faktur Penjualan 3 rangkap 
14. Mengirim Faktur Penjualan 3 rangkap ke bagian pengiriman 

 
Bagian gudang 
 
 
 
Komputer 
 
Bagian gudang 

II. Menyiapkan Barang 
15. Menerima pesanan dari bagian penjualan melalui telepon 
16. Menyiapkan barang berdasarkan Surat Order 
17. Mengentri Surat Jalan 
18. Menampilkan Surat Order 
19. Menyimpan Surat Jalan 
20. Mencetak Surat Jalan 2 rangkap 
21. Mengirim Surat Jalan 2 rangkap beserta barang ke bagian pengiriman 

 
Bagian pengiriman 
 
 
 
 
Pelanggan 
Bagian pengiriman 
 
Pelanggan 
 
Bagian pengiriman 
 

III. Mengirim Barang 
22. Menerima Faktur Penjualan 3 rangkap dari bagian penjualan 
23. Menerima barang dan Surat Jalan 2 rangkap dari bagian gudang 
24. Menyerahkan barang ke pelanggan 
25. Meminta tanda tangan pelanggan pada Faktur Penjualan 3 rangkap dan 

Surat Jalan 2 rangkap 
26. Menandatangani Faktur Penjualan 3 rangkap dan Surat Jalan 2 rangkap 
27. Menyerahkan Faktur Penjualan signed rangkap 2 dan Surat Jalan signed 

rangkap 2 ke pelanggan  
28. Menerima barang, Faktur Penjualan signed rangkap 2 dan Surat Jalan 

signed rangkap 2 dari bagian pengiriman 
29. Menyerahkan faktur penjualan signed rangkap 1 dan surat jalan rangkap 1 

ke bagian keuangan untuk diarsip 
30. Menyerahkan Faktur Penjualan signed rangkap 3 ke bagian akuntansi 

untuk diarsip. 
 

c.  Tabel Alur Kerja Usulan Piutang Dagang 
 

Tabel 8.  
Tabel Alur Kerja Usulan Piutang Dagang 

 
Pelaksana Kegiatan 

 
Bagian keuangan 
 
Komputer 
 
Bagian keuangan 
Komputer 
Bagian keuangan 
Pelanggan 
Bagian keuangan 
Komputer 
 
 
Bagian keuangan 
 

I. Mengecek Piutang 
1. Menerima Faktur Penjualan signed rangkap 1 dan Surat Jalan signed 

rangkap 1 dari bagian pengiriman 
2. Menampilkan data Faktur Penjualan pada database piutang. 
3. Menampilkan Faktur Penjualan 
4. Menyimpan piutang 
5. Mengecek piutang yang akan jatuh tempo 
6. Mengecek piutang berdasarkan Faktur Penjualan pada tr_piutang 
7. Mengkonfirmasi pelanggan untuk pembayaran piutang 
8. Bersedia membayar piutang 
9. Mengentri Surat Tagih 

10. Menampilkan Faktur Penjualan 
11. Menyimpan Surat Tagih 
12. Mencetak Surat Tagih 2 rangkap 
13. Menyerahkan Surat Tagih 2 rangkap, Faktur Penjualan signed rangkap 1 

dan  Surat Jalan signed rangkap 1 ke bagian penagihan 
 
Bagian penagihan 
 
 
 
 
Pelanggan 
Bagian penagihan 
 
Pelanggan 

II. Melakukan Penagihan  
14. Menerima Surat Tagih 2 rangkap, Faktur Penjualan signed rangkap 1 dan  

Surat Jalan signed rangkap 1  
15. Melakukan penagihan ke pelanggan dengan membawa Surat Tagih 2 

rangkap, Faktur Penjualan signed rangkap 1 dan  Surat Jalan signed 
rangkap 1 

16. Melakukan pembayaran dengan menyerahkan bukti transfer atau giro 
17. Menerima pembayaran dari pelanggan berupa bukti transfer atau giro 
18. Meminta pelanggan menandatangani Surat Tagih 2 rangkap   
19. Menandatangani Surat Tagih 2 rangkap   
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Bagian penagihan 
 
Pelanggan 
 
Bagian penagihan 
 

20. Menyerahkan Surat Tagih signed rangkap 1, Faktur Penjualan signed 
rangkap 1 dan  Surat Jalan signed rangkap 1 ke pelanggan 

21. Menerima Surat Tagih signed rangkap 1, Faktur Penjualan signed rangkap 
1 dan  Surat Jalan signed rangkap 1 

22. Menyerahkan surat tagih signed rangkap 2 dan bukti transfer atau giro ke 
bagian keuangan 

 
Bagian keuangan 

 
 
 
Komputer 
 
 
Bagian keuangan 
Komputer 

III. Mengupdate Piutang 
23. Menerima surat tagih signed rangkap 2 dan bukti transfer atau giro dari 

bagian pengiriman 
24. Menyerahkan surat tagih signed rangkap 2 ke bagian akuntansi 
25. Mengentri bukti pembayaran 
26. Menampilkan Faktur Penjualan 
27. Menyimpan pembayaran 
28. Mencetak bukti pembayaran 
29. Menyerahkan bukti bayar ke pelanggan 
30. Mengupdate piutang secara otomatis setelah mencetak bukti 

pembayaran 
 
Bagian akuntansi 
 
Komputer 
 
Bagian akuntansi 

IV. Menghasilkan jurnal dan laporan  
31. Menerima Faktur Penjualan signed rangkap 3 dari bagian pengiriman 
32. Menerima Surat Tagih signed rangkap 2 dari bagian keuangan 
33. Menampilkan database FP 
34. Menghasilkan laporan dan jurnal 
35. Menyerahkan laporan pada direktur. 

 
d.  Tabel Alur Kerja Usulan Retur Penjualan 

 
Tabel 9. 

 Tabel Alur Kerja Usulan Retur Penjualan 
 

Pelaksana Kegiatan 
 
Pelanggan 
 
Bagian Penjualan 
 
 
 
 
 

I. Menerima retur 
1. Menyerahkan permohonan retur/ memo retur ke bagian penjualan 
2. Menerima memo retur dari pelanggan 
3. Memeriksa apakah barang sesuai dengan memo retur 
4. Memeriksa apakah layak atau tidak ( disetujui) 
5. Entri ke dalam Surat Retur 
6. Menyimpan Surat Retur 
7. Mencetak Surat Retur 3 rangkap 
8. Menyerahkan Surat Retur 3 rangkap ke bagian gudang 

 
Bagian Gudang 

II. Menyiapkan barang baru 
9. Menerima barang beserta Surat Retur 3 rangkap tanda tangan dari bagian 

Penjualan 
10. cek surat retur untuk memeriksa barang apakah sesuai dengan Surat 

Retur 
11. Otorisasi Surat Retur 3 rangkap 

 
 
 
 

12. Menyimpan barang retur 
13. Menukarkan barang lama dengan barang baru 
14. Menyerahkan Surat Retur rangkap 1 dan 3  beserta barang ke bagian 

pengiriman. 
 
Bagian Pengiriman 
 
 
Pelanggan 
 
 
Bagian pengiriman 
 

III. Mengirim Barang baru 
15. Menerima barang beserta Surat Retur signed rangkap 1 dan 3 dari 

bagian gudang 
16. Mengirim barang dan Surat Retur signed rangkap 1 dan 3 ke pelanggan 
17. Menerima barang, dan Surat Retur signed rangkap 1 dan 3 dari bagian 

pengiriman 
18. Mengotorisasi Surat Retur rangkap 1 dan 3 
19. Menerima Surat Retur rangkap 1 signed 
20. Menyerahkan Surat Retur signed rangkap 3 ke bagian akuntansi. 

 
Bagian Akuntansi 
 

IV. Menghasilkan Laporan dan Jurnal 
21. Menerima Surat Retur signed rangkap 3 dari bagian pengiriman 
22. Menampilkan Surat Retur 
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Komputer 
 
Bagian akuntansi 

23. Membuat laporan 
24. Menghasilkan laporan dan jurnal retur penjualan 
25. Menyerahkan Laporan Surat Retur ke direktur 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, 
dan perancangan sistem yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. PT. Multi Kingindo Sarana adalah sebuah 

badan yang berbentuk perusahaan dagang 
yang bergerak dalam bidang jual beli 
keramik baik grosir maupun eceran. Dari 
hasil pengamatan dan wawancara dengan 
pihak perusahaan ditemukan bahwa 
perusahaan ini belum terinteregasi dengan 
baik yang menyebabkan proses penjualan 
dan piutang yang berjalan rentan terjadi 
kesalahan. Maka dari itu PT. Multi Kingindo 
Sarana membutuhkan sistem informasi yang 
mampu mengendalikan transaksi penjualan 
dan piutang yang baik, agar dapat 
menghasilkan informasi yang lebih efektif 
dan efisien. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 
selama proses penelitian, penulis 
menemukan beberapa kekurangan yang ada 
pada sistem PT. Multi Kingindo Sarana antara 
ain : 
a. Tidak adanya formulir sales order. 
b. Informasi yang tidak lengkap dalam 

formulir. 
c. Formulir yang di gunakan untuk banyak 

fungsi. 
d. Adanya perangkapan jabatan. 
e. Tidak adanya otorisasi dan prosedur 

yang jelas. 
f. Tidak adanya batasan kredit bagi 

pelanggan. 
 
B.  Saran   

  
Adapun saran yang diajukan untuk 

meningkatkan penggunaan sistem informasi 
penjualan dan piutang dagang yang baru, yaitu : 
1. Sebaiknya PT. Muti Kingindo Sarana 

mengubah sistem informasi manual menjadi 
terkomputerisasi, sesuai dengan sistem yang 
diusulkan, agar meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perusahaan. Sistem informasi 
yang baru hendaknya dapat diterapkan 
secara konsisten pada PT. Multi Kingindo 
Sarana. Dan seiring dengan waktu yang 
berjalan, tidak hanya dibuat untuk sektor 
penjualan dan piutang dagang saja, tetapi 
juga dikembangkan pada sektor lainnya 

dalam perusahaan sehingga menjadi sebuah 
sistem yang besar dan terinteregasi.  

2. Hindari satu orang yang dapat melakukan 
pekerjaan yang rangkap. Konsentrasikan satu 
pekerjaan pada satu orang atau satu bagian 
saja. 

3. Disarankan perusahaan melakukan  back up 
dan up date  secara rutin untuk mencegah 
terjadinya kehilangan data. 
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