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ABSTRACT

The Purpose of this research was to determine accounting system of cash
sales this time at Inti Jaya Accesories Shop and develop accounting system of
cash sales. The subject of this research is Inti Jaya Accesories and the object of
this research is accounting systekm of cash sales.

The research system development method used was SDLC (System
Development Life Cycle). The research data collection method used was
interview, observasion, and literature.

The result of this research is accounting development system of cash sales
can to data processing of cash  sales transactions and resulting financial
statements required by the owner.
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A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terjadi saat
ini merupakan salah satu ciri dari era
globalisasi. Teknologi sangat penting
keberadaannya bagi semua orang.
Membantu untuk mendapatkan informasi
dan mempermudah melakukan kegiatan
sehari-hari merupakan sebagian manfaat
dari perkembangan teknologi yang
terjadi. Keberadaan teknologi sistem
informasi membantu para pengusaha
untuk mendapatkan informasi yang cepat,
tepat, dan akurat. Kecepatan, ketepatan,

dan keakuratan informasi yang didapat
pengusaha bisa membuat perusahaannya
lebih siap dalam menghadapi persaingan
yang ketat dalam dunia bisnis. Toko Inti
Jaya accessories merupakan usaha
berskala menengah yang terletak di plaza
simpang lima lantai 1 no 12 semarang.
Toko ini menjual aksesoris hp secara
eceran dalam aktivitas kegiatan bisnisnya.
Toko tersebut adalah salah satu
perusahaan yang dalam kegiatan nyatanya
bergerak dalam bidang perdagangan.
Pada kegiatan perdagangannya, toko inti
jaya accessories hanya menjalankan
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transaksi penjualan tunai. Transaksi
penjualan tunai merupakan sumber
pendapatan terbesar. Oleh karena itu
semua data dari tansaksi penjualan tunai
harus dicatat dan disimpan dengan baik.
Namun dalam penerapannya, pengelolaan
data pada sistem penjualan tunai di toko
ini masih manual. Pada sistem manual,
data tidak bisa tersusun secara terstruktur
dan dalam prosesnya, sistem manual akan
membutuhkan tempat, biaya, dan waktu
yang lebih lama dari pada secara
terkomputerisasi selain itu informasi yang
dihasilkan tidak sesuai harapan.

B. LANDASAN TEORI
1. Sistem

Menurut Mulyadi (2001) sistem
adalah sekelompok unsur yang
erat berhubungan satu dengan
lainnya, yang berfungsi bersama-
sama untuk mencapai tujuan
tertentu.

2. Sistem Informasi
Menurut Kadir (2003) sistem
informasi mencakup sejumlah
komponen (manusia, komputer,
teknologi informasi, dan prosedur
kerja), ada sesuatu yang diproses
(data menjadi informasi), dan
dimaksudkan untuk mencapai
suatu sasaran atau tujuan.
Komponen sistem informasi
terdiri dari 6 blok atau yang
dikenal dengan nama information
system building block, yaitu Blok
masukan (input block), Blok
model (model block), Blok
keluaran (output block), Blok
teknologi (technology block),
Blok basis data (data base block),
Blok Pengendalian (control
block).

3. Sistem Informasi Akuntansi
Krismiaji (2002) berpendapat
bahwa sistem informasi akuntansi
adalah sebuah sistem yang
memproses data dan transaksi
guna menghasilkan informasi

yang bermanfaat untuk
merencanakan, mengendalikan,
dan mengopersasikan bisnis.
Unsur sistem akuntansi terdiri dari
formulir, jurnal, buku besar, buku
pembantu, dan laporan (Mulyadi,
2001)

4. Sistem Informasi Akuntansi
Penjualan Tunai
Sistem penjualan tunai menurut
Mulyadi (2001) terdiri dari
prosedur order penjualan,
prosedur penerimaan kas,
prosedur penyerahan barang,
prosedur pencatatan penjualan,
prosedur pencatatan penerimaan
kas dari penjualan tunai, dan
prosedur rekonsiliasi bank.

C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan
penulis dalam pembuatan skripsi
ini adalah sistem informasi
penjualan tunai pada toko inti jaya
accessories yang bertempatkan di
plaza simpang lima lantai 1
Semarang. Hal ini dikarenakan
sistem yang digunakan atau
diterapkan pada toko tersebut saat
ini masih manual.

2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data kualitatif akan
digunakan penulis dalam
penulisan skripsi ini. Jenis data
kualitatif merupakan data yang
keberadaanya tidak bisa diukur
dengan angka, akan tetapi data
tersebut hanya dapat diukur
dengan melihat manfaat data
sebagai bahan pendukung dari
penyelesaian suatu penelitian.
Pada strategi pengumpulan data
menggunakan observasi,
penulis mendapatkan sumber
data dari lapangan dengan
teknik studi waktu dan gerak.
Sedangkan pada metode
wawancara (interview), sumber
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data yang didapat dari individu
dengan teknik survei.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian
ini menggunakan metode
wawancara, observasi dan studi
kepustakaan.

4. Metode Pengembangan Sistem
Tahapan pengembangan sistem
menggunakan metode SDLC
(jogiyanto, 2009) yaitu analisis
sistem, perancangan sistem,
implementasi sistem dan operasi
dan perawatan.

D. PEMBAHASAN
1. Sistem yang sedang berjalan

a. Deskripsi tugas setiap
bagian
Pemilik toko merupakan
sebagai pemberi modal
dan pemberi pekerjaan.
Pemilik toko memiliki
wewenang membuat
peraturan-peraturan untuk
kemajuan usahanya, selain
itu juga mengawasi kinerja
karyawannya, menerima
laporan penjualan dari
kasir. Kasir memiliki tugas
menerima pembayaran
dari konsumen, membuat
laporan penjualan tunai.
Pramuniaga mempunyai
tugas untuk melayani dan
mengawasi konsumen.

b. Dokumen
Dokumen yang terkait
pada sistem yang sedang
berjalan yaitu nota
pembayaran 2 rangkap.
Laporan penjualan tunai
yang merupakan hasil
informasi dari sistem.

c. Keterbatasan sistem
Pada sistem yang lama,
terdapat rangkap jabatan
yaitu pada bagian kasir.
Pada bagian kasir selain

bertugas menerima
pembayaran kas dari
konsumen, mereka juga
bertugas membuat
laporan keuangan.
Dokumen (nota
pembayaran) yang
dihasilkan jumlahnya
hanya 2 rangkap yaitu
untuk konsumen dan
kasir sehingga membuat
pengendalian
internalnya kurang baik
dan informasi yang
dihasilkan hanya
laporan penjualan tunai
saja.

2. Sistem yang Diajukan
a. Deskripsi tugas setiap

bagian
Pemilik toko ini sebagai
pemberi modal,
mengawasi kinerja para
karyawan, membuat
kebijakan yang berguna
untuk kemajuan usahanya.
Menerima laporan
keuangan dari bagian
akuntansi sebagai bahan
untuk evaluasi
perkembangan toko.
Bagian akuntansi bertugas
untuk membuat laporan
keuangan dan bertanggung
jawab atas kebenaran
laporan keuangan yang
dibuat. Kasir tugas dari
kasir adalah  menerima
pembayaran dari
konsumen. Pramuniaga
mempunyai tugas untuk
melayani konsumen saat
memilih barang,
membuatkan nota
pembayaran rangkap 3 dan
menyerahkan barang ke
konsumen.

b. Dokumen
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Dokumen yang dihasilkan
pada pengembangan
sistem yaitu nota
pembayaran rangkap 3,
pita register cash, laporan
penjualan tunai, dan
laporan keuangan

E. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan pada Toko Inti Jaya
Accesories mengenai
pengembangan sistem dalam
pengelolaan data penjualan secara
tunai pada Toko Inti Jaya
Accessories Semarang dapat
diambil kesimpulan bahwa :

1. Penelitian menunjukkan
bahwa sistem akuntansi
yang sedang berjalan saat
ini masih menggunakan
sistem manual. Pada sistem
akuntansi manual
mempunyai beberapa
kelemahan yaitu seperti
kesalahan dalam mencatat,
lamanya waktu memproses
data, dan informasi yang
dihasilkan kurang akurat.
Berdasarkan atas analisis
kelemahan pada sistem
lama, maka dilakukan
pengembangan sistem yang
sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Pengembangan
sistem ini dapat mengurangi
resiko kesalahan dalam
mencatat, waktu yang
digunakan untuk
memproses lebih singkat,
dan informasi yang
dihasilkan lebih akurat.

2. Pengembangan sistem
akuntansi penjualan tunai
dapat memudahkan pegawai
dalam menghasilkan
informasi yang tepat, akurat,
dan efisien sesuai dengan
yang dibutuhkan pemilik,
sehingga dapat membantu

pemilik dalam mengambil
keputusan yang berpengaruh
pada perkembangan
usahanya.

F. SARAN
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, peneliti menyarankan
untuk Toko Inti Jaya Accesories agar
pada implementasi program aplikasi,
diharapkan melakukan seleksi untuk
karyawan yang sesuai dengan
keahlian mengoperasikan program
dan melalukan pelatihan pada
karyawan yang terpilih untuk
mengoperasikan program.
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