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Peranan sistem akuntansi penjualan kredit dalam aktivitas bisnis sangatlah 
penting untuk menangani kegiatan operasional perusahaan guna memenuhi kebutuhan 
manajemen dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Setiap sistem akuntansi 
dirancang untuk memberikan pengawasan yang memadai guna menjamin semua 
transaksi telah dicatat, diotorisasi secara tepat, valid, akurat, dan dapat melindungi 
aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien. Namun kebenaran argumen ini perlu 
dibuktikan melalui kegiatan penelitian guna memperoleh jawaban yang akurat. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah fungsi-fungsi yang terkait, 
dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur-prosedur yang 
digunakan dan unsur pengendalian intern. Pembatasan permasalahan meliputi : 
pengertian sistem akuntansi penjualan kredit, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem 
akuntansi penjualan kredit, dokumen-dokumen yang digunakan, catatan akuntansi 
yang digunakan, prosedur-prosedur yang digunakan, dan unsur pengendalian intern. 
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui fungsi-fungsi yang terkait, dokumen-
dokumen yang digunakan, catatan akutansi yang digunakan, jaringan prosedur yang 
membentuk sistem dan unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penjualan 
kredit suku cadang di Astra Semarang. 

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah gambaran umum Astra Semarang. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, 
interview atau wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam pelaksanaan akuntansi penjualan kredit terdapat perangkapan fungsi AR 
Part Controller namun demikian tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan 
disebabkan masih terdapat internal check dari masing-masing fungsi yang terkait. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 
penjualan kredit suku cadang telah terlaksana cukup baik dengan melibatkan berbagai 
fungsi untuk penanganan transaksi pencatatan akuntansi penjualan kredit sehingga 
dapat digunakan sebagai alat pengendalian intern bagi perusahaan guna penyediaan 
alat yang valid, akurat, dan mendukung aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. 

Saran yang penulis sampaikan yaitu perusahaan perlu merancang dokumen 
pendukung dari setiap transaksi yang terjadi, khususnya transaksi yang mempengaruhi 
penjualan kredit suku cadang sebagai sahihnya transaksi yang direkam dalam 
dokumen sumber. 

 

 


