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MOTTO 

 

“Kesempatanmu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa 

besar kepercayaanmu pada diri sendiri ” 

 

“Kesalahan itu untuk diakui, dipelajari, dan tidak diulangi” 

 

“You must do the things you think you cannot do” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

“Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia yaitu nikmat 

Sehat dan waktu Luang” 

(HR. Bukhari dan Ibnu Majah) 

 

“First, say to yourself what you would be and then you do what you have to do” 

 

“Orang Gagal cari Alasan, orang Sukses cari Peluang” 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual 

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-

transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. 

Penjualan dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah 

satu faktor penentu dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan penjualannya karena dengan meningkatnya penjualan akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan pula (Mulyadi, 2008:202). 

Penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat secara tunai maupun 

kredit. Kondisi tersebut memotivasi perusahaan dalam pelaksanaan sistem 

penjualannya baik secara tunai maupun kredit untuk meningkatkan pendapatan. 

Penjualan secara kredit atas suatu produk merupakan salah satu sumber 

penerimaan kas bagi perusahaan, khususnya pelunasan piutang (Puspitawati dan 

Anggadini, 2011:165). 

Penjualan kredit dilakukan perusahaan dengan cara mengirimkan barang 

sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari 

tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit selalu didahului dengan 

menganalisis kemampuan pembeli. Penjualan kredit yang dilaksanakan 

perusahaan tentu memiliki suatu sistem yang mengatur penjualan kredit agar 

piutang atas penjualan kredit tidak meningkat (Mulyadi, 2016:167). 

 PT. Sukses Indah Bersama atau dapat disebut SIB merupakan perusahaan 

dagang yang menyediakan bahan-bahan bangunan, seperti semen, asbes, kloset, 

dan papan. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya, PT. Sukses Indah 

Bersama tidak memproduksi sendiri bahan-bahan bangunan tersebut melainkan 

memesan langsung kepada pabrik dan bekerja sama dengan produk-produk bahan 

bangunan. PT Sukses Indah Bersama bekerja sama dengan Bosowa salah satu 

nama produk semen yang menjadi penjualan utama di perusahaan ini.  

1 
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Prosedur penjualan kredit yang dilakukan PT. Sukses Indah Bersama 

meliputi prosedur pemesanan barang, persetujuan kredit, pengiriman barang, 

penagihan, pencatatan akuntansi dengan melibatkan bagian akuntansi atau fungsi 

yang terkait dan dokumen-dokumen yang digunakan. Untuk menghindari 

kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi penjualan kredit di PT. Sukses 

Indah Bersama dilakukan pemisahan fungsi dan dokumen yang sudah diurutkan. 

Sebagai bentuk dari pengawasan atas dokumen yang telah diotorisasi oleh bagian 

yang berwenang atas informasi yang ada didalamnya telah disetujui dan 

dipertanggung jawabkan. 

Sistem akuntansi penjualan di PT Sukses Indah bersama pada dasarnya 

sudah baik, hanya saja belum begitu efektif karena masih ada fungsi yang terkait 

merangkap lebih dari satu pekerjaan. Untuk itu perlu dikaji kembali tentang 

sistem yang digunakan sehingga fungsi yang terkait dapat berperan sessuai 

dengan tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada penyelahgunaan dan 

penyelewengan dengan hasil yang lebih efektif. 

Praktek Kerja Nyata ini diharapkan dapat mengetahui gambaran tentang 

sistem akuntansi penjualan kredit pada PT. Sukses Indah Bersama. Sistem 

akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan dan memiliki sistem 

akuntansi penjualan dengan baik yang menjamin pengawasan terhadap penjualan, 

sehingga penjualan yang dilakukan tidak disalahgunakan karena penjualan 

merupakan sumber pendapatan utama bagi PT. Sukses Indah Bersama. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengadakan Praktek Kerja 

Nyata dengan judul tugas akhir “Prosedur Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. 

Sukses Indah Bersama”. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan Prosedur Akuntansi 

Penjualan Kredit pada PT. Sukses Indah Bersama  

2. Memperoleh pengalaman magang dari tempat magang dengan 

mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di dalam perusahaan. 

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi. 

b. Menambah Pengalaman baru dalam mengenal dunia kerja, 

sehingga dari pelaksanaan magang ini mahasiswa dapat 

mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja. 

c. Menambah wawasan khususnya mengenai prosedur akuntansi 

penjualan kredit pada PT. Sukses Indah Bersama. 

2. Bagi Instansi yang Bersangkutan 

a. Membina hubungan kemitraan antara perusahaan dengan 

Universitas Jember. 

b. Media untuk perusahaan terhadap peserta magang yang 

berkompeten. 

c. Membantu dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas. 

 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah yang dihadapi oleh PT. Sukses Indah Bersama adalah sebagai berikut. 

1. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan pada bagian pembelian dan bagian 

akuntansi diberikan pada satu orang karyawan yang seharusnya di bagian 

tersebut tugas dan tanggung jawabnya harus dipisahkan. 

2. PT. Sukses Indah Bersama belum pernah mengklasifikasikan persentase 

tertagihnya piutang pelanggan berdasarkan Rincian Umur Piutang 

sehingga perusahaan mengalami kendala atas piutang yang tidak dapat 

tertagih. 
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di PT. Sukses 

Indah Bersama yang terletak di Jl. Moh. Yamin No.166 Tegal Besar, Kaliwates, 

Kabupaten Jember 

 

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± 30 hari yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 – 31 Maret 2018. Pelaksanakan 

Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan hari dan jam kerja PT. Sukses Indah 

Bersama, yaitu : 

 

Senin - Jumat 08.00 WIB – 16.00 WIB 

Sabtu  08.00 WIB – 14.00 WIB 

Minggu Libur 

  Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

1.4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata akan menyesuaikan 

dengan jadwal perusahaan atau instansi. 

 

No Kegiatan 
Minggu Ke- 

I II III IV V 

1 
Perkenalan dengan karyawan PT. Sukses 

Indah Bersama 
X     

2 

Memperoleh Penjelasan cara kerja dari 

pihak yang ditunjuk sehubungan dengan 

judul yang diambil 

X     

3 
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

PT. Sukses Indah Bersama  
X X X X X 

4 Mengumpulkan data dan menyusun catatan  X X X X 
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penting untuk membuat konsep laporan 

PKN 

5 
Perpisahan dengan segenap PT. Sukses 

Indah Bersama 
    X 

6 
Penyusunan laporan PKN dan konsultasi 

dengan dosen pembimbing 
X X X X X 

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

Menurut Mulyadi (2016:2) suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut 

pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut: 

a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur 

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

c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem 

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Definisi sistem akuntansi, formulir merupakan salah satu unsur sistem 

akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi masukan 

sistem akuntansi. Sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub 

sistem yang bernama prosedur. Oleh karena itu, dalam membahas sistem 

akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan prosedur. 

Menurut Mulyadi (2016:4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu, untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. 

Pengertian sistem yang yang dikemukakan oleh Susanto (2013:22) adalah 

sebagai berikut: 

“Sistem adalah kumpulan atau grup dari sistem atau bagian atau komponen 

apapun baik phisik atau non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

Menurut Yakub (2012:1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tujuan tertentu. 

Menurut Alexander (2014:2) yang dialih bahasa oleh Mardi adalah suatu 

grup dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang 

menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi 

bersama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem. 

6 
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Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu 

sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan 

kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan 

berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, 

dan buku besar: 

a. Menulis 

b. Menggandakan 

c. Menghitung 

d. Memberi kode 

e. Mendaftar 

f. Memilih (menyortasi) 

g. Memindah 

h. Membandingkan 

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac yang dialih bahasa oleh Suhardianto 

dan Kalanjati (2015:3) akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem 

informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan 

memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi 

keuangan kepada pihak yang tertarik. 

Akuntansi menurut Suhardianto dan Kalanjati (2015:3) menyediakan 

informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi pemangku kepentingan 

b. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan 

c. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku 

kepentingan 

d. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan 

e. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan 
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2.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Berdasarkan definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi 

pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku 

pembantu, serta laporan. Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian setiap unsur 

sistem akuntansi tersebut (Mulyadi, 2016:3). 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena 

dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organsisasi, direkam 

(didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering pula disebut 

dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir 

ini, data yang terkait dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar 

pencatatan dalam catatan (Mulyadi, 2016:3). 

Formulir dalam perusahaan bermanfaat untuk menetapkan tanggung 

jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, setiap transaksi terjadi karena 

adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan 

transaksi tersebut yang pelaksanaannya harus ditertanggungjawabkan dalam 

bentuk tertulis dengan menggunakan formulir, merekam data transaksi 

perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan  

semua kejadian dalam bentuk tulisan, dan untuk meyampaikan informasi 

secara intern dengan formulir tersebut (Bodnar dan Hopwood, 2003:30). 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 

Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini 

adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 
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diklarifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang 

akan disajikan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2016:3). 

Transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan dengan menggunakan 

aturan debit dan kredit yang disebut jurnal (journal). Jurnal dalam hal ini, 

berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. Proses 

pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal (journalizing), 

sedangkan bentuk pencatatan transaksi disebut ayat jurnal (Warren, reeve dan 

duchac, 2015:59). 

c. Buku besar 

Buku besar (general ledger) terdiri akun-akun yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun 

buku besar ini di satu pihak, dapat dipandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan, dipihak lain dapat dipandang pula sebagai 

sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan (Mulyadi, 

2016:4). 

Buku besar menurut Soemarso (2004:79) setelah bukti transaksi dicatat 

dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat 

dalam jurnal ke dalam perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar 

yang disebut tahap pemindah-bukuan (posting) ke buku besar. 

d. Buku pembantu  

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). 

Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Buku besar 

dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena 

setelah data keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi 

selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke 

dalam catatan akuntansi (Mulyadi, 2016:4). 

Sejumlah besar akun-akun individu yang memiliki kesamaan 

karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah yang 

disebut buku besar pembantu (subsidiary ledger). Dalam buku besar umum,  

setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun yang merangkum 
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saldo, yang disebut akun pengendali (controlling account). Buku pembantu 

adalah buku sekunder yang mendukung akun pengendali di buku besar 

(Warren, Reeve, dan Duchac, 2015:229). 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan harga pokok produksi, laporan 

beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar 

utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. 

Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran (output) sistem akuntansi 

(Mulyadi, 2016:4). 

Transaksi yang telah dicatat dan dirangkum, kemudian laporan 

disiapkan bagi para pengguna. Laporan akuntansi yang menyediakan 

informasi ini disebut laporan keuangan (financial statements). Laporan 

keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas 

(Warren, Reeve, dan Duchac, 2015:16). 

 

2.4    Penjualan 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Menurut Leny Sulistiyowati (2010:270) penjualan adalah pendapatan yang 

berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi potongan 

penjualan dan retur penjualan. 

Menurut Mulyadi (2016:160) penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari 

transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. 

Sedangkan menurut Hery (2011:123) menyatakan penjualan merupakan 

total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual 

perusahaan, baik meliputi penjualan tunai, maupun penjualan secara kredit. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan 

kegiatan penjualan barang atau jasa perusahaan dengan total jumlah yang 

dibebankan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang dijual perusahaan secara 

tunai maupun kredit. 
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2.4.2 Aktivitas Penjualan 

Aktivitas penjulan dalam perusahaan dapat dilakukan baik secara tunai 

maupun kredit. Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:165) jenis-jenis dari 

penjualan adalah sebagai berikut : 

a. Penjualan Tunai 

b. Penjualan Kredit 

 

2.5 Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016:160) dalam transaksi penjualan kredit, jika order 

dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya, 

sedangkan menurut Samryn (2014:250) penjualan kredit adalah penjualan yang 

direalisasikan dengan timbulnya tagihan atau piutang kepada pihak pembeli. 

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa aktivitas penjualan kredit adalah 

suatu transaksi antara perusahaan dengan pelanggan atas order yang dilakukan 

dan perusahaan mempunyai tagihan sesuai jangka waktu tertentu yang 

mengakibatkan timbulnya suatu piutang dan penjualan kredit tidak dapat 

menghasilkan penerimaan kas sementara hingga pada hari jatuh temponya 

piutang. 

 

2.6 Sistem Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016:161) kegiatan penjualan terdiri dari transaksi 

penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam 

transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan 

pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kedit ini 

ditangani oleh perusahaan melaui sistem penjualan kredit. Dalam transaksi 

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

jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. 

Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu 

kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer (retailer). Kartu kredit 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 

 

perusahaan (company credit cards) ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk 

kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan dapat menggunakan 

kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan 

kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan 

menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama 

jangka waktu tertentu yang telah lewat (Mulyadi, 2016:161). 

 

Secara periodik perusahaan penerbit kartu kredit melakukan  

     penagihan kepada pelanggan pemegang kartu kredit 

    (2)  

 

 

 

Pelanggan membeli barang atau jasa dengan menggunakan  

    kartu kredit perusahaan  

  (1) 

  Gambar 2.1 Penjualan dengan Kartu Kredit Perusahaan 

Sumber : Mulyadi (2016:161) 

Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk 

menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kedit yang pertama kali 

kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap kelayakan 

pemberian kredit kepada pembeli tersebut (Mulyadi, 2016:167). 

a. Fungsi yang Terkait 

Menurut Mulyadi (2016:168) fungsi yang terkait dalam sistem penjualan 

kredit adalah: 

1) Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk 

menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut (Mulyadi, 

2016:168). 

Perusahaan penerbit 

kartu kredit 

Pelanggan Pemegang 

Kartu Kredit 
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Fungsi penjualan bertanggungjawab untuk menerima surat pesanan 

pembelian dari pelanggan, membuat surat order penjualan, dan meminta 

persetujuan kredit ke bagian kredit (Krismiaji, 2010:307). 

2) Fungsi Kredit 

Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

penjualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan 

dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Karena hampir 

semua penjualan dalam perusahaan manufaktur merupakan penjualan kredit, 

maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh 

otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit (Mulyadi, 2016:168).  

Fungsi Kredit bertanggungjawab untuk memeriksa data kredit 

pelanggan yang mencakup sejarah kredit dan batas kredit pelanggan. Setelah 

itu memberikan persetujuan kredit terhadap surat order penjualan (Krismiaji, 

2010:307). 

3) Fungsi Gudang  

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, 

serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman (Mulyadi, 2016:169). 

Fungsi Gudang bertanggungjawab untuk mempersiapkan barang yang akan 

dikirim sesuai dengan surat order penjualan (Krismiaji, 2010:307). 

4) Fungsi Pengiriman 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari 

fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak 

ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari yang 

berwenang (Mulyadi, 2016:169). 

Fungsi pengiriman bertanggungjawab untuk mengirimkan barang sesuai 

dengan surat order penjualan yang telah diotorisasi oleh bagian kredit ke 

pelanggan, dan menjamin bahwa barang yang dikirim telah sampai ke 

pelanggan yang disebut dalam surat order penjualan (Krismiaji, 2010:307) 
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5) Fungsi penagihan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan 

oleh fungsi akuntansi (Mulyadi, 2016:169) 

bertanggungjawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada 

pelanggan dan mencatat penjualan tersebut dalam jurnal penjualan (Krismiaji, 

2010:307). 

6) Fungsi akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat 

serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, sert membuat 

laporan penjualan. Di samping itu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab 

untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu 

persediaan (Mulyadi, 2016:169). 

Fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk memposting transaksi penjualan 

kredit ke rekening pelanggan yang bersangkutan (Krismiaji, 2010:307) 

 

b. Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen. 

Menurut Mulyadi (2016:169) informasi yang diperlukan oleh manajemen dari 

kegiatan penjualan kredit adalah : 

1) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk 

selama jangka waktu tertentu 

2) Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit 

3) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu 

4) Nama dan alamat pembeli 

5) Kuantitas produk yang dijual 

6) Nama wiriniaga yang melakukan penjualan 

7) Otorisasi pejabat yang berwenang. 
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c. Catatan Akuntansi yang Digunakan  

Menurut Mulyadi (2016:174) catatan akuntansi yang digunakan dalam 

sistem penjualan kredit adalah: 

1) Jurnal Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam 

produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis 

produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk 

mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. 

2) Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

3) Kartu Persediaan 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi setiap jenis persediaan. 

4) Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan fisik barang yang disimpan digudang. 

5) Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual selama periode akuntansi tertentu. 

Menurut Wiratna (2015:87) jika perusahaan menggunakan metode perpetual 

maka perlu ada catatan akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut. 

1) Jurnal penjualan 

Jurnal penjualan ini digunakan untuk merekam terjadinya transaksi 

penjualan barang. Terjadinya penjualan barang ini menambah jumlah 

penjualan yang ada. 

2) Kartu piutang 

Merupakan catatan akuntansi yang berupa buku pemabantu isinya adalah 

rincian masing-masing debitur. 
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3) Jurnal umum 

Pada jurnal umum untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut: 

(D) Piutang      XXX 

(K) Penjualan           XXX 

4) Kartu persediaan barang 

Kartu persediaan barang dibuat oleh bagian akuntansi yang digunakan 

untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang di gudang. 

5) Kartu gudang 

Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya jumlah produk 

yang dijual, pembuat kartu gudang adalah bagian untuk mencatat mutasi 

dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. 

 

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Menurut Mulyadi (2016:175) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

1) Prosedur Order Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi 

penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan 

mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan 

fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. 

2) Prosedur Persetujuan Kredit 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan 

kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 

3) Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 

pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order 

pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 

4) Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan 
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dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini surat 

order pengiriman. 

5) Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan 

ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan 

mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai 

catatan piutang.  

6) Prosedur Distribusi penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 

7) Prosedur Pencatatan Beban Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga 

produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

 

2.7 Unsur Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016:176) untuk merancang unsur-unsur pengendalian 

internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok pengendalian 

internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, dan 

praktik yang sehat dirinci sebagai berikut. 

a. Organisasi 

Menurut Mulyadi (2016:176) dalam merancang organisasi yang berkaitan 

dengan sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit 

2) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit 

3) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas 

4) Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu 

fungsi 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Seperti telah dijelaskan diatas, dalam organisasi, setiap transaksi keuangan 

terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi 

yang tidak diotorisasi oleh petugas yang memiliki wewenang untuk memberikan 

otorisasi (Mulyadi, 2016:176). 
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1) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. 

2) Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy (yang merupakan tembusan 

surat order pengiriman). 

3) Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada 

copy surat order pengiriman. 

4) Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjulana berada ditangan direktur pemasaran dengan penerbitan 

surat keputusan mengenai hal tersebut. 

5) Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 

6) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

7) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan 

yang diberikan wewenang.  

c. Praktik yang Sehat menurut Mulyadi (2016:176) adalah sebagai berikut. 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. 

2) Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang (Accunt 

Receivable Statement) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian 

catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

3) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol 

piutang dalam buku besar.  
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2.8 Bagan Alir Dokumen Sistem Penjualan Kredit 

Berikut disajikan bagan alir dokumen sistem penjualan kredit, untuk 

menggambarkan kegiatan penjualan kredit dalam suatu perusahaan 

manufaktur, dengan memasukkan berbagai unsur pengendalian internal yang 

telah disajikan sebelumnya (Mulyadi, 2016:180). 

Bagian Order Penjualan 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Dokumen Sistem Penjualan Kredit 

Sumber : Mulyadi (2016:181) 
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Sumber : Mulyadi (2016:182) 
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BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

PT Sukses Indah Bersama (SIB) adalah perusahaan distributor bahan 

bangunan (material building) dengan penjualan utamanya adalah semen bosowa 

yang berlokasi di Jalan  Moh. Yamin No.166 Tegal Besar, Kaliwates, Jember, 

Jawa Timur. Selain semen Bosowa, persediaan PT. Sukses Indah Bersama 

meliputi papan semen, asbes gelombang, dan closet Duty. 

Sejak 26 Agustus 2013, jaringan distribusi PT. Sukses Indah Bersama 

mencakup 4 (empat) kabupaten meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan 

Lumajang dengan produk utama yaitu semen produksi dari PT. Semen Bosowa 

Banyuwangi. Kerjasama antara PT. Sukses Indah Bersama dan PT. Semen 

Bosowa Banyuwangi terjalin sejak berdirinya PT. Sukses Indah Bersama. Seiring 

perjalanan waktu, ada penambahan produk bahan bangunan yang lain berupa 

produk-produk non semen. 

PT. Sukses Indah Bersama didirikan oleh 3 (tiga) komisaris, yaitu S.I 

Julianto, PT. Sukses Makmur Abadi Probolinggo dan PT. Trinisyah Pratama 

Jakarta. Dari ketiga komisaris tersebut, semuanya memiliki keinginan dan cita-

cita menjadi perusahaan distributor yang besar khususnya pada wilayah Jember, 

Situbondo, dan Lumajang. Atas dasar tersebut, PT. Sukses Indah Bersama untuk 

pertama kalinya memasok barang untuk dijual kepada PT. Semen Bosowa 

Banyuwangi dan menjadi produk utama dalam melakukan aktivitas penjualan 

tersebut. 

Setelah 4 (empat) tahun berlalu, PT. Sukses Indah Bersama menyadari 

bahwa untuk mewujudkan cita-cita menjadi perusahaan distributor yang besar, 

perusahaan tersebut berinisiatif untuk melakukan penambahan produk non semen 

selain meningkatkan laba penjualan juga demi mewujudkan cita-cita PT. Sukses 

Indah Bersama.  

Produk tambahan yang pertama yaitu papan semen produksi dari PT. 

Indostar Building Material pada bulan Oktober 2017 lalu. Pada bulan Desember 

2017, PT Sukses Indah Bersama menambah produk ketiganya yaitu asbes 

gelombang yang diproduksi oleh PT. Banyuwangi Indo Raya. 

23 
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Selanjutnya, PT Sukses Indah Bersama menambah produk  closet dengan 

merk Ina. Kerjasama keduanya tidak berjalan lama dikarenakan pemesenan atas 

closet Ina mengalami keterlambatan pengiriman yang tidak bisa ditoleransi oleh 

PT. Sukses Indah Bersama sehingga pada bulan Februari 2018 PT. Sukses Indah 

Bersama menjalin kerjasama dengan perusahaan baru yaitu PT Makmur Sehati 

dengan merk closet bernama Duty. 

 

3.1.1 Motto, Visi, dan Misi Perusahaan 

a. Motto 

Kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen maupun 

prinsipal dalam waktu 1x24 jam. 

b. Visi Perusahaan 

 Visi perusahaan adalah menjadi salah satu perusahaan yang terdepan 

dengan kinerja terbaik dalam distribusi bahan bangunan di Indonesia, 

melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan dan peningkatan nilai bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

c. Misi Perusahaan 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standarisasi perusahaan 

distribusi. 

2. Menjalin dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan 

dengan prinsipal yang menghasilkan produk tertentu. 

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal serta berkinerja 

tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang 

baik. 

4. Meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan 

untuk menghadapi kompetisi global. 

5. Meningkatkan peran internal kontrol dan manajemen resiko untuk 

mendorong kegiatan operasi yang efektif dan efisien.  
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3.2 Struktur Organisasi PT. Sukses Indah Bersama 
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3.2.1 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Perusahan 

1. Komisaris 

Memilik tugas dan tanggung jawab memberikan pengarahan dan nasihat 

kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dan melakukan pengawasan 

atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. 

2. Direktur 

Tugas direktur diantaranya sebagai berikut : 

a. Menjalankan bisnis perusahaan 

b. Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis perusahaan 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham 

e. Meningkatkan performance perusahaan 

3. Operational Manager 

Tugas operational manager adalah bertanggung jawab untuk memastikan 

perusahaan berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan 

memenuhi harapan para pelanggan dengan cara efektif dan efektif. 

Fungsi Operational Manager yaitu : 

a. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi 

perusahaan 

b. Memangkas biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak 

menguntungkan perusahaan 

c. Mengawasi tata letak operasional dan distribusi barang 

d. Meningkatkan sistem operasioal, proses, dan kebijakan dalam 

mendukung visi dan misi perusahaan 

e. Melakukan pencairan rutin dengan direktur secara berkala 

f. Mengatur anggaran dan mengelola biaya 

4. FAS/Keuangan 

FAS atau bagian keuangan yang dibawahi oleh operational manager 

memiliki tugas dan mengelola dan menggunakan dana perusahaan 

(allocation of fund) meliputi kegiatan merencanakan, menganalisis, serta 

memutuskan apa yang akan dibiayai dan berapa jumlahnya sehingga 

mmberikan keuntungan bagi perusahaan. 
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Fungsi dari FAS/keuangan yaitu : 

a. Melaksanakan perencanaan keuangan yaitu rancangan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatur kondisi keuangan, seperti besar 

penghasilan dan besar pengeluaran 

b. Membuat anggaran keuangan perusahaan secara detail untuk 

pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan tersebut. 

c. Mengelola keuangan perusahaan 

d. Mencairkan uang untuk kantor 

e. Menyimpan dan mengendalikan uang perusahaan 

5. Inkaso 

Tugas dan tanggung jawab inkaso adalah : 

a. Mengatur jadwal penagihan piutang kepada sales 

b. Menyiapkan faktur penjualan untuk ditagih oleh sales dan collector 

c. Mencatat piutang pelanggan ke kartu piutang 

d. Membuat data tagihan piutang 

e. Mencatat pelunasan piutang pada data tagihan piutang  

f. Menginput pelunasan piutang pada sistem 

g. Membuat laporan insentif penjualan sales 

6. Collector  

Tugas dan tanggung jawab collector adalah : 

a. Melakukan penagihan piutang pelanggan yang sudah jatuh tempo dan 

sulit tertagih. 

b. Mempunyai hak untuk memberikan peringatan kepada pelanggan yang 

sulit untuk ditagih.  

c. Bertanggung jawab atas target keberhasilan dalam melaksanakan 

penagihan piutang pelanggan. 

7. Kasir 

Tugas dan tanggung jawab kasir adalah : 

a. Menerima uang hasil tagihan dari sales dan collector. 

b. Mencatat semua penerimaan tagihan dari sales dan collector ke dalam 

sistem. 
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c. Mencatat semua penerimaan kas berupa uang tunai maupun cek atau 

bilyet giro. 

d. Mencatat semua pengeluaran kas atas aktivitas perusahaan. 

e. Mencatat serta menyiapkan uang kas untuk disetorkan ke bank 

8. Pajak, Kepegawaian, & Admin 

Tugas dan tanggung jawab bagian pajak, kepegawaian, & admin adalah : 

a. Membuat faktur pajak 

b. Menerima order penjualan dari pelanggan 

c. Membuat serta mencetak Delivery Order dan Sales Invoice pelanggan 

9. Accounting & Claim 

Tugas dan tanggung jawab Accounting & Claim adalah : 

a. Mencatat dan menyiapkan pembelian kepada pemasok 

b. Mencatat claim barang-barang cacat 

c. Membuat laporan keuangan perusahaan 

d. Membuat laporan insentif uang lembur karyawan 

e. Menerima claim tagihan pembelian persediaan dari pemasok 

10. Admin Gudang Situbondo & Lumajang 

Tugas dan tanggung jawab Admin Gudang Situbondo & Lumajang adalah 

: 

a. Mencatat tagihan piutang pelanggan wilayah Situbondo dan Lumajang 

b. Menerima uang hasil tagihan piutang pelanggan dari sales untuk 

wilayah Situbondo dan Lumajang. 

c. Mentransfer uang hasil tagihan piutang pelanggan ke kantor utama 

Jember. 

d. Membayarkan gaji karyawan untuk wilayah Situbondo dan Lumajang. 

e. Mencatat persediaan barang yang masuk maupun keluar pada buku 

persediaan. 

f. Mencatat pengiriman persediaan gudang kepada pelanggan untuk 

wilayah situbondo 
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11. Umum 

Tugas dan tunggung jawab bagian umum adalah : 

a. Menjaga kebersihan kantor PT. Sukses Indah Bersama 

b. Mempersiapkan kebutuhan operasional perusahaan. 

c. Menyiapkan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. 

d. Mengamankan aset perusahaan berupa peralatan dan perlengkapan 

kantor. 

12. CO WHD/ Ware House and Delivery 

Tugas dan tanggung jawab CO WHD/ Ware House Delivery adalah : 

a. Mencatat persediaan yang masuk maupun keluar di buku persediaan. 

b. Mempersiapkan pengiriman barang kepada pelanggan berdasarkan 

pesanan melalui Delivery Order. 

c. Mencatat persediaan barang yang diretur, baik retur pembelian 

maupun retur penjualan. 

d. Melakukan stock opname persediaan di gudang 

e. Bertanggung jawab atas segala aktivitas gudang, baik secara 

administratif maupun operasional. 

13. Delivery Driver Jember 

Tugas dan tanggung jawab Delivery Order Jember adalah : 

a. Mengirimkan barang kepada pelanggan atas order yang diterima untuk 

wilayah Jember. 

b. Bertanggung jawab atas kendaraan yang digunakan. 

14. Delivery Order Lumajang 

Tugas dan tanggung jawab Delivery Order Lumajang adalah : 

a. Mengirimkan barang kepada pelanggan atas order yang diterima untuk 

wilayah Lumajang. 

b. Bertanggung jawab atas kendaraan yang digunakan. 

15. Delivery Order Situbondo 

Tugas dan tanggung jawab Delivery Order Situbondo adalah : 

a. Mengirimkan barang kepada pelanggan atas order yang diterima untuk 

wilayah Situbondo. 

b. Bertanggung jawab atas kendaraan yang digunakan. 
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16. Sales CO Jember 

Tugas dan tanggung jawab Sales CO Jember adalah : 

a. Memberikan pengarahan dan motivasi kepada sales terutama dibidang 

pemasaran. 

b. Mengevaluasi kinerja sales dibidang pemasaran serta penagihan 

piutang pelanggan. 

c. Mengawasi kinerja sales di lapangan dalam hal memasarkan 

penjualan. 

d. Membuat perencanaan target penjualan untuk dijadikan bahan 

evaluasi. 

e. Mengordinasikan seluruh kegiatan dan pekerjaan sehingga dapat 

berjalan lancar. 

17. Sales Force & TSO Jember 

Tugas dan tanggung jawab Sales Force & TSO adalah : 

a. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penjualan produk 

b. Meyakinkan pelanggan untuk membeli barang perusahaan. 

c. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan 

d. Menagih piutang pelanggan yang belum dibayar 

e. Meningkatkan penjualan perusahaan 

f. Mengevaluasi pencapaian target penjualan bersama Sales CO Jember. 

18. Sales CO Lumajang 

Tugas dan tanggung jawab Sales CO Lumajang adalah : 

a. Memberikan pengarahan dan motivasi kepada sales terutama dibidang 

pemasaran. 

b. Mengevaluasi kinerja sales dibidang pemasaran serta penagihan 

piutang pelanggan. 

c. Mengawasi kinerja sales di lapangan dalam hal memasarkan 

penjualan. 

d. Membuat perencanaan target penjualan untuk dijadikan bahan 

evaluasi. 

e. Mengordinasikan seluruh kegiatan dan pekerjaan sehingga dapat 

berjalan lancar. 
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f. Mengoordinasikan pencapaian target penjualan kepada Sales CO 

Jember. 

19. Sales Force & TSO Lumajang 

Tugas dan tanggung jawab Sales Force & TSO Lumajang adalah : 

a. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penjualan produk 

b. Meyakinkan pelanggan untuk membeli barang perusahaan. 

c. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan 

d. Menagih piutang pelanggan yang belum dibayar 

e. Meningkatkan penjualan perusahaan 

f. Mengevaluasi pencapaian target penjualan bersama Sales CO 

Lumajang 

20. Sales CO Situbondo 

Tugas dan tanggung jawab Sales CO Situbondo adalah : 

a.  Memberikan pengarahan dan motivasi kepada sales terutama dibidang 

pemasaran. 

b. Mengevaluasi kinerja sales dibidang pemasaran serta penagihan 

piutang pelanggan. 

c. Mengawasi kinerja sales di lapangan dalam hal memasarkan 

penjualan. 

d. Membuat perencanaan target penjualan untuk dijadikan bahan 

evaluasi. 

e. Mengordinasikan seluruh kegiatan dan pekerjaan sehingga dapat 

berjalan lancar. 

f. Mengoordinasikan pencapaian target penjualan kepada Sales CO 

Jember. 

21. Sales Force & TSO Situbondo 

Tugas dan tanggung jawab Sales Force & TSO Situbondo adalah : 

a. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penjualan produk 

b. Meyakinkan pelanggan untuk membeli barang perusahaan. 

c. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan 

d. Menagih piutang pelanggan yang belum dibayar 

e. Meningkatkan penjualan perusahaan 
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f. Mengevaluasi pencapaian target penjualan bersama Sales CO 

Lumajang 

 

3.3 Kegiatan Pokok PT. Sukses Indah Bersama 

PT. Sukses Indah Bersama merupakan perusahaan distributor dengan 

kegiatan utama atau pokoknya yaitu penjualan bahan bangunan dengan penjualan 

utama yaitu semen. Dengan cakupan wilayah penjualan PT. Sukses Indah 

Bersama yang berkembang dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu Jember, Lumajang, 

dan Situbondo tentu kegiatan penjualan tersebut sangat aktif dan bahkan memiliki 

gudang di 3 (tiga) kota tersebut.  

Kegiatan penjualan ini tentu saja melibatkan semua bagian secara langsung 

dalam melaksanakan kegiatan penjualan. Aktivitas penjualan tentunya berjalan 

lancar dikarenakan memilik persediaan yang cukup di gudang yaitu melakukan 

pembelian ke pabrik/ pemasok. 

 

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

Pada PT. Sukses Indah Bersama kegiatan pokok perusahaan yaitu 

melakukan penjualan. Kegiatan pokok perusahaan dengan kegiatan bagian yang 

dipilih saat Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu berfokus pada penjualan kredit 

perusahan. Adapun kegiatan bagian yang dipilih adalah pada bagian inkaso. 

Perusahaan menempatkan kami berdasarkan judul laporan kami. Kegiatan pada 

bagian inkaso selalu bekerja sama dengan bagian Pajak, Kepegawaian dan Admin. 

Kegiatan bagian yang dipilih, yaitu : 

a. Menyiapkan rencana kunjungan sales dan collector untuk penagihan 

piutang pelanggan. 

b. Membuat data tagihan piutang berupa sisa nilai piutang berdasarkan faktur 

piutang. 

c. Mencatat hasil setoran penagihan dari sales dan collector 

d. Menginput hasil tagihan piutang pada system 

e. Menerima Sales Invoice pelanggan dari bagian Pajak, Kepegawaian & 

Admin. 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

 Penjualan kredit di PT. Sukses Indah Bersama merupakan penjualan 

produk bahan bangunan yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan 

barang yang diatur dalam perjanjian penjualan kredit. Penjualan kredit pada PT 

Sukses Indah Bersama mempunyai bagian-bagian yang terkait penjualan dengan 

tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehinggan pelaksanaann penjualan kredit 

dapat berjalan secara maksimal. 

Prosedur penjualan kredit pada PT. Sukses Indah Bersama diawali dengan 

pelanggan melakukan order melalui sales dengan mengisi Surat Order dan 

kemudian diberikan kepada bagian penjualan untuk mencetak Delivery Order 

sebagai syarat untuk menyiapkan dan mengirimkan barang kepada pelanggan. 

Pembuatan Sales Invoice di bagian penjualan berdasarkan Delivery Order yang 

telah ditandatangani. Sales Invoice tersebut yang nantinya digunakan untuk 

melakukan penagihan piutang kepada pelanggan beserta Delivery Order yang 

dilampirkan. 

Prosedur pelunasan piutang atas penjualan kredit diawali dengan bagian 

inkaso menyiapkan Sales Invoice untuk diberikan kepada sales atau collector 

untuk ditagihkan kepada pelanggan. Data tagihan berikutnya akan dibuat 

berdasarkan sales invoice pelanggan kemudian diberikan kepada sales dan 

collector. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan nantinya diserahkan 

kepada bagian inkaso berdasarkan hasil setoran penagihan piutang sales dan 

collector untuk dicatat pembayarannya dan penerimaan uang diserahkan kepada 

kasir untuk disetorkan ke bank. 

Penagihan piutang kepada pelanggan seharusnya hanya dilakukan oleh 

collector karena tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk melakukan penagihan 

piutang, sedangkan sales tugas dan tanggung jawabnya untuk memasarkan dan 

meningkatkan target penjualan. Namun, apabila sales dan collector tetap 

melakukan penagihan piutang, maka perlu adanya pengawasan dan monitoring 

langsung ke lapangan secara berkala untuk menghindari kecurangan yang dapat 

terjadi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 : Kartu Konsultasi 
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Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6 : Surat Order  
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Lampiran 7 : Delivery Order  
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Lampiran 7 : Delivery Order (Lanjutan) 
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Lampiran 8 : Sales Invoice 
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Lampiran 9 : Data Tagihan (Tanda Terima Tagihan) 
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Lampiran 10 : Ringkasan Umur Piutang 
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Lampiran 11 : Ringkasan Penerimaan Penjualan 
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