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ABSTRAK 
Pada era globalisasi dan lingkungan kompetisi atau persaingan bisnis yang ketat, 
semakin  sulit   ditemukan  perusahaan  yang  mampu  bertahan  di  posisi  atas. 
Keunggulan  lompetitif  dari  suatu  perusahaan  juga  dapat  ditunjukkan  dengan 
tanggapan  atas  keinginan  konsumen  yang  beragam  serta  mampu  mencapai 
efisiensi biaya. Perusahaan yang sukses membuktikan bahwa adanya kesempatan 
untuk mengadakan perubahan dan menghadapi tantangan selama  perusahaan 
masih   dapat   dikendalikan.   Untuk   menyediakan   informasi   keuangan   yang 
dibutuhkan oleh manajemen diperlukan sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak 
hanya  digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi saja, 
tetapi juga memiliki peran besar sebagai alat melaksanakan bisnis perusahaan. 
Penelitian  yang  dilakukan  di  PT.  Jawa  Pos  akan  mengulas  tentang  sistem 
akuntansi penjualan. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang 
kredit dan tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order  pelanggan telah 
dipenuhi dengan pengiriman barang untuk jangka waktu tertentu perusahaan 
memiliki piutang terhadap pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini 
ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Sedangkan penjualan 
tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan 
pembayaran harga lebih dahulu  sebelum barang diserahkan oleh perusahaan 
kepada  pembeli.  Setelah  uang  diterima  oleh  perusahaan,  barang  kemudian 
diserahkan kepada pembeli setelah itu transaksi penjualan  tunai dicatat oleh 
perusahaan.  Kegiatan  penjualan  secara  tunai  ini  ditangani  oleh  perusahaan 
melalui sistem penjualan tunai.  

Kata kunci: Sistem akuntansi , sistem penjualan tunai, sistem penjualan kredit.  

PENDAHULUAN 
Dalam menghadapi  era  globalisasi  saat  ini,  perekonomian  mengalami 

kemajuan  yang sangat pesat. PT. Jawa Pos merupakan salah satu bagian yang 
menggerakkan perekonomian. Di dalam menghadapi kondisi dan situasi 
perekonomian  Indonesia  yang  semakin  sulit  dan  penuh  ketidakpastian  seperti 
sekarang ini tentu saja menimbulkan tingkat persaingan diantara perusahaan yang 
memproduksi  barang   sejenis  sangat  ketat.  Keadaan  seperti  ini  merupakan 
tantangan tersendiri bagi manajemen perusahaan yang dituntut lebih waspada dan 
jeli dalam membaca situasi sehingga mampu membawa perusahaan ke arah tujuan 
dan sasaran yang diinginkan. 

Penjualan  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  perusahaan.  Dari 
penjualan, perusahaan akan dapat mendistribusikan produknya, mendapatkan laba 
dan penjualan adalah  pusat penerimaan kas yang utama bagi perusahaan. Agar 
kuantitas penjualan sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan harus mempunyai 
sistem penjualan yang tepat. Sistem penjualan ini  harus  dapat mendistribusikan 
produknya kepada konsumen tepat pada waktunya. 
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PT. Jawa Pos adalah perusahaan penerbitan surat kabar yang terbit setiap 

hari. Oleh karena itu sistem penjualan seperti apa yang diterapkan oleh PT. Jawa 
Pos  yang  sesuai  dengan  kondisi  produknya  agar  produk  itu  dapat  diterima 
konsumen sesuai yang diharapkan dan  perusahaan dapat mencapai tujuan dan 
sasaran yang diharapkan.  

METODE PENELITIAN 
Penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif karena hanya 

mendeskripsikan mekanisme sistem penjualan di PT. Jawa Pos. Sesuai dengan 
adanya  pembatasan waktu penelitian dan berdasarkan pembatasan judul, maka 
yang menjadi sasaran  penelitian ini adalah mekanisme sistem penjualan di PT. 
Jawa Pos. 

Subyek penelitian  yang  dipilih  ialah  PT.  Jawa  Pos  yang  berhubungan 
dengan Kepala Seksi Penjualan dan Manajer Sirkulasi yang dilakukan di PT. Jawa 
Pos di Gedung Graha Pena, Jl. A. Yani No. 88, Surabaya. 

Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara.  Wawancara 
dilakukan  terhadap pegawai PT. Jawa Pos bagian penjualan, yakni mengetahui 
mekanisme  sistem   penjualan  di  PT.  Jawa  Pos  dengan  menggunakan  cara 
wawancara yang tidak terstruktur. Daftar pertanyaan disusun secara ketat. Tanya 
jawab dilakukan dalam percakapan sehari-hari sehingga sifatnya lebih fleksibel. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dilakukan dengan 
mengadakan  pencatatan  terhadap  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  dalam 
membahas masalah.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 

PT. Jawa Pos selalu berusaha meningkatkan volume penjualannya tiap 
tahun.  Volume  penjualan ditingkatkan dengan melakukan beberapa inovasi dan 
didukung dengan produksi yang stabil sehingga diharapkan para pelanggan tetap 
loyal pada PT. Jawa Pos, bahkan dapat merebut pelanggan dari surat kabar lain. 
Salah  satu  tujuan  dari  setiap  perusahaan  adalah  menjaga  kelangsungan  hidup 
perusahaannya, PT. Jawa Pos juga ingin menjadi leader dari  pasar yang ada. 
Kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin jika perusahaan yang bersangkutan 
dapat menguasai pasar yang ada. Untuk memperoleh laba dari pasar yang ada 
maka PT. Jawa Pos menetapkan target penjualan yang meningkat dari waktu ke 
waktu. 

PT. Jawa Pos merasa bahwa dari penjualan selama ini masih belum cukup 
dari yang  diharapkan. Hal ini disebabkan oleh dari tahun ke tahun peningkatan 
volume penjualan selalu  diiringi dengan perkembangan produk yang menuntut 
perusahaan untuk menaikkan harga jual demi terpenuhinya keseimbangan dengan 
biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan.  Hal ini dapat dilihat dari 
data pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Data di  atas  menunjukkan  perubahan  harga  jual  dari  tahun  ke  tahun 
cenderung  mengalami  peningkatan.  Dengan  peningkatan  tersebut  perusahaan 
mengkhawatirkan daya beli dari konsumennya. Semakin banyak perusahaan yang 
memproduksi barang sejenis, maka semakin ketat pula persaingan di pasar. Hal ini 
menuntut  perusahaan  untuk  mengembangkan  produk   yang  dihasilkan  agar 
memenuhi  selera  konsumen  yang  selalu  berubah-ubah  dari  waktu  ke  waktu 
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mengikuti perubahan zaman. Krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 
1998 menuntut perusahaan untuk meningkatkan harga jual agar dapat menutupi 
biaya   operasional  yang  dikeluarkan  perusahaan.  Maka,  untuk  mengimbangi 
tingginya harga jual yang ditetapkan maka PT. Jawa Pos menetapkan memperluas 
saluran distribusi penjualan yaitu melalui agen dan penyalur. Dengan sistem ini 
masyarakat  mudah  untuk  mendapatkan  harian   pagi  Jawa  Pos.  Selain  itu 
menghemat biaya pemasaran, karena biaya yang dikeluarkan  untuk membayar 
para agen/perantara lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya pemasaran yang 
dilakukan secara langsung oleh perusahaan.  

Tabel 1. Tabel Pengembangan Produk  

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Semester

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

Frekuensi 
Pengembangan 
Produk 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Sumber : Intern Perusahaan PT. Jawa Pos  

Tabel 2. Tabel Peningkatan Harga Jual dari Tahun ke Tahun  

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Semester

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

I

 

II

 

Harga 
Jual (Rp) 

 

700

  

700

  

750

  

750

  

1200

  

1200

  

1500

  

1500

  

1700

  

1700

  

2000

  

2000

 

Sumber : Intern Perusahaan PT. Jawa Pos  

Untuk  meningkatkan  penjualan,  PT.  Jawa  Pos  memberi  insentif  bagi 
penyalur  dan  agen  yang  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Penyalur  yang 
bertugas melayani penjualan kredit mendapat komisi 4% dari pembayaran dimuka 
tiap 1 bulan sekali tiap tanggal  10 yang diterima dalam tabungan. Agen yang 
bertugas melayani penjualan tunai menyetor penjualannya tiap Senin dan Kamis 
mendapat bonus dalam tabungan.  

Pembahasan 
Sistem Penjualan Tunai 

Penjualan tunai di PT. Jawa Pos dimulai dari penerbit. Lalu disalurkan 
melalui agen/pengecer. Setalah surat kabar tersebut didistribusikan ke pengasong 
untuk kemudian dijual  ke konsumen. Dalam sistem penjualan ini akan dibahas 
mengenai  fungsi  yang  terkait,   informasi  yang  diperlukan  oleh  manajemen, 
dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, sistem pengendalian 
intern, praktik yang sehat dan bagan alir dari sistem penjualan. 

Fungsi yang terkait di PT. Jawa Pos terdiri dari dua, yaitu bagian keuangan 
dan pemasaran. Pada bagian keuangan adalah fungsi kasir yang menerima kas dari 
agen/pengecer dan  fungsi pembukuan yang mencatat transaksi, penerimaan kas 
dan laporan penjualan. Sedangkan pada bagian pemasaran adalah fungsi penjualan 
yang menerima pesanan dari agen/pengecer, mengisi faktur penjualan tunai dan 
menyerahkan faktur pada agen/pengecer ke fungsi kas (kasir). Fungsi pengiriman 
yang menyerahkan barang yang dibayar pada agen/pengecer.  


