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Kata Kunci : Sistem Akuntansi Penjualan 

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 
penyalahgunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip 
koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan 
gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perokonomian nasional. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagian apa saja yang 
terkait dala sistem akuntansi penjualan pada Minimarket Primkop Polwiltabes 
Semarang, (2) Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan 
pada minimarket Primer koperasi Polwiltabes Semarang, (3) catatan yang digunakan 
pada Primkop Polwiltabes Semarang. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan sistem akuntansi 
penjualan pada Primkop Polwiltabes Semarang sudah sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab masing-masing bagian, yaitu dengan adanya pemisahan tugas pada 
masing-masing bagian, sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan dan 
kecurangan yang mungkin terjadi. 
 Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat adanya 
bagian pengiriman, dalam pembuatan dokumen harus ada nomor urut yang tercetak, 
dengan adanya pemisahan pada bagian pembukuan dalam pencatatan penerimaan kas 
dan pengeluaran kas, sehingga tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu bagi mahasiswa dan 
masyarakat umum agar dapat mengetahui bagaimana sistem akuntansi penjualan pada 
minimarket yang sesuai dengan prosedur yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan 

disegala bidang. Hal ini didukung oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tehnologi yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari 

peran perdagangan. Dalam hal ini penjualan memegang peran yang sangat 

penting bagi perdagangan, karena penjualan merupakan salah satu kegiatan 

perusahaan, dengan penjualan tersebut perusahaan berharap akan memperoleh 

keuntungan. Dengan keuntungan tersebut perusahaan akan mampu 

mempetahankan kelangsungan hidup dan dapat memperluas usahanya. 

Kegiatan penjualan merupakan salah satu bentuk dari beberapa kegiatan 

ekonomi, misalkan pada koperasi atau badan usaha lainnya. Koperasi adalah 

badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan penyalahgunaan sumber daya 

ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan 

ekonomi rakyat dan soko guru perokonomian nasional. 

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya dituntut 

mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan 

sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang dilaksanakan 



secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin professional 

dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.  

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, 

pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena 

itu, pemerintah berperan dal memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang 

usaha pada koperasi. Dalam pelaksanakan pembinaan, perlindungan dan peluang 

usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap 

perlakuan akuntansi pada koperasi. ( PSAK 2002:27.2 )    

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan 

modal, mengingat koperasi sebagai organisasi social yang menjalankan bisnis 

(perekonomian) koperasi, maka penjualan berperanan penting bagi koperasi yang 

berorientasi pada perdagangan, untuk itu diperlukan sistem penjualan yang baik 

dalam mengendalikan pelaksanakan kerja. 

Setiap koperasi di dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari sistem 

akuntansi penjualan. Penjualan dan pembelian dalam suatu koperasi akan 

berlangsung secara terus menerus selam koperasi tersebut aktif menjalankan 

aktivitasnya. Karena pada dasarnya penjualan merupakan hal yang sangat penting 

dalam kelangsungan hidup koperasi. Oleh karena itu diperlukan sistem akuntansi 

penjualan yang baik. 



Primkop Polwiltabes Semarang merupakan badan usaha yang berbentuk 

koperasi yang menjadi wadah bagi anggota polri maupun karyawan sipil di 

lingkungan Poltabes Semarang. Pada Primkop Polwiltabes Semarang, sebagai 

organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan bertujuan untuk mensejahterakan 

anggotanya, maka Primkop Polwiltabes Semarang juga mempunyai kegiatan atau 

usaha yang menunjang kehidupan koperasi. Kegiatan usaha tersebut meliputi unit 

pertokoan, unit simpan pinjam, unit usaha persewaan.   

Dalam unit pertokoan pada koperasi Primkop Polwiltabes Semarang 

transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit, Karena 

kegiatan penjualan yang dilakukan menggunakan dua sistem penjualan yaitu 

sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit, maka perlu penanganan 

manajemen keuangan yang serius agar dalam penjualan yang ada pada Primkop 

Polwiltabes tersebut tidak disalahgunakan oleh pengurus koperasi, maka perlu 

adanya suatu sistem akuntansi penjualan yang baik. Agar para anggota merasa 

aman menanamkam modal dalam koperasi tersebut dan keberadaan kas dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dan mengingat pentingnya sistem 

akuntansi penjualan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan, maka dalam 

penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil judul “ SISTEM AKUNTANSI 

PENJUALAN PADA MINI MARKET PRIMER KOPERASI 

POLWILTABES SEMARANG “   



 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian terlebih dahulu harus menentukan perumusan 

masalah apa yang harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Adapun 

perumusan masalah yang penulis kemukakan sesuai objek yang diteliti sesuai 

judul Tugas Akhir yaitu “ Bagaimana Sistem Akuntansi Penjulan yang diterapkan 

pada Mini Market Primer Koperasi Polwiltabes Semarang “ 

Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji meliputi: 

a. Bagian –bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan 

b. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan   

c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan   

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan meupakan suatu langkah yang harus diterapkan dalam, sehingga 

setiap kegiatan dapat terencana dan terarah. Adapun tujuan dari penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan 

pada Primkop Polwiltabes Semarang. 

b. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan pada Primkop Polwiltabes 

Semarang. 



c. Untuk mengetahui catatan akuntansi yang digunakan pada Primkop 

Polwiltabes Semarang.  

2. Manfaat 

Disamping tujuan tersubut diatas, penyusunan Tugas Akhir ini juga 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang informasi 

dalam bidang akuntansi dan melatih diri dengan terjun langsung 

kelapangan, sebagai bahan pertimbangan dan pemasukan bagi Primer 

Koperasi Polwiltabes Semarang dalam memutuskan kebijaksanakan 

sehingga dapat lebih meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. 

b. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian iniakan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi 

penulis maupun peneliti berikutnya yang akan melakukan studi lebih 

lanjut,berkaitan dengan sistem Akutansi penjualan khususnya yang ada 

pada Primer Koperasi Polwiltabes semarang. 

1.4 Sistemetika Penulisan 

Bab 1 :  Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori  



Bab ini menguraikan tentang pengertian system akuntansi, pengertian 

penjualan dan system akuntansi penjualan, bagian-bagian yang terkait, 

dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, 

pengendalian intern. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini berisi tentang lokasi penelitian atau pengamatan, objek 

kajian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, bidang 

usaha, dan wilayah kerja, struktur organisasi pada PRIMER KOPERASI 

POLWILTABES Semarang. 

Dalam pembahasan berisi tentang system akuntansi penjualan yang 

digunakan pada PRIMER KOPERASI POLWILTABES Semarang. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Pengertian Akuntansi Penjualan 

Akuntansi adalah suatu teknik pengadministrasian peristiwa-peristiwa 

keuangan secara chonologis dan sistematis, beserta penyusunan laporan keuangan 

dan analisisnya. ( Sriyadi 1985:207 ) 

Sedangkan menurut pengertian lain, American Accounting Association 

mendefinisikan Akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur dan 

melaporkan informasi-informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian 



dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 

tersebut. ( Soemarso 1992:5 ) 

 Penjualan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan, agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya perusahaan itu, 

berkembang dan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga penjualan barang 

dagangan oleh sebuah perusahaan dagang biasanya hanya disebut “Penjualan”.     

( Soemarso, 1999:178 ) 

Sedangkan pengertian lain, Penjualan artinya penjualan barang dagangan 

sebagai usaha pokok perusahaan dan biasanya dilakukan secara teratur. ( Marom, 

2000:8 ) 

Jadi akuntansi penjualan merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur 

dan melaporkan informasi-informasi keuangan secara chonologis dan sistematis, 

beserta penyusunan laporan keuangan dan analisisnya dalam penjualan barang 

dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang dilakukan secara teratur. 

2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Penjualan 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manejemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. ( 

Mulyadi, 1997:3 ) 



Sedangkan menurut pengertian lain sistem akuntasi merupakan gabungan 

formulir-formulir, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data dalam suatu badan usaha, dengan tujuan mengahasilkan informasi-

informasi keuangan yang diperlukan oleh manejemen dalam mengawasi usahanya 

atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. ( Marom, 2003:1 ) 

Jumlah transaksi penjualan yang terjadi biasanya cukup besar dibandingkan 

dengan jenis transaksi yang lain. Pada saat perushaan menjual barang 

dagangannya, maka diperoleh pendapatan, dan jumlah yang dibebankan kepada 

pembeli untuk barang dagangan yang diserahkan merupakan pendapatan dari 

perusahaan yang bersangkutan.  

Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik 

secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kradit, pengiriman 

barang atau jasa telah dipenuhi dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu sehingga perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Dalam 

penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli 

jika perusahaan telah menerima uang atau kas dari pembeli. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem 

Akuntansi Penjualan adalah suatu kesatuan yang melibatkan  bagian-bagian yang 

saling terkait yang meliputi prosedur-prosedur penawaran dan pengiriman barang 

atau jasa, penagihan, serta penerimaan uang dari transaksi penjualan baik kredit 

maupun tunai. 



2.2 Fungsi-fungsi yang Tekait dalam Sistem Akuntansi Penjualan  

Dalam sistem akuntansi penjualan melibatkan beberapa bagian atau fungsi 

dalam perusahaan agar transaksi penjualan tidak terpusat pada satu bagian saja, 

hal ini sangat diperlukan supaya terjadi pengendalian intern yang baik dan 

menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada sepertiadanya transaksi 

penjualan yang tidak diotorisasi oleh bagian penjualan.  

Menurut Mulyadi ( 1997:213 ), fungsi yang terkait dalam sistem penjualan 

adalah: 

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, 

mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum 

ada pada surat order tersebut. 

b. Fungsi Kredit 

Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

penjulan kredit, yang berttanggung jawab untuk meneliti setatus kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan.  

c. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang tersebut ke 

fungsi pengiriman, fungsi ini berada ditangan bagian gudang. 

d. Fungsi Pengiriman  



Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar 

surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. 

e. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan 

dan penerimaan kas serta membuat laporan penjualan.fungsi ini berada 

ditangan bagian jurnal. 

f. Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

pejualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

2.3 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan 

Formulir atau dokumen merupakan media untuk merekam suatu transaksi 

keuangan yang terjadi, maka akan berfungsi sebagai bukti adanya transaksi. Dari 

pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa formulir juga 

merupakan dokumen. Dokumen juga merupakan blangko yang digunakan untuk 

melaksanakan catatan dari suatu transaksi. Misalnya untuk mencatat dalam jurnal 

atau memosting kedalam buku besar. 

Dokumen yang digunakan dalam penjualan menurut ( Mulyadi 1989:219 ) : 

1. Faktur Penjualan 

Merupakan lembar pertama yang dikirimkan kepada langganan. Jumlah 

lembar faktur penjualan yang dikirim kepada langganan adalah tergantung 

dari permintaan langganan. 



2. Tembusan Piutang 

Merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirim ke bagian piutang 

sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. 

3. Tembusan Jurnal Penjualan  

Merupakan tembusan yang dikirim kebagian jurnal dan buku besar 

sebagai dasar mencatat transaksi penjualan. 

4. Tembusan Pramuniaga  

Tembusan yang dikirimkan kepada pramuniaga untuk memberitaukan 

bahwa order dari pelanggan yang lewat ditangannaya telah dipenuhi sehingga 

memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya. 

5. Tembusan Analisis 

Tembusan yang dikirim kebagian kartu persediaan dan kartu biaya sebagai 

dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam faktur 

persediaan, untuk analisis penjualan dan untuk menghitung komisi 

pramuniaga. 

2.4 Metode Pencatatan Akuntansi penjualan  

Metode penctatan akuntansi penjualan menurut ( Mulyadi, 1997:470 ) 

1. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan yang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

dan meringkas data penjualan dan jika manejemen memerlukan informasi 



penjualan selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal ini disediakan satu 

kolom untuk setiap jenis produk untuk meringkasnya. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber, dan dalam hal ini dari 

penjualan. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual. 

4. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini9 

diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan 

barang yang disimpan dalam gudang. 

5.  Kartu Gudang 

Catat ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang dan dalam penjualan ini kartu 

gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. 

2.5 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian intern menurut ( Mulyadi, 1997:472 ) 



1. Organisasi 

a) Fungsi pewnjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

b) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

c) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

b) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap 

“lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempatan pita register kas pada 

faktur tersebut. 

c) Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi 

dari bank penerbit kartu kredit. 

d) Penyerahan barang diotorisasifungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

e) Pencatatan dalam buku jurnal diotorisasi fungsi akuntansi dengan 

memberi tanda pada faktur penjualan tunai. 

3. Praktik yang Sehat 

a) Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak daln pemakainnya 

dipertanggungjawabkan fungsi penjualan. 

b) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank 

pada hari yang sama dengan transaksi penjualan atau hari kerja 

berikutnya. 



c) Perhitungan saldo kas ditangan fungsi kas secara periodic dan mendadak 

oleh fungsi pemeriksaan interen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat 

memperoleh atau pendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan 

penulisan laporan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, lokasi penelitian yang 

dipilih adalah di PRIMER KOPERASI POLWILTABES SEMARANG tepatnya 

di jalan Kali Garang I.A. 

 
3.2 Objek Kajian 

Objek kajian merupakan suatu variable yang akan diteliti atau dikaji. Dalam 

penyusunan Tugas akhir ini, Objek kajian yang ditiliti adalah Sistem Akuntansi 

Penjualan pada Minimarket Primer Koperasi polwiltabes Semarang. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Tugas Akhir ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1.  Metode Dokumentasi 

Di dalam metode ini data diperoleh dari literature dan buku-buku yang 

berhubungan dengan Sistem Akuntansi Penjualan.Metode ini akan dapat 

menunjang kelengkapan data.  

2. Metode Wawancara 



Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan 

untuk memperoleh informasi yang diharapkan.teknik wawancara ini 

digunakan untuk melengkapi data dari metode dokumentasi. 

3.  Observasi 

    Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti 

dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara 

langsung kegiatan penjualan di perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

digarapkan oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data ( Arikunto, 

1998:240 ). Analisa data biasanya mencakup pekerjaan meringkas data yang telah 

dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, membuat ringkasan, dan 

menerapkan suatu tehnik. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan ( Singarimbun, 

1989:263 ). 

Dengan demikian, data-data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis diskriptif  karena menggambarkan suatu keadaan. Secara 

umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau prilaku-prilaku yang diamati ( Badgon dan Taylor dalam moleong 2002:3 )  

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Primkop Poltabes Semarang 

Lokasi penelitian ini adalah PRIMKOP Polwiltabes Semarang yang 

terletak di Jl. Kaligarang 1 A Semarang. Pada tahun 1976, sebelum 

adanya koperasi di Poltabes Semarang, sudah terbentuk sebuah 

perkumpulan yang disebut warung kesejahteraan yang usahanya terbatas 

pada pemberian pinjaman barang dan pinjaman uang yang jumlahnya 

masih terbatas. Adapun tujuan perkumpulan ini adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota POLRI yang ada di wilayah 

lingkungan kerja Poltabes Semarang. Perkumpulan ini selanjutnya 

berkembang dan cukup maju, hingga akhirnya diketuai oleh Lettu Polisi 

Djumingan yang pada waktu itu menjabat sebagai Kapoltabes Semarang. 

Di tahun 1981, atas perintah Kapoltabes, perkumpulan ini yang bentuknya 

warung kesejahteraan, dirubah menjadi sebuah koperasi dengan simpanan 

pokok pertama Rp. 2.000,- dan simpanan wajib Rp. 300,-. Adapun unit-

unit usaha yang ada pada awalnya meliputi unit pertokoan yang hanya 

menyediakan bahan-bahan sembako dan unit simpan pinjam. 

Setelah menjadi koperasi, perkumpulan ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, dan atas petunjuk dari Kantor Koperasi Kotamadia 

Semarang, semua primer koperasi harus berbadan hukum. Maka pada 



tahun 1983, Koperasi Poltabes Semarang memperoleh badan hukum 

koperasi dengan nomor 9830/BH/VI pada tanggal 16 September dengan 

nama “PRIMER KOPERASI POLTABES SEMARANG”, yang 

berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 19 Semarang, dengan wilayah kerja 

meliputi kota Semarang. Yang menjadi pelopor berdirinya Primkop 

Poltabes Semarang antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Muchayat Madran, B.A. 

2. Drs. Munantoyo 

3. Soewardjo 

4. Suwarno 

5. FX. Suyudi   

Berdasarkan SK Kapoltabes Semarang No. Skep/26/VI/1987 tanggal 10 

Juni 1987, simpanan wajib yang semula Rp. 300,- dinaikan menjadi Rp. 

2.000,-. Dengan simpanan wajib itu koperasi berusaha meningkatkan 

usahanya, yang semula hanya terdiri dari dua unit usaha menjadi empat 

unit usaha yaitu unit pertokoan, unit jasa, unit simpan pinjam dan unit 

pangkas rambut. 

Di tahun 1988, berdasarkan Skep/65/XIII/1988 tanggal 14 Juni 1988, 

simpanan wajib mengalami kenaikan dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,- 

perbulan. Pada tahun ini pula Primkop Poltabes Semarang mendapat 

klasifikasi “B” mantap dengan nilai 66. Pada tahun 1990, pengurus 

berhasil menambah prasarana sehingga diperoleh beberapa kemajuan 

antara lain : 



1. Membeli tanah kapling di desa Mijen Semarang. 

2. Membeli tanah di desa Sekaran Gunung Pati. 

3. Menambah pinjaman kepada anggota yang semula Rp. 300.000,- 

menjadi              Rp. 5.000,- per anggota  

      

4.1.2. Keanggotaan Primkop Poltabes Semarang 

Adapun Pengurus Primkoppol adalah sebagai berikut : 

K e t u a : SUYATNO. BSW PENATA / 170009063 

Sekretaris : YAWINGUN PENATA / 57070359 

Bendahara : A M I N I PENATA / 030238333 

Bidang Keanggotaan 

 Anggota Primkop Polwiltabes Semarang per 31 Desember 2004 

sejumlah 2.359 anggota, terdiri : 

Polri :  2.202 Orang 

PNAS : 94 Orang 

Purnawirawan : 4 Orang 

Anggota pasif/sudah  : 59 Orang 

pindah simpanan  

belum diambil 
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4.1.3. Tugas-tugas dan wewenangan   

Primpkop Poltabes Semarang mempunyai tugas pokok membantu 

Pimpinan / Kapoltabes Semarang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

anggota beserta keluarganya secara tertib dan terus menerus. 

Tugas Primkop Poltabes Semarang : 

a. Ketua 

1. Memimpin keinginan Primkoppol sehari-hari. 

2. Mengadakan rapat dengan pengurus dan badan pengawas minimal satu 

bulan sekali. 

3. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas Primkoppol. 

4. Mengikuti rapat Distribusi “A” di Poltabes Semarang. 

5. Bertanggung jawab kepada RAT dan Kapoltabes Semarang. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh dinas / pimpinan.    

b. Sekretaris 

1. Membantu ketua dalam pelayanan administrasi bagi Pimpinan. 

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada 

RAT dan ketua Primkoppol. 

c. Bendahara 

1. Membantu ketua Primkoppol dalam pembinaan teknis bidang 

administrasi keuangan dan perbendaharaan Primkoppol. 

2. Bertanggung jawab kepada RAT dan ketua Primkoppol. 
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d. Ka Unit Usaha 

1. Membuat rencana kebutuhan yang diajukan kepada ketua Primkoppol. 

2. Mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan. 

3. Mengawasi dan memberi petunjuk kepada karyawan yang 

dimpimpinnya. 

4. Bertanggung jawab kepada pengurus. 

e. Ka Unit Simpan Pinjam  

1. Melayani pinjaman kepada anggota. 

4.1.4. Alat Kelengkapan Primkop Poltabes Semarang 

1. Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi yang 

diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Setiap persoalan 

sejauh mungkin diambil keputusan berdasarkan musyawarah. Apabila tidak 

tercapai kata mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 

(voting).  

2. Pengurus 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dimana 

yang dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi persyaratan sebagai  

berikut : 

a. Memiliki kejujuran dan ketrampilan kerja. 
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 Mempunyai pemahaman yang cukup tinggi tentang falsafah 

organisasi dan tata kerja koperasi. 

b. Badan Pemeriksa 

 Pemeriksaan diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 

dalam satu tahun. Pemeriksaan ini mengenai hal-hal seperti uang, 

surat-surat berharga, alat kelengkapan dan mengenai kebenaran 

pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan 

organisasi. Syarat-syarat anggota Badan Pemeriksa yaitu : 

1) Memiliki sifat kejujuran. 

2) Mengetahui selujk beluk koperasi dan pembukuannya. 

Anggota pengurus dan Badan Pemeriksa sebelum 

melakukan tugas dan kewajibannya, terlebih dahulu harus 

mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan UU Koperasi 

yang berlaku.  

4.1.5. Unit Usaha  Kegiatan Primkop Poltabes Semarang 

1. Simpan Pinjam 

Dalam tahun 2004 telah melayani anggota yang mengajukan 

pinjaman uang di Primkoppol, sebanyak 886 anggota dengan jumlah 

pinjaman Rp. 3.106.850.000,- 

2. Mini Market 

Toko Mini Market Bara Mandiri Primkop Polwiltabes Semarang 

melayani kebutuhan anggota dan keluarganya serta masyarakat umum, 



 46

utamanya sembilan bahan pokok. Namun demikian juga menyediakan dan 

melayani barang elektronika dan konfeksi dengan mengupayakan harga 

barang lebih murah dari harga pasaran maksimal sama dengan harga di 

pasaran serta melayani pembelian secara kredit, dengan harga sama. 

3.   Foto Copy 

     Dalam operasionalnya melayani dinas, anggota maupun 

masyarakat umum di bidang foto copy, jilid buku dan cetak. 

4. Persewaan 

a. Lapangan Tennis 

Disewakan kepada masyarakat umum yang penggunaannya, pagi, sore 

dan malam hari, sedangkan besar sewanya masih tetap yang telah 

berjalan (belum dinaikkan). 

Satu bulan main 4 x 1 lapangan apabila : 

- Pagi hari Rp.   30.000,00 

- Sore hari Rp.   40.000,00 

- Malam hari  Rp. 100.000,00 

Membantu meningkatkan olah raga anggota, Bhayangkari dan 

RBC khususnya di bidang tehnis lapangan dengan tidak dipungut 

beaya sewa lapangan.  

b. Warung Soto dan Rumah Makan Padang : 

1) Wr. Soto Rp. 40.000,- per hari 

2) RM. Padang  Rp. 40.000,- per hari 
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c. Pertokoan Jl. Kaligarang 

1) Sewa per hari dengan anggota Rp. 15.000,- 

2) Sewa per hari dengan bukan anggota Rp. 20.000,- 

d. Soto Bangkong 

Sewa per bulan sebesar Rp. 2.500.000,- 

e. Unit Jasa Wartel 

Pendapatan wartel per tahun 45.800.000,00,- 
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4.2 Sistem akuntansi Penjualan pada Minimarket Primer Koperasi Polwiltabes 

Semarang 

Primer Koperasi Polwiltabes Semarang merancang sistem akuntansi 

penjualan untuk menangani transaksi penjualan yang berasal dari minimarket atas 

produk yang dipasarkan atau yang dihasilkan dari minimarket. Penjualan tersebut 

dilakukan dengan cara memasarkan produk-produk yang dihasilkan untuk dijual 

kepada konsumen dari luar maupun dari anggota Primer Koperasi Polwiltabes 

secara kredit atau tunai. 

4.2.1 Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 

yang dimaksud dari penjualan tunai disini yaitu penjualan yang 

pembayarannya secara langsung pada saat itu transaksi tersebut terajadi. 

Dan dalam Primkop Polwiltabes Semarang lebih seringnya terjadi transaksi 

penjualan secara tunai karena lebih menguntungkan, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan dalam koperasi tersebut. 

4.2.2 Sistem Akuntansi Penjulan Kredit 

penjualan kredit yaitu penjualan yang dengan syarat pembayaran 

dalam jangka waktu tertentu,biasanya penjualan kredit antara pihak penjual 

dengan pihak pembeli mengadakan perjanjian dalam menentukan harga jual, 

misalkan: uang muka, potongan harga jual. Dan dalam penjualan kredit ini 

hanya bias dilakukan oleh anggota primer Koperasi Polwiltabes semarang 

atau anggota polri, karena dalam penjualan kredit ini apabila pembeli 

membeli barang dengan jumlah uang yang besar dapat dapat membeli secara 
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kredit dengan cara pemotongan gaji yang disertai slip gaji dan keterangan 

atau prosedur yang ada. 

4.2.3 Barang yang dijual pada  Primkop Polwiltabes Semarang 

Minimarket Primkop Polwiltabes Semarang menyediakan bermacam-

macam jenis produk yang dijual kepada anggota maupun masyarakat umum, 

adapun jenis  produk yang dijual pada minimarket diantaranya yaitu barang-

barang kelontong seperti tempat sabun, gayung dan jenis barang yang lain, 

dan juga ada bahan sembako kebutuhan sehari-hari, begitu juga alat-alat 

tulis dan fotocopy. Dan untuk jangka waktu tahun ini Primkop Polwiltabes 

Semarang mulai menambah lagi berjualan hand phone, juga perabotan 

rumah tangga. 

4.3  Bagian yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penjualan pada Minimarket 

Primer Koperasi Polwiltabes Semarang 

4.3.1 Bagian yang terkait pada Penjualan Tunai  

a. Bagian Order Penjualan 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, 
mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada 
pembeli untuk lepentingan pembayaran harga barang ke kasir. 

b. Bagian Kasir/kassa 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima pembayaran harga 
barang dari pembeli baik pembayaran secara tunai maupun pembayaran 
secara kredit.  

c. Bagian Pembukuan 

Bagian ini mempuyai tugas mencatat semua transaksi yang 
terjadi dan menjurnal serta memosting setiap transaksi yang terjadi 
berpengaruh terhadap pos masing-masing. Bagian pembukuan ini 
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memperoleh bukti transaksi dari kasir, kemudian dicatat dalam buku 
besar dan buku laporan keuangan. 

                  d. Bagian Bendahara  
Bagian ini bertugas mencatat semua pemasukan dari hasil 

penjualan, mengamankan uang dan bukti-bukti surat berharga serta 
dokumen keuangan koperasi. 

4.3.2 Bagian yang terkait pada Penjualan Kredit 

a. Bagian Penjualan 

Bagian ini bertugas menjual barang dengan melakukan 

pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang serta membuat nota. 

b. Bagaian Akuntansi  

Bagian ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi 

yang berpengaruh pada pos masing-masing. Bagian akuntansi ini 

memperoleh bukti transaksi dari kasir, kemudian dicatat dalam buku 

besar dan buku pembantu untuk dibuat laporan keuangan. 

c. Bendahara 

Bendahara disini berfungsi memberikan laporan pertanggung 

jawaban yang telah dibuat kepada ketua koperasi untuk dilaporkan 

kepada Badan Pemeriksa, menyusun dan menyiapkan perhitungan Sisa 

Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota,mencatat semua 

pemasukan atas hasil penjualan, mengamankan uang dan bukti-bukti 

surat penting serta dokumen keuangan koperasi, mengajukan potongan 

kepada kasir koperasi agar mengadakan pemotongan gaji kepada 

anggota koperasi yang membeli secara kredit, menyelenggarakan 
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usaha penyediaan dana penerimaan dan pembayaran atas semua 

tansaksi kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. 

d. Kasir 

Bagian ini memiliki tugas menerima pembayaran dari penjualan 

kredit maupun tunai. Untuk penjualan kredit yaitu dengan pemotongan 

gaji anggota, selanjutnya dari penerimaan uang tersebut diserahkan 

kepada bendahara. 

e. Juru Bayar 

Bagian ini berfungsi dalam hal mengurus dan memproses ajuan 

piutang dari tiap-tiap langganan atau anggota koperasi. 

4.4 Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan pada 

Minimarket Primkop Polwiltabes Semarang 

4.4.1 Dokumen untuk Penjulan Tunai 

a.   Bukti Penerimaan Kas 

Buku ini untuk membuktikan adanya penerimaan uang dari hasil 

penjualan di mini market Primer Koperasi Polwiltabes Semarang. 

b.   Nota Pembelian Tunai 

Yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh bagian penjualan di 

minimarket Primer Koperasi Polwiltabes Semarang untuk penjualan 

secara tunai. 

4.4.2 Dokumen untuk Penjualan Kredit  

a.   Nota Pembelian Kredit 
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Yaitu formulir yang digunakan sebagai tanda bukti atas 
penjualan kredit yang diserahkan kepada pembeli, bahwa pembeli 
telah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli secara kredit. 

b.   Kwitansi 

Yaitu bentuk formulir yang digunkan untuk mencatat 
pembayaran atas sejumlah piutang. 

c.   Kartu Daftar Potongan  

Yaitu buku pembantu piutang yang dipergunakan unyuk merinci 
atas nama, pangkat, golongan dan jumlah piutang. 

d.   Nota Dinas 

Yaitu merupakan formulir pengesahan untuk penjualan potongan gaji. 
e.    Bukti Penerimaan Kas ( BPK ) 

Yaitu bukti yang digunakan untuk membukukan setiap jenis 
transaksi dimana koperasi menerima secara kas. 

 
 

f.    Bukti Pengeluaran Kas ( BKK ) 

Yaitu bukti yang digunakan untuk membukukan setiap jenis 
transaksi yang baru dibayar secara kas lewat pemotongan gaji. 

4.5 Proses Pencatatan Sistem Akuntansi Penjualan pada Minimarket Primkop 
Polwiltabes Semarang 
4.5.1 Catatan yang digunakan untuk Penjualan Tunai 

a. Buku Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi 
penjualan tunai sehingga dapat diketahui total penjualan barang selama 
satu periode. 

b. Buku Kas Harian 

Buku kas harian digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi kas 
secara harian. Buku kas harian ini mempunyai fungsi ganda yaitu 
sebagai penerimaan kas dan sebagai pengeluaran kas. 

c. Kartu Gudang 

Kartu gudang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat 
kuantitas barang yang masuk ke gudang dan kuantitas berkurangnya 
barang yang keluar dari gudang dan siap untuk di jual serta jumlah 
barang yang masih ada dalam gudang. 



 53

 
 
 
4.5.2 Catatan yang digunakan untuk penjualan kredit 

a. Kartu Piutang 
Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi 

rincian piutang kepada para kerditurnya. Pencatatan ini dilakukan oleh 
bagian akuntansi 

b. Buku Penjualan  
Catatan akuntansi ini digunakan untuk pencatatan transaksi 

penjualan kredit terjadi 
4.6 Jaringan Prosedur Sistem Akuntansi Penjualan Kredit pada Minimarket 

Primer Koperasi Polwiltabes Semarang  
Teknik pelaksanakan prosedur penjualan kredit yang terjadi pada Primer Koperasi 

Polwiltabes Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Kasir 

Pertama pembeli datang ketoko untuk melakukan pembelian barang, 

setelah setuju untuk membeli barang yang dipilih oleh pembeli, maka bagian 

kasir atau bagian penjualan menerima order dari pelanggan, kemudian mulai 

membuat Sumber Dokumen ( SD ) atau nota pembelian kredit serta membuat 

Bukti Penerimaan Kas ( BPK ) yang akan diperiksa kebenaran jumlah barang 

yang diterima, lalu menyerahkan Sumber Dokumen ( SD ) dan Bukti 

Penerimaan Kas ( BPK ) kebagian akuntansi. 

2. Bagian Akuntansi 

Kemudian dari bagian akuntansi menerima Sumber Dokumen ( SD ) 

Bukti Penerimaan Kas ( BPK ) dan setelah menerima bagian akuntansi 

membuat Daftar Potongan ( DP ) yang dicatat dalam kartu piutang masing-
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masing langganan atau anggota yang membeli secara kredit, dan kemudian 

diserahkan ke bagian sekertaris untuk diperiksa. 

3. Bagian Sekertaris 

Setelah itu bagian sekertaris menerima Sumber Dokumen ( SD ), 

Bukti Penerimaan Kas ( BPK ), dan Daftar Potongan ( DP ) dari bagian 

akuntansi untuk dikoreksi kebenarannya dan kemudian membuat rekap Daftar 

Potongan ( DP ) dan Kwitansi untuk diserahkan pada bagian bendahara. 

4. Bagian Bendahara 

Dari bagian bendahara menerima rekap Daftar Potongan ( DP ) dan 

Kwitansi dari bagian sekertaris yang kemudian untuk membuat Nota Dinas 

untuk diserahkan pada juru bayar dalam pengajuan Daftar Potongan ( DP ). 

5. Juru Bayar 

Kemudian juru bayar menerima rekap Daftar Potongan ( DP ), 

Kwitansi dan Nota Dinas yang telah disetujui oleh bagian bendahara, maka 

dari bagian juru bayar membuat potongan gaji pada masing-masing anggota 

atau langganan, dan membuat Bukti Pengeluaran Kas ( BKK ) dan diserahkan 

kebagian bendahara untuk dilakukan pemotongan gaji.  

 

 

4.6.1 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Pada Primkop Polwiltabes 

Semarang 
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Keterangan : 
SD : Sumber Dokumen 
BPK : Bukti Penerimaan Kas 
DP : Daftar Piutang 
BKK : Bukti Pengeluaran Kas 

Gambar . Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 
4.7 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 

pada Primkop Polwiltabes Semarang 
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Teknik pelaksanaan prosedur penjualan pada koperasi Polwiltabes 

Semarang adalah adalah sebagai berikut  : 

a. Pembeli datang ke toko untuk membeli barang, setelah setuju nuntuk 

membeli barang maka bagian penjualan membuat nota rangkap 3 ( tiga ) yang 

didistribusikan sebagai berikut : 

• Lembar pertama untuk pembeli. 

• Lembar kedua untuk bagian akuntansi untuk dicatat dalam 

jurnal penjualan, dan buat arsip. 

• Lembar ketiga untuk arsip bagian penjualan. 

b. Nota lembar pertama digunakan pembeli untuk mengambil barang yang 

terlebih dahulu harus membayar ke kasir, kemudian kasir menyerahkan uang 

ke bendahara. 

c. Bagian kasir membuat bukti penerimaan uang yang kemudian diserahkan 

kebagian akuntansi untuk laporan keuangan sesuai dengan nomor urut. 

d. Oleh bagian akuntansi uang dikirim ke bendahara untuk disimpan di bank 

sesuai dengan urut tanggal. 
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4.7.1 Bagan Alir Sistem Akuntansi dari Penjualan Tunai pada Primkop Polwiltabes 

Semarang. 

 
Bagian Penjualan            Bagian Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 11. Sistem Akuntansi dari Penjualan Tunai  
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Uang di simpan di Bank  

Bagian Akuntansi          Bagian Bendahara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 11. Sistem Akuntansi dari Penjualan Tunai 
 
 
 
Keterangan : 

BPU : Bukti Penerimaan Uang 
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4.8 Pembahasan 

Pembahasan dari hasil penelitian Sistem Akuntansi Penjualan setelah dikaitkan 

antara teori dengan praktik pada Primer Koperasi Polwiltabes Semarang adalah 

sebagai berikut : 

4.7.1 Bagian yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penjualan pada Minimarket 

Primkop Polwiltabes Semarang  

a.  Dalam sistem akuntansi penjualan tunai melibatkan beberapa bagian 

atau fungsi yang terkait, meliputi bagian order penjualan, bagian kasir,  

bagian pembukuan, bagian bendahara. 

Bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi penjualan pada 

minimarket Primkop Polwiltabes Semarang pada dasarnya telah 

melaksankan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan 

bagiannya, misalkan pada bagian order penjualan menerima order 

penjualan dan mengisi faktur penjualan tunai yang kemudian 

diserahkan kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga 

barang ke kasir. Namun pada bagian penjualan tunai ini masih terdapat 

kekurangan yaitu belum adanya bagian pengiriman yang menangani 

pengiriman barang kepelanggan apabila ada pembeli atau pelanggan 

dalam pembelian barang dengan jumlah yang besar, maka seharusnya 

dalam sistem akuntansi penjualan pada minimarket Primkoppol 

terdapat bagian pengiriman yang menangani setiap pengiriman 
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kepelanggan untuk minta dikirimkan barang yang sudah dibeli 

sehingga mempermudah proses jalannya penjualan tunai.   

b. Dalam sistem akuntansi penjualan kredit melibatkan bagian atau fungsi 

yang terkait, meliputi bagian penjualan, bagian akuntansi, bagian 

bendahara, bagian kasir, bagian juru bayar. 

Bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi penjualan pada 

minimarket Primkop Polwiltabes Semarang sudah melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan bagiannya 

misalkan dalam bagian akuntansi yang mencatat semua transaksi 

penjualan kredit. Seperti halnya pada bagian yang terkait pada sistem 

akuntansi penjualan tunai, pada sistem akuntansi penjualan kredit juga 

belum ada bagian pengiriman yang menangani pengiriman barang 

kepelanggan apabila ada pembelian barang dengan jumlah yang besar.    

4.7.2 Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan pada 

Minimarket Primkop Polwiltabes Semarang       

a. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 

antara lain : bukti penerimaan kas, nota pembelian tunai, yang 

digunakan sebagai bukti bahwa sudah ada persetujuan jual beli yang 

sah diantara pembeli dengan penjual atas barang yang telah dipilih. 

Pada Primkop Polwiltabes Semarang sistem pembayaran dilakukan 

oleh para pembeli baik dari anggota koperasi atau dari masyarakat luar 

tidak melalui pemotongan gaji namun dengan pembayaran secara kas. 
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Dokumen yang ada dalam Primkop Polwiltabes Semarang sudah 

sesuai dengan prosedur yang ada, dalam pelaksanakan tugasnyapun 

cukup sederhana sehingga dalam pembayaran penjualannya ditangani 

secara langsung dalam waktu barangnya sudah jadi dibeli. Namun 

dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan atau kekurangan 

dalam pembuatan dokumen-dokumen dalam penjualan tunai yang 

dibandingkan dengan teorinya dokumen yang digunakan pada 

Primkoppol masih kurang untuk sebagai bukti transaksi. Misalkan 

tidak adanya tembusan jurnal penjualan yaitu tembusan yang dikirim 

kebagian pembukuan untuk membuat jurnal dan buku besar sebagai 

dasar pencatatan transaksi penjualan tunai. Tembusan jurnal penjualan 

ini dibuat agar dalam pencatatan transaksi penjualan tunai ini dicatat 

kedalam buku besar dan jurnal penjualan juga sebagai bukti transaksi 

penjualan untuk mempermudah dalam pemeriksaannya. 

b. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit 

antara lain: nota pembelian kredit, kwitansi, kartu daftar potongan, 

nota dinas, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas. 

Pada Primer Koperasi Polwiltabes Semarang Sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh para pelanggan atau anggota koperasi tidak secara kas 

namun dengan memotong gaji anggota yang mengambil kredit, yang 

kemudian dibuatkan kartu daftar potongan kedalam buku pembantu 

piutang yang dipergunakan untuk merinci atas nama, pangkat, 
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golongan, dan jumlah piutang. Dan pembayaran pelunasan piutang 

dari pembeli dilakukan melalui bank, yang kemudian dipotong dari 

tiap gaji perbulan. 

Dokumen yang digunakan pada Primkop Polwiltabes Semarang  

pengerjaannya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing bagian yang bersangkutan. Adapun  

dalam dokumen penjualan kredit ini juga masih terdapat kelemahan 

dalam pembuatan faktur dan kwitansi yang tidak ada nomor urut yang 

tercetak dan bentuknya terlalu biasa. Untuk itu agar tidak ada 

kesalahan dalam pencatatan atau pengecekkan dalam laporan 

keuangan  nantinya faktur dan kwitansi yang digunakan harus terdapat 

nomor urut yang tercetak bukan secara tertulis, sehingga tidak terjadi 

kemungkinan akan adanya kecurangan dalam pengunaannya. 

4.7.3  Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penjualan pada 

Minimarket Primer Koperasi Polwiltabes Semarang yaitu : buku 

penjualan, buku kas harian, kartu gudang.  

Proses pencatatan yang dilakukan pada Primer Koperasi Polwiltabes 

Semarang sudah sesuai dengan teori dan prosedur yang ada, walaupun 

dibandingkan dengan teori catatan akuntansi pada Primkop Polwiltabes 

Semarang masih dibilang sederhana atau biasa, urutannya tidak berbelit-

belit, sehingga memperlancar jalannya proses penjualan.Tetapi catatan 

yang diterapkan sudah tepat untuk badan usaha setingkat koperasi 
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sehingga tercipta sistem akuntansi penjualan yang benar-benar dapat 

memberikan informasi yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Namun masih ada kelemahan yang perlu dibenahi yaitu masih ada 

perangkapan dalam pencatatan penjualan pada bagian pembukuan yang 

merangkap tugasnya dalam membukukan kas harian yang mempunyai 

fungsi ganda yaitu sebagai pencatatan penerimaan kas dan sebagai 

pencatatan pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan kesalahan atau 

kecurangan dalam pencatatan transaksi penjualan, dan semestinya dalam 

pencatatan penerimaan kas harus dipisahkan dari pencatatan pengeluaran 

kas untuk mempermudah dalam pemeriksaannya atau pengecekannya dan 

menghindari dari kecurangan atau kesalahan dalam penggunaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan uraian mengenai sistem 

akuntansi penjualan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dalam Sistem Akuntansi Penjualan tunai maupun penjualan kredit, bagian 

yang terkait pada Primkop Polwiltabes Semarang pada dasarnya telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan 

tugasnya, namun didalamnya masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya 

bagian pengiriman yang menangani pengiriman barang apabila pembelian 

barangnya dengan jumlah yang besar. 

b. Pada setiap kegiatan transaksi dokumen yang digunakan pada Primkoppol 

dalam sistem akuntansi penjualan tunai maupaun penjualan kredit sudah 

sesuai dengan prosedur yang ada dan pengerjaannya sudah berjalan dengan 

lancar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang 

bersangkutan. Adapun dalam pembuatan dokumen penjualan tunai masih ada 

kekurangan untuk dijadikan bukti dalam transaksi penjualan. Sedangkan pada 

dokumen penjualan kredit juga masih terdapat kelemahan dalam pembuatan 

faktur dan kwitansi yang tidak terdapat nomor urut yang tercetak dan 

bentuknya masih terlalu biasa. 

c. Pencatatan akuntansi penjualan pada Primkoppol sudah sesuai dengan teori 

dan prosedur yang ada, walaupun bila dibandingkan dengan teori catatan 
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akuntasi penjualan pada Primkoppol masih dibilang sederhana atau biasa, 

urutannya tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya proses 

penjualan. Namun masih ada kelemahan yang perlu dibenahi yaitu masih ada 

perangkapan dalam pencatatan penjualan pada bagian akuntansi yang 

merangkap tugasnya dalam membukukan kas harian yang mempunyai fungsi 

ganda yaitu sebagai pencatatan penerimaan kas dan sebagai pencatatan 

pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan kesalahan atau kecurangan dalam 

pencatatan transaksi penjualan.   

5.2. Saran 

Dalam pelaksanakan sistem akuntansi penjualan, diharapkan agar Primer 

Koperasi Polwiltabes Semarang dapat lebih memperketat pengawasan terhadap 

bagian-bagian yang terlibat didalamnya. Adapun cara yang ditempuh oleh 

Primer Koperasi Polwiltabes Semarang adalah: 

a.    Pada bagian yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang 

baik dan sesuai, pada sistem akuntansi penjualan pada minimarket 

Primkoppol seharusnya terdapat bagian pengiriman yang menangani setiap 

pengiriman barang kepelanggan apabila dalam pembelian dengan jumlah 

yang besar dan pembeli menginginkan untuk diantarkan atau dikirimkan, 

guna memperlancar proses jalannya penjualan. 

b.Dokumen merupakan bukti dari kegiatan transaksi yang penting agar tidak 

terjadi penyelewengan maka dalam pembuatan dokumen harus ditambah 

untuk mempermudah pemeriksaannya sedangkan dalam pembuatan 
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kwitansi dan faktur yang digunakan harus tercantumkan nomor urut yang 

tercetak agar mempermudah dalam proses pencatatan atau pengecekkan 

dalam pembuatan laporan keuangan atau penjualannya. 

c.    Pencatatan adalah salah satu hal penting dalam pembukuan atau pencatatan 

penjualan, maka dalam pencatatan sistem akuntansi penjualan pada kantor 

Primkoppol masih terdapat kelemahan pada bagian pembukuan yang 

merangkap tugasnya dalam membukukan antara penerimaan kas dan 

pengeluaran kas, yang sebaiknya dilakukan pemisahan pada bagian 

pembukuan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk 

mempermudah dalam pemeriksaannya atau pengecekannya dan 

menghindari dari kecurangan atau kesalahan dalam penggunaannya. 
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