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SISTEM AKUNTANSI
Sistem akuntansi adalah informasi yang berhubungan dengan data finansial terutama
informasi keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam
perusahaan, disusun suatu sistem akuntansi yang dapat diproses dengan cara manual (tanpa mesin
pembantu) atau diproses dengan menggunakan mesin pembukuan sederhana sampai dengan
komputer. Ada berbagai macam definisi tentang sistem akuntansi, salah satunya :

Menurut Mulyadi (2001: 3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan
laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang
dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan.
Dalam Sistem Akuntansi ada 4 jenis Sistem Didalamnya, yaitu:
1. Siklus Akuntansi Penerimaan Kas
2. Siklus Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Siklus Akuntansi Keuangan
4. Siklus Akuntansi Siklus Produksi

Dalam Pembelajaran ini, kita akan hanya mempelajari 2 jenis kegiatan Sistem
Akuntansi, yaitu Siklus Akuntansi Pengeluaran kas dan Siklus Akuntansi Penerimaan Kas.
Siklus Akuntansi Pengeluaran Kas yang di ambil adalah Pembelian Kredit dan Siklus
Akuntansi Penerimaan Kas adalah Penjualan Tunai.
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 Simbol-simbol yang Digunakan

Simbol

Nama Simbol

Shape

Tempat mengawali &

Terminal
(Terminator)

mengakhiri suatu sistem.
Basic
Formulir yang digunakan

Dokumen
Basic
(Document)

1
Faktur

2

Makna Simbol

untuk merekam data
transaksi yang terjadi.

Dokumen dan

Simbol ini digunakan untuk

tembusannya

menggambarkan dokumen
asli dan tembusannya.

Kegiatan Manual

Audit Diagram

(Manual Operation)

Shapes

Untuk kegiatan yang
dilakukan secara manual.
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan berbagai

Audit Diagram
Berbagai dokumen

Shapes

(Multi Document)

jenis dokumen yang
digabungkan bersama di
dalam satu paket.
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan catatan

Pencatatan

Basic

(Data)

akuntansi yang digunakan
untuk mencatat data yang
direkam sebelumnya di
dalam dokumen atau
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formulir.
Simbol ini digunakan untuk
menunjukkan tempat
penyimpanan dokumen.
Arsip Sementara
(Merge)

Untuk mengurutkan
Miscellaneous

pengarsipan dokumen
digunakan simbol :
A = menurut Abjad
N = Menurut Nomor Urut
T= Menurut Tanggal
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan arsip
permanen yang merupakan

Arsip Tetap
Miscellaneous
(Extract)

tempat penyimpanan
dokumen yang tidak akan
diproses lagi dalam sistem
akuntansi yang
bersangkutan.

On Connection
Basic
(On-page Reference)
Off Connection
Basic
(Off-page Reference)
Keterangan
(Annotation )

Basic
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Simbol ini menggambarkan

Ya

keputusan yang harus
Keputusan
Tidak

(Desicion)

dibuat dalam proses
Basic

pengolahan data.

Simbol ini menggambarkan
arah proses pengolahan
data.
Garis alir (flowline)

Simbol ini menunjukkan
dua garis alir yang
bersimpangan.
Persimpangan garis
alir
Simbol ini digunakan jika
dua garis alir bertemu dan
salah satu garis mengikuti
Pertemuan garis alir

arus garis lainnya.

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan masuk ke

Dari pemasok

sistem yang digambarkan
Masuk ke sistem
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Simbol ini menggambarkan
keluar ke sistem lain.
Karena kegiatan di luar
sistem tidak perlu
Ke sistem penjualan

Keluar ke sistem lain

digambarkan dalam bagan
alir.

1. Siklus Akuntansi Pengeluaran kas ( Pembelian Kredit)
A. Pengertian dan Tujuan Siklus Pengeluaran
Siklus Pengeluaran (Spending cycle atau expenditure cycle) adalah rangkaian
kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan
pembelian serta pembayaran barang dan jasa.
Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan
pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk
mengidentifikasikandan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyipakan
order pembelian menerima kiriman barang dan mencatat persediaan.
Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah
pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan dimana
tujuan khusus yang terkandung didalamnya meliputi :
1.

Memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan

2.

Menerima seluruh barang yang dipesan dan menverifikasi bahwa barang
tersebut adalah valid dan benar

3.

Menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan

4.

Memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa
adalah valid dan benar

5.

Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat
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Memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok
yang tepat di dalam buku besar utang usaha

7.

Memastikan

bahwa

seluruh

pengeluara

kas

berhubungan

dengan

pengealuran yang sudah diotorisasi
8.

Menyiapakan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan
yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh

B. Sistem Pembelian
Menurut Soemarso S. R (2004:208) “Pembelian adalah (purchasing) akun
yang digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang dalam suatu
periode”.
Bodnar dan Hopwood (2003 : 417) pembelian merupakan sinonim dari
pengadaan, yang diartikan sebagai berikut:
“Pengadaan adalah proses bisnis memilih sumber, pemesanan, dan memperoleh
barang dan jasa”.
Menurut Warsono, Darmawan, dan Ridha, ( 2009 : 146 ) ” Pembelian adalah
akun nominal bersaldo debet untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang. ”
Menurut Priatna, Abdilah, dan Suryana, ( 2010 : 97 ) Barang yang dibeli
secara kredit oleh perusahaan dagang pada umunya terdiri atas berikut ini :
1.

barang dagangan untuk dijual kembali kepada langganan.

2.

Perlengkapan yang dipergunakan untuk menjalankan perusahaan.

3.

Peralatan dan harta tetap yang lain.
Jadi, Pembelian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produk atau bahan baku produk yang
didapat dari pemasok atau supplier.
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C. Fungsi yang Terkait
Adapun fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian menurut
Mulyadi ( 2001 : 299 ), adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Gudang
Fungsi gudang dalam sistem akuntansi Pembelian bertanggung jawab untuk
mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada
digudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh Fungsi
Penerimaan.

2. Fungsi Pembelian
Bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang,
menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan
order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

3. Fungsi Penerimaan
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan
kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau
tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan.

4. Fungsi Akuntansi
Fungsi Akuntansi dalam sistem akuntansi Pembelian bertanggung jawab dalam
pencatatan utang dan pengeluaran kas. Fungsi ini juga merupakan pengawas
untuk bagian Finance.
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KASUS 1
SISTEM PEMBELIAN KREDIT
PT. TIKI - TAKA adalah perusahaan terkenal se-Jakarta yang didirikan oleh seorang
pengusaha muda. Perusahaan terletak di Jl. Jendral Sudirman. Di Perusahaan ini membuat
berbagai macam sparepart kendaraan yang terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan
harganya juga terjangkau. Dalam kegiatan usahanya

toko ini menggunakan Sistem

Pembelian Kredit.
Kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam proses jual beli pada PT. TIKI - TAKA adalah
sebagai berikut :
BAGIAN GUDANG
Bagian gudang mengecek persediaan barang, lalu mencatat barang yang habis. Setelah itu
Menginput barang yang dipesan kemudian memesan barang ke bagian pembelian.
Selanjutnya Bagian Gudang

membuat surat permintaan pembelian 3 lembar. Surat

permintaan pembelian 1 diberikanke Bagian Pembelian, surat permintaan pembelian 2 diarsip
tetap, surat permintaan pembelian 3 diserahkan ke security.

Menerima Surat Order Pembelian lembar ke 4 dari Bagian Pembelian, Surat Permintaan
Pembelian lembar ke 3 dari Security dan Laporan Penerimaan Barang lembar ke 4 dari
Bagian Penerimaan Barang bersama barang. Kemudian memeriksa Surat Order Pembelian
lembar ke 4, Surat Permintaan Pembelian lembar ke 3, dan Laporan Penerimaan Barang
lembar ke 4 melalui Security. Kemudian security memasukkan barang ke dalam Gudang.
Selanjutnya mencatat Laporan Penerimaan Barang

lembar ke 4 dalam kartu gudang,

kemudian Surat Permintaan Pembelian lembar ke 3 diserahkan kembali ke security, Surat
Order Pembelian lembar ke 4 di arsip tetap, dan mengarsip tetap Laporan Penerimaan
Barang lembar ke 4 berdasarkan tanggal dibuatnya.

PANDUAN PRAKTIKUM SIA 1
PTA 2013/2014

AKUNTANSI LANJUT A
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA

9

BAGIAN PEMBELIAN
Menerima Surat Permintaan Pembelian lembar ke 1 dari Bagian Gudang. Selanjutnya
mengecek apakah barang yang diminta Bagian Gudang sudah selesai pembayarannya pada
transaksi sebelumnya, jika belum lunas proses pembelian dihentikan tapi jika sudah lunas
proses pembelian akan diteruskan ke proses berikutnya. Kemudian menginput barang yang
dipesan, lalu membuat Surat Order Pembelian 5 lembar. Surat Order Pembelian lembar ke 1
dikirim ke Vendor, Surat Order Pembelian lembar ke 2 dan Surat permintaan pembelian ke
1diarsip tetap , Surat Order Pembelian lembar ke 3 diserahkan ke Bagian Penerimaan Barang,
Surat Order Pembelian lembar ke 4 diberikan ke Bagian Gudang, Surat Order Pembelian
lembar ke 5 diserahkan ke Bagian Utang.

Mererima Laporan Penerimaan Barang lembar ke 1 dan Faktur dari Bagian Penerimaan
Barang. Kemudian memeriksa Laporan Penerimaan Barang

lembar ke 1 dan Faktur.

Selanjutnya mengarsip tetap Laporan Penerimaan Barang lembar ke 1 berdasarkan tanggal
dibuatnya, dan faktur diserahkan ke Bagian Utang.

BAGIAN PENERIMAAN BARANG
Menerima Surat Order Pembelian lembar ke 3 dari Bagian Pembelian dan Surat Pengantar
dan Faktur dari Vendor bersama barang. Kemudian mencocokkan Surat Order Pembelian,
Surat Pengantar, dan Faktur dengan barang. Lalu menginput data barang yang masuk,
kemudian membuat Laporan Penerimaan Barang 4 lembar. Laporan Penerimaan Barang
lembar ke 1 dan Faktur diserahkan ke Bagian Pembelian, Laporan Penerimaan Barang lembar
ke 2 diserahkan ke Bagian Utang, Laporan Penerimaan Barang lembar ke 4 bersama barang
diserahkan ke Bagian Gudang, Laporan Penerimaan Barang lembar ke 3, Surat Order
Pembelian lembar ke 3, dan Surat Pengantar diarsip tetap,

BAGIAN UTANG
Menerima Laporan Penerimaan Barang lembar ke 2 dari Bagian Penerimaan Barang, Surat
Order Pembelian lembar ke 5 dan Faktur dari Bagian Pembelian. Lalu membandingkan
Faktur dari Vendor dengan Surat Order Pembelian lembar ke 5 dan Laporan Penerimaan
Barang lembar ke 2. Selanjutnya membuat Bukti Kas Keluar 3 lembar. Mencatat Bukti Kas
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Keluar lembar 1 dalam Kartu Utang. Bukti Kas Keluar lembar 2 diserahkan ke Bagian Kartu
Persediaan, Bukti Kas Keluar lembar 1 , Bukti Kas Keluar lembar 3, Laporan Penerimaan
Barang lembar ke 2, Surat Order Pembelian lembar ke 5 dan Faktur diarsip tetap.

BAGIAN KARTU PERSEDIAAN
Menerima Bukti Kas Keluar lembar ke 2 dari Bagian Kredit. Kemudian mencatat Bukti Kas
Keluar lembar ke 2 dalam Kartu Persediaan. Lalu mengarsip tetap Bukti Kas Keluar lembar
ke 2 berdasarkan tanggal dibuatnya.

Dari data-data di atas saudara diminta untuk membuat usulan Sistem Pembelian Kredit
untuk PT. TIKI - TAKA
1) Diagram alur dokumen PT. TIKI - TAKA (Sistem Akuntansi)
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( DFD ) Data Flow Diagram

DFD (Data Flow Diagram) adalah diagram aliran data untuk memisahkan secara jelas
proses logis dalam analisis sistem dari proses fisik perancangan sistem.


Ada 3 jenis diagram dalam DFD, yaitu :
1.

Diagram Konteks : Diagram yang menjelaskan gambaran umum / garis besar
dalam suatu sistem.

2.

Diagram Zero

: Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan
yang ada dalam Diagram Konteks.

3.

Diagram Level

: Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan
yang ada dalam Diagram Zero.

Simbol-Simbol dalam DFD :
Simbol

Nama Simbol

Shape

Entity (External

Miscellaneous

Entity 1)

Keterangan
Orang atau organisasi
yang mengirim data ke
dan menerima data dari
sistem yang mewakili
terminal.

Proses (Devided

Miscellaneous

Process 2)

Menggambarkan
pemrosesan data dalam
sistem.

Arus Data

Line / Connector
Tool
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Data Flow

Tempat untuk

Diagram Shapes

menyimpan /
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mengambil data dalam
suatu sistem.

KASUS LOGIKA DFD PEMBELIAN KREDIT

Sistem Pembelian Kredit diawali dari Bagian Gudang memberikan Surat Permintaan
Pembelian melalui sistem. Kemudian sistem memberikan Surat Permintaan Pembelian ke
Bagian Pembelian. Lalu Bagian Pembelian mengembalikan Surat Permintaan Pembelian
yang sudah disetujui ke sistem. Sistem mengirimkan Surat Order Pembelian ke vendor dan
Surat Permintaan Pembelian ke Security, kemudian vendor mengirim barang, Surat
Pengantar, dan Faktur ke sistem, setelah itu sistem menyerahkan barang ke Security. Lalu
security menyerahkan Barang dan Surat Permintaan Pembelian dikirim kembali ke sistem.
Kemudian Bagian Gudang menerima Barang dari Sistem. Lalu sistem membuat laporan
Pembelian Kredit untuk diserahkan ke Manajemen.
Dalam Sistem Pembelian Kredit terdapat 6 proses, yaitu Mengecek Status Utang,
Input Pesanan, Terima Barang, Mengecek Barang dan Surat Permintaan Pembelian,
Pencatatan Utang, dan Membuat Laporan. Dalam proses Input Pesanan terdapat proses
lanjutan, yaitu proses Masukan Data dan proses Membuat SOP. Dan dalam proses Pencatatan
Utang juga terdapat proses lanjutan, yaitu proses Pembaruan Daftar Utang dan proses
Menyiapkan Daftar Utang.
Dalam proses Mengecek Status Utang, sistem menerima Surat Permintaan Pembelian
dari Bagian Gudang. Kemudian sistem membutuhkan data utang untuk menginput saldo
utang Perusahaan, Lalu Surat Permintaan Pembelian diberikan ke Bagian Pembelian.
Dalam proses lanjutan pada proses Input Pesanan, proses Masukan Data menerima
Surat Permintaan Pembelian yang sudah disetujui dari bagian pembelian kemudian sistem
membutuhkan data barang untuk menginput jenis barang yang dipesan dan data vendor
untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier yang menghasilkan daftar pesanan
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yang akan dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya dan Surat Permintaan Pembelian diberikan ke
Security. Setelah itu proses Membuat Surat Order Pembelian membutuhkan data utang
untuk memperjelas status pembelian. Lalu Surat Order Pembelian dikirim ke Vendor,
Kemudian Vendor menyetujui pemesanan tersebut lalu mengirim barang, Surat Pengantar,
dan Faktur yang diteruskan ke proses selanjutnya.

Dalam proses Terima Barang, sistem menerima barang, Surat Pengantar, dan Faktur
dari vendor, lalu sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang
dipesan yang bertujuan untuk mengecek barang yang datang. Kemudian membuat Laporan
Penerimaan Barang yang diteruskan ke proses pencatatan utang bersama dengan Faktur dan
barang diserahkan ke Security.
Dalam proses Mengecek Barang dan Surat Permintaan Pembelian, sistem menerima
Barang dan Surat Permintaan Pembelian dari Security Kemudian membutuhkan Data
Barang untuk menginput Jenis barang yang dipesan. Setelah itu, Barang diserahkan ke
Bagian Gudang.
Dalam proses lanjutan Pencatatan Utang, proses Pembaruan Daftar Utang menerima
Laporan Penerimaan Barang dan faktur dari proses terima barang kemudian sistem
membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan dan data
vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier. Lalu keluar Daftar Utang
yang akan diproses dalam kegiatan Menyiapkan Daftar Utang,. Pada proses menyiapkan
daftar utang menghasilkan daftar utang pembelian yang akan dilanjutkan ke proses
selanjutnya.
Dalam proses Membuat Laporan, sistem menerima Daftar Utang Pembelian dari
proses sebelumnya. kemudian dibuat Laporan Pembelian Kredit dan diserahkan laporan
tersebut ke manajemen.
Berdasarkan data dan keterangan tersebut saudara diminta untuk :
1. Buatlah Data Flow Diagram (DFD)
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Pembuatan Model Data dan Desain Database

Banyak perusahaan yang umumnya telah berubah ke pendekatan database untuk
menyimpan data akuntansinya. Dalam materi ini akan dipelajari bagaimana cara mendesain
dan mendokumentasikan database relasional untuk suatu sistem informasi akuntansi.
Pembuatan model data (data modeling) adalah proses menyusun database, agar database
tersebut benar – benar mewakili seluruh aspek organisasi, termasuk interaksi organisasi
dengan lingkungan eksternal. Dua alat penting yang dapat dipergunakan oleh akuntan untuk
memungkinkan keterlibatan dalam pembuatan model data adalah ERD (Entity Relationship
Diagram) dan model data REA (Resource Event Agent). (Marshall B.Romney dan Paul John
Steinbart, 2006 : 134).

Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (Diagram Hubungan Entitas) merupakan suatu teknik
grafis yang menggambarkan skema database. Disebut sebagai ERD karena diagram tersebut
menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan, serta hubungan antar entitas tersebut.
(Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart, 2006).
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi rinci, logical, dan grafis dari
data untuk suatu organisasi atau area bisnis. Entity Relationship Diagram (ERD) adalah
model entitas dalam lingkungan bisnis, hubungan atau asosiasi antar entitas, dan atribut atau
sifat - sifat dari kedua entitas dan hubungan mereka (Valacich, 2001 : 191).
Tujuan ERD tidak hanya menunjukkan isi dari suatu database, tetapi juga secara
grafis merupakan model suatu organisasi. Jadi, ERD tidak haya mendesain database, tetapi
juga untuk mendokumentasikan dan memahami database yang telah ada.

Tahapan Pembuatan ERD
1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat.
Entitas merupakan sebuah informasi yang dikumpulkan dari suatu sistem
database yang didesain untuk membuat suatu tabel. Entitas dapat digambarkan dengan
simbol persegi panjang seperti yang terdapat pada tabel.
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2. Menentukan atribut - atribut key dari masing - masing entitas.
Langkah berikutnya adalah menentukan atribut yang akan melengkapi
informasi dari suatu entitas. Atribut disimbolkan dengan bentuk oval yang dapat
dilihat pada tabel.

3. Mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi diantara himpunan entitas.
Himpunan relasi merupakan informasi yang menghubungkan antar entitas.
Himpunan relasi digambarkan dengan simbol decision (wajik) seperti pada tabel.
 Simbol – simbol Entity Relationship Diagram
Tabel Simbol – simbol ERD
Nama

Simbol

Keterangan
Segala sesuatu yang informasinya

Entiy (Entitas)

ingin dikumpulkan dan disimpan
dalam

organisasi.

Entitas

menggunakan huruf capital.
Suatu informasi yang melengkapi
Attribute (Atribut)

suatu entitas serta hubungan antar
entitas.

Relation (Hubungan)

Suatu hubungan yang terjadi antara
satu entitas atau lebih.

Sumber : Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart, 2006.

4. Menentukan derajat / kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi.
Kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam suatu entitas dapat
dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Contohnya, kardinalitas
menunjukkan berapa banyak transaksi yang dapat dihubungkan ke setiap individu dan
sebaliknya.
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Tiga jenis kardinalitas hubungan antar entitas dalam pembuatan ERD :
 Hubungan satu – ke – satu (One to One) (1:1), ini terjadi saat hubungan
kardinalitas maksimum untuk setiap entitas adalah satu (1).
 Hubungan satu – ke – banyak (One to Many) (1:N), ini terjadi saat hubungan
kardinalitas maksimum dari suatu entitas adalah satu dan hubungan kardinalitas
maksimum entitas lainnya adalah lebih dari satu (N).
 Hubungan banyak – ke – banyak (Many to Many) (M:N), ini terjadi saat hubungan
kardinalitas maksimum kedua entitas adalah lebih dari satu (N).

5. Membuat Normalisasi
Menurut

Marlinda

(2004

:

115),

normalisasi

merupakan

proses

pengorganisasian file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang menjadi
tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya.
Pada proses ini selalu dituju pada beberapa kondisi apakah ada kesulitan pada
saat menambah (insert), menghapus (delete), mengubah (update), membaca (retrieve)
pada suatu database. Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut maka relasi dapat
dipecahkan pada beberapa table lagi dengan kata lain perancangan yang dilakukan
belum mendapat suatu database yang optimal.
Tahapan – tahapan dari Normalisasi


Bentuk tidak normal (UNF)
Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada
keharusan untuk mengikuti format tertentu, akan ada kemungkinan data tidak
lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat
menginput.



Bentuk normalisasi kesatu (1NF)
Bentuk normal kesatu mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file,
data dibentuk dalam satu record demi satu record nilai dari field berupa
‘Automatic value’. Tidak ada set atribut yang berulang atau atribut bernilai ganda
(multivalue). Tiap field hanya satu pengertian.
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Bentuk normalisasi kedua (2NF)
Bentuk normal kedua mempunyai syarat atau bentuk data telah memenuhi kriteria
bentuk normal kesatu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi
pada kunci utama (primary key). Sehingga untuk membentuk normal kedua
haruslah sudah ditentukan kunci field. Kunci field haruslah unik dan dapat
mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya.



Bentuk normalisasi ketiga (3NF)
Bentuk normal ketiga menggambarkan relasi antar tabel yang harus dalam bentuk
normal kedua. Semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif
sedangkan atribut yang menjadi primary key atau alternative key akan memiliki
hubungan yang transitif.
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Kasus 1

Sistem Informasi Pembelian Kredit
Deskripsi Kegiatan
Sistem pembelian kredit diawali dari permintaan barang dari bagian gudang yang
dilanjutkan pada order pembelian barang dagang kepada vendor oleh bagian pembelian. Lalu
bagian penerimaan barang menerima barang yang ditelah dibeli, dan pada saat jatuh tempo,
perusahaan membayar transaksi pembelian tersebut yang dilakukan oleh bagian kredit.
Perusahaan akan merancang database dengan model diagram hubungan entitas (ERD)
dengan menyusun 3 entity yaitu entitas barang, entitas vendor dan entitas hutang yang
memiliki 4 relation yaitu permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang dan
pelunasan.
Langkah pertama, entitas barang akan berhubungan dengan entitas vendor yang
dihubungkan oleh relasi permintaan pembelian yang dilanjutkan oleh relasi order pembelian
dengan kardinalitas many to many. Lalu langkah kedua entitas barang dengan entitas hutang
yang dihubungkan oleh relasi penerimaan barang dengan kardinalitas many to many. Dan
langkah yang ketiga adalah entitas vendor akan berhubungan dengan entitas hutang yang
dihubungkan oleh relasi pelunasan dengan kardinalitas many to many.
Dari deskripsi diatas, perusahaan dapat membuat database sistem informasi pembelian
kredit dengan atribut sebagai berikut :

Atribut
Kd_barang
Satuan

Nm_barang
Harga_satuan

Stok

Kd_permintaan
Kd_barang
Qty
No_po
Kd_barang
Qty
Kd_vendor
Kota
Saldo_hutang

Tgl_permintaan
Nm_barang

Nm_bagian
Satuan

Tgl_po
Nm_barang
Harga_satuan
Nm_vendor
No_telp
No_fax

Kd_vendor
Satuan
Total_harga
Alamat (jln, no,
rt/rw, kd_pos,
kecamatan).
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No_penerimaan
Tgl_penerimaan
Qty
Kd_transaksi
Dftr_transaksi
Tgl_bayar
No_bukti_pel
Kd_supplier
Tgl_bayar

No_po
Nm_barang
Kd_vendor
Kd_vendor
Saldo_hutang

Kd_barang
Kd_transaksi

Kd_transaksi
No_penerimaan

No_invoice
Jml_nominal

No_invoice
Jth_tempo

1. Gambarlah Diagram Hubungan Entitas (ERD) dari kasus tersebut!
2. Buatlah normalisasi tabel kasus tersebut dalam bentuk UNF, 1NF dan 2NF!
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Model REA (Resource, Even, Agent)
Sebuah framework akuntansi untuk memodelkan resources, events, dan agents yang
penting dalam suatu organisasi dan membuat garis hubungan/keterkaitan diantara ketiganya.
Tidak seperti dalam sistem akuntansi tradisional, sistem REA membolehkan baik data
akuntansi dan nonakuntansi untuk diidentifikasi, diambil, dan disimpan dalam database yang
terpusat. Dengan database ini, tampilan/sudut-pandang pengguna bisa dibuat untuk
memenuhi

kebutuhan para pengguna dalam organisasi tersebut. Model REA bisa

diimplementasikan dalam arsitektur database relasional maupun object-oriented. Untuk
maksud pembelajaran dalam bab ini, kita akan mengasumsikan menggunakan database
relasional karena ini adalah arsitektur yang lebih umum digunakan bagi aplikasi bisnis.

Model REA

Economic Resource

stock-flow

inside
participation

Economic Agent

outside
participation

Economic Agent

outside
participation

Economic Agent

inside
participation

Economic Agent

Economic Event

GIVE
duality

TAKE

stock-flow

Economic Event

Economic Resource

Sumber: roomney
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Menyusun Diagram REA
Dalam rangka menyusun diagram REA diperlukan informasi tentang: resource, event,
agent dan kebijaksanaan perusahaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan
mewawancarai pihak manajemen. Karena aktivitas perencanaan, pengawasan, dan
pengevaluasian yang ditangani manajemen untuk setiap perusahaan berbeda. Untuk
menggambarkan diagram REA, kertas dibagi tiga kolom, satu kolom untuk setiap entity.
Gunakan kolom kiri untuk resource (sumber daya) adalah hal-hal yang memiliki nilai eknomi
bagi organisasi, kolom tengah untuk event (kegiatan) yaitu berbagai aktivitas bisnis yang
informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, dan
kolom kanan untuk agent (pelaku) yaitu orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam
kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi. Penggambaran event sebaiknya diurutkan dari atas ke bawah berdasarkan urutan
aktivitas. Langkah-langkah untuk menyusun diagram REA adalah:
a. Identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas
dasar memberi-untuk-menerima, dalam siklus tersebut.

b. Identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi
dan para pelaku yang terlibat (pelaku internal dn pelaku eksternal) dalam kegiatan
tersebut. Model REA mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dihubungkan paling tidak
satu ke sumber daya, dan paling tidak dua pelaku.

c. Analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan
tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan
komitmen dan kegiatan pertukaran ekonomi. Apabila perlu, ganti kegiatan pertukaran
ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen dan pertukaran ekonomi yang
dihasilkan dari pemecahan kegiatan tadi. Pertukaran ekonomi adalah kegiatan rantai
nilai yang secara langsun mempengaruhi jumlah sumber daya. Komitmen adalah
mewakili janji untuk melakukan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.
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d. Tetapkan kardinalitas setiap hubungan.
Kardinalitas menunjukan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat
dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Kardinalitas
menyajikan pasangan nomer disetiap entitas. Kardinalitas terdiri dari dua jenis, yaitu:
a) Nomer pertama adalah kardinalitas minimum, yaitu menunjukan apakah
sebuah baris dalam tabel harus dihubungkan dengan paling tidak satu baris
didalam tabel yang letaknya berseberangan dalam hubungan tersebut. Didalam
REA kardinalitas minimum dihubungkan dalam dua simbol hubungan, yaitu:
1. Kardinalitas Minimun Nol (0), yaitu memiliki arti bahwa sebuah baris baru
dapat ditambahkan ditabel tersebut tanpa harus dihubungkan dengan baris
tertentu dalam tabel yang letaknya bersebrangan dalam hubungan tersebut.
Artinya informasi tentang entitas baru dapat ditambahkan ke entitas lain
tanpa harus dihubungkan ke suatu kegiatan transaksi.
2. Kardinalitas Minimum Satu (1), yaitu memiliki arti bahwa setiap baris
dalam suatu tabel harus dihubungkan ke paling tidak satu baris dalam tabel
lainnya dihubungan tersebut.
b) Nomer kedua adalah kardinalitas maksimum, yaitu kardinalitas yang
menunjukan apakah suatu baris dalam tabel dapat dihubungkan ke lebih dari
satu baris dalam tabel lainnya.

Aturan untuk menspesifikasi kardinalitas, kardinalitas mencerminkan fakta mengenai
organisasi yang dibuat modelnya daan juga praktik bisnis organisasi tersebut. Aturan
kardinalitas ada tiga jenis, yaitu:
1. Kardinalitas Pelaku – Kegiatan
Kardinalitas Minimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan bernilai 1
karna harus ada beberapa pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan
kardinalitas maksimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan juga
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bernilai 1, karna organisasi ingin ada seorang pelaku tertentu yang bertanggung
jawab atas kegiatan tersebut.
Kardinalitas yang berhubungan dengan setiap entitas pelaku dalam hubungan
pelaku-kegiatan seluruhnya memiliki nilai minimum 0 dan maksimum N. karna
organisasi berharap pegawai mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan.
2. Kardinalitas Sumber Daya – Kegiatan
Kardinalitas minimum dan maksimum yang berhubungan dengan setiap
entitas sumber daya dihubungan sumber daya-kegiatan, bernilai nol (0) dan N.
karna organisasi berharap sumber daya mereka akan terlibat dalam berbagai
kegiatan.
Kardinalitas minimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan dalam
hubungan sumber daya-kegiatan biasanya bernilai 1. Dan tidak ada prinsip umum
berkaitan dengan kardinalitas maksimum yang berhubungan dengan entitas
kegiatan dalam hubungan sumber daya-kegiatan, karna kardinalitas maksimum
untuk sebuah kegiatan tergantung pada sifat sumber daya yang dipengaruhi
oleh kegiatan tersebut dan oleh kebijakan bisnis organisasinya.
3. Kardinalitas Kegiatan – Kegiatan
Prinsip umum pembuatan model yang dapat diaplikasikan dalam hubungan
kegiatan-kegiatan adalah bahwa untuk dua kegiatan yang sifatnya sementara
(kegiatan komitmen), kardinalitas minimum untuk kegiatan pertama adalah nol
(0), karena pada saat kejadian, kegiatan lainnya belum terjadi. Kardinalitas
minimum untuk kegiatan kedua adalah 1, menunjukan bahwa kegiatan pertama
harus terjadi terlebih dahulu. Pada kegiatan utama (pertukaran ekonomi)
kardinalitas suatu kegiatan akan dihubungkan dengan lebih dari satu kegiatan
pertukaran ekonomi (M:N).

e. Mengimplementasi diagram REA dalam database relasional
terditi dari tiga tahap:
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1. Membuat sebuah tabel untuk setiap entitas berbeda dan untuk setiap hubungan
banyak-ke-banyak (M:N)
2. Memberikan atribut ke tabel yang tepat
3. Menggunakan kunci luar untuk mengimplementasikan hubungan satu-ke-satu
(1:1) dan hubungan satu-ke-banyak (1:M)

Kasus Desain Data Menggunakan REA
PT. TIKI - TAKA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang.
Bagian pembelian PT. TIKI-TAKA akan melakukan pembelian barang secara kredit kepada
vendor. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram REA untuk satu siklus transaksi:
A. Identifikasi kegiatan pertukaran ekonomi
Berdasarkan pola dasar REA bahwa ada dua kegiatan pertukaran ekonomi dalam
sistem pembelian kredit, yaitu kegiatan pembelian dan penerimaan barang. Sepasang
kegiatan tersebut akan ada yang mengurangi sumber daya dan akan ada yang
menambah sumber daya.

B. Identifikasi sumber daya dan pelaku
Pada kegiatan pertukaran ekonomi sistem pembelian kredit PT. TIKI-TAKA terdapat
dua sumber daya yang saling mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu sumber daya
bagian pembelian dan sumber daya gudang. Sementara pelaku yang terlibat adalah
pegawai, vendor, dan security. Sumber daya bagian pembelian dipengaruhi oleh
kegiatan ekonomi pembelian, vendor menjadi pelaku eksternal yang menikmati
kegiatan ekonomi pembelian, pegawai dan security menjadi pelaku internal yang
melayani kegiatan ekonomi pembelian. Akibat dari kegiatan tersebut, sumber daya
gudang bertambah melalui adanya kegiatan penerimaan barang, vendor sebagai
pelaku eksternal yang melakukan kegiatan pengadaan barang sementara security
menjadi pelaku yang menerima barang.
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C. Masukkan kegiatan komitmen
Pada kegiatan ekonomi yang ada pada sistem pembelian kredit, yaitu kegiatan
pembelian perlu entitas lain atau dibuat kombinasi kegiatan. Memecah kegiatan
menjadi dua bagian, yaitu menambah kegiatan order barang diatas kegiatan
pembelian. Pemecahan kombinasi entitas event tersebut berdasarkan alur kegiatan
bahwa setiap ada pembelian terlebih dahulu akan ada calon pelanggan yang ingin
melakukan pemesanan barang. Oleh sebab itu, perlu ada kegiatan kombinasi yang
mengarah pada kegiatan utama pada sistem pembelian kredit ini.
D. Menetapkan kardinalitas (cardinalities) hubungan
Langkah terakhir dalam penggambaran diagram REA adalah dengan menetapkan
informasi mengenai hubungan antar entitas. Dalam menetapkan kardinalitas antar
entitas yang bersebrangan dengan menggunakan tiga jenis notasi yang dipakai, yaitu
hubungan

satu-ke-satu,

satu-ke-banyak,

dan

banyak-ke-banyak.

Menetapkan

kardinalitas untuk menunjukan berapa banyak kejadian pada suatu entitas dalam suatu
hubungan.
Dari yang diketahui diatas, tentukanlah :
a. Tentukan entity-entity yang termasuk kedalam entity resources, events dan agents.
b. Gambarkan pola dasar Model REA Perusahaan PT. TIKI-TAKA
c. Buatlah komitmen diagram REA untuk sistem pembelian kredit (kegiatan mengunjungi
vendor)
d. Buatlah tabel implementasi diagram REA dan jelaskan masing-masing tabel dan atribut
yang digunakan dalam pembuatan database.
e. Buatlah implementasi database menggunakan software My-SQL dari Model REA sistem
pembelian kredit yang telah dibuat.
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MICROSOFT ACCESS
SISTEM PEMBELIAN KREDIT
(Membuat database baru dan table)

1. Jalankan atau aktifkan program Ms. Access. Kotak dialog Ms. Access startup akan di
tampilkan. Jika belum ada, maka klik FILE – NEW - BLANK DATABASE.

2. Lalu akan muncul kotak dialog File New Database. Ketikkan nama database yang
diinginkan. Misalnya kita ketikkan SISTEM PEMBELIAN KREDIT untuk nama
database dari sistem pembelian kredit. Simpan di tempat yang kita inginkan. Misalnya
di My Documents. Lalu klik tombol CREATE.
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3. Maka akan muncul kotak dialog DATABASE.
4. Setelah itu klik OBJECT TABLES, Lalu double klik CREATE TABLE IN
DESIGN VIEW.
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Maka akan muncul kotak dialog Table1 sebagai berikut :

Membuat Tabel
SISTEM PEMBELIAN KREDIT


Tabel Barang
Primary key

Kd_barang

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_barang *

text

11

Nm_barang

text

30

Stok

text

15

Satuan

text

11

Harga_satuan

currency

“Rp “#,###.00
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Isi table barang sebagai berikut :
Kd_barang



Nm_barang

Stok

Satuan

Harga_Satuan

h_001

Honda

10

Unit

Rp. 15.000.000

y_001

Yamaha

20

Unit

Rp. 17.000.000

s_002

Kawasaki

30

Unit

Rp. 16..000.000

k_001

Suzuki

20

Unit

Rp. 18.000.000

Tabel Permintaan Pembelian
Primary key

Kd_permintaan

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_permintaan *

text

11

Tgl_permintaan

date/time

short date

Nm_bagian

text

30

Kd_barang **

text

11

Nm_barang

text

30

Satuan

text

11

Qty

number

Long Integer
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Isi table permintaan pembelian sebagai berikut :
Kd_permintaan Tgl_permintaan Nm_bagian

Kd_barang

Nm_barang Satuan

Qty

P_h001

7/7/13

Dept Honda

h_001

honda

Unit

8

P_y001

7/9/13

Dept Yamaha

y_001

yamaha

Unit

7

P_s002

7/12/13

Dept Suzuki

s_002

suzuki

Unit

7

P_k001

7/13/13

Dept Kawasaki k_001

kawasaki

Unit

6



Tabel Order Pembelian
Primary key

No_po

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_po *

Text

15

Tgl_po

date/time

short date

Kd_vendor **

text

11

Kd_barang **

text

11

Nm_barang

text

30

Satuan

text

11

Qty

number

Long Integer

Harga_satuan

currency

“Rp “#,###.00

Total_harga

currency

“Rp “#,###.00
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Isi table order pembelian sebagai berikut :
No_po *

Tgl_po

Kd_vendor**

Kd_barang

Nm_barang

Satuan

Qt

Harga_satuan

Total_harga

y
01_h001

7/14/13

S_01h001

h_001

honda

unit

8

Rp. 15.000.000

Rp.120.000.000

01_y001

7/16/13

S_01y001

y_001

yamaha

unit

7

Rp. 17.000.000

Rp.119.000.000

01_s002

7/19/13

S_01s002

s_002

suzuki

unit

7

Rp. 16.000.000

Rp.112.000.000

01_k001

7/20/13

S_01k001

k_001

kawasaki

unit

6

Rp. 18.000.000

Rp.108.000.000



Tabel supplier
Primary key

Kd_supplier

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_vendor *

Text

11

Nm_vendor

text

11

Jln

text

30

No

number

Long Integer

Rt/rw

text

10

Kd_pos

number

Long Integer

Kecamatan

text

30

Kota

text

30

No_telp

number

Long Integer

No_fax

number

Long Integer

Saldo_hutang

currency

“Rp “#,###.00
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Isi Tabel Supplier :
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Tabel Pelunasaan :
Primary key

No_bukti_pel

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_bukti_pel *

Text

15

No_po **

text

15

No_invoice

text

15

Kd_vendor **

text

11

No_penerimaan **

text

11

Jml_nominal

currency

“Rp “#,###.00

Tgl_bayar

date/time

short date

Isi Tabel Pelunasaan :
No_bukti_pel

No_po

No_invoice Kd_vendor No_penerimaan Jml_nominal

Tgl_bayar

BP_0122

01_h001 Inv_007

S_01h001

PP_0122-12

Rp.60.000.000 7/7/13

BP_0124

01_y001 Inv_023

S_01y001

PP_0124-29

Rp.59.500.000 7/9/13

BP_0123

01_s002 Inv_151

S_01s002

PP_0123-46

Rp.56.000.000 7/12/13

BP_0121

01_k001 Inv_291

S_01k001

PP_0121-55

Rp.54.000.000 7/13/13
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Tabel Hutang
Primary key

Kd_transaksi *

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_transaksi *

Text

11

Kd_vendor **

text

11

No_invoice

text

15

Dftr_transaksi

date/time

short date

Saldo_hutang

currency

“Rp “#,###.00

Jth_tempo

date/time

medium date

Tgl_bayar

date/time

short date

Isi tabel hutang:
Kd_transaksi *

Kd_vendor **

No_invoice Dftr_transaksi

Saldo_hutang

Tra001

S_01h001

Inv_007

Dtra_001

Rp.60.000.000

7/7/13

Tra002

S_01y001

Inv_023

Dtra_002

Rp.59.500.000

7/9/13

Tra003

S_01s002

Inv_151

Dtra_003

Rp.56.000.000

7/12/13

Tra004

S_01k001

Inv_291

Dtra_004

Rp.54.000.000

7/13/13
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Tabel Penerimaan Barang
Primary key

No_penerimaan

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_penerimaan *

Text

11

No_po **

text

15

Kd_supplier **

text

11

Kd_barang **

text

11

Kd_transaksi **

date/time

short date

Tgl_penerimaan

text

30

Nm_barang

text

Long Integer

Qty

number

Long Integer

No_penerimaan

No_po

Kd_supplier

Kd_barang

PP_0122-12

01_h001

S_01h001

h_001

PP_0124-29

01_y001

S_01y001

PP_0123-46

01_s002

PP_0121-55

01_k001

Kd_transaksi

Tgl_penerimaan

Nm_barang

Qty

Tra001

7/18/13

honda

7

y_001

Tra002

7/20/13

yamaha

15

S_01s002

s_002

Tra003

7/23/13

suzuki

25

S_01k001

k_001

Tra004

7/24/13

kawasaki

10

Isi Tabel Penerimaan Barang:
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2. Siklus Akuntansi Penerimaan Kas ( Penjualan Tunai)
A. Pengertian dan Tujuan Siklus Penerimaan
Siklus penerimaan (revenue cycle), adalah rangkaian aktivitas bisnis dan
kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan
barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari
penjualan tersebut.
Siklus penerimaan adalah salah satu siklus dari siklus-siklus penting yang
berorientasi kepada transaksi yang menyediakan masukan-masukan penting bagi
sistem buku besar umum dan laporan keuangan.
Tujuan utama dari siklus penerimaan adalah memudahkan pertukaran produk
atau jasa dengan pelanggan untuk memperoleh uang tunai. Selain itu tujuan khusus
yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan yaitu :
1. Mencatat permintaan pejualan secara tepat dan akurat
2. Memverifikasi kelayakan kredit konsumen
3. Memberikan barang atau jasa pada waktu yang tepat dan cara yang benar
4. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat
5. Membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen dengan
tepat
6. Mengamankan kas sampai dilakukan penyetoran barang

B. Sistem Penjualan Tunai
Menurut Mulyadi (2008 : 202) “Penjualan adalah kenaikan aktiva yang berasal
dari penjualan barang dagangan atau produksi selama periode tertentu yang
merupakan kegiatan rutin perusahaan”. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi
penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun tunai. Dalam transaksi
penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli
jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli.
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Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:165) “Penjualan merupakan aktivitas
memperjualbelikan barang dan jasa kepada konsumen”. Aktivitas penjualan dalam
perusahaan dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit. Penjualan tunai merupakan
penjualan yang dilakukan dengan cara menerima uang tunai atau cash pada saat
barang diserahkan kepada pembeli
Jadi, Penjualan Tunai merupakan suatu kegiatan transaksi perusahaan yang
dilakukan oleh perusahaan dalam menaikan aktiva atau pendapatan yang didapat dari
penjualan barang secara tunai oleh pembeli atau customer.

C. Fungsi yang Terkait
Adapun fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi penjualan menurut Mulyadi (5),
adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Penjualan
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai. Fungsi kas bertanggung
jawab untuk menerima order dari pembeli,mengisi faktur penjualan kredit dan
menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran
harga barang ke fungsi kas.
2. Fungsi Kas
Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli.
3. Fungsi Gudang
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh
pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.
4. Fungsi Pengiriman
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan
barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli.
5. Fungsi Akuntansi
Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan
penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan.
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KASUS 2
SISTEM PENJUALAN TUNAI
PT. ASMA adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berletak di Jl. Raya
Sawangan, Depok.Penjualan tunai yang dilakukan oleh PT. ASMA terjadi saat perusahaan
menerima pesanan, sehingga tidak menggunakan fungsi gudang melainkan langsung
mengirimkan barang kepada Customer.
Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan pada bagian yang terkait dalam Sistem
Penjualan Tunai :

Bagian Penjualan
Sistem Penjualan Tunai diawali dari bagian Penjualan menerima Desain Gambar Produk dari
customer, lalu membuat copy Desain Gambar Produk 2 lembar.Mengarsip tetap Desain
Gambar Produk 1, menyerahkan Desain Gambar Produk 2 ke bagian Produksi, Menyerahkan
Desain Gambar Produk 3 ke bagian Estimasi.

Menerima Daftar Harga dari bagian Estimasi.Membuat Surat Penawaran Harga secara
komputerisasi, lalu mengirimkan Surat Penawaran Harga ke customer via email.Melakukan
konfirmasi penawaran harga ke customer via email.Melakukan negosiasi harga dengan
customer, apabila penawaran harga tidak diterima, maka transaksi dihentikan, apabila
penawaran harga diterima, maka diteruskan ke proses selanjutnya.Kemudian Daftar Harga di
arsip tetap.

Menerima Purchase Order dari Customer.Menginput data Purchase Order ke program UBS,
kemudian membuat Surat Order Pengiriman 3 lembar.Menyerahkan Surat Order Pengiriman
1, 2 dan 3 ke Bagian Administrasi Penjualan, menyerahkan Purchase Order ke bagian
Produksi.

Menerima Surat Order Pengiriman 1 dari Bagian Administrasi Penjualan.Mengarsip tetapkan
Surat Order Pengiriman 1.
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Bagian Estimasi
Menerima Desain Gambar Produk 3 dari bagian Penjualan. Membuat Daftar Harga.
Menyerahkan Daftar Harga ke bagian Penjualan, lalu mengarsip tetap Desain Gambar Produk
3.

Bagian Quality Assurance
Menerima Desain Gambar Produk 2 bersama barang dari bagian Produksi. Mencocokkan
barang sesuai dengan Desain Gambar Produk, kemudian mengecek apakah barang sudah OK,
apabila „Tidak OK‟, maka mengembalikan Desain Gambar Produk 2 bersama barang reject
ke bagian Produksi, apabila „OK‟, maka mencetak Check Sheet. Menyerahkan Check Sheet
ke bagian Administrasi Penjualan bersama barang, lalu mengarsip tetap Desain Gambar
Produk 2.

Bagian Admisistrasi Penjualan
Menerima Purchase Order dari bagian Produksi, lalu menerima Check Sheet bersama barang
dari bagian Quality Assurance, kemudian menerima Surat Order Pengiriman 1, 2 dan 3 dari
bagian Penjualan. Mencocokkan Purchase Order dengan Check Sheet dan barang, lalu
menginput data Purchase Order ke program UBS. Membuat Surat Jalan 3 lembar, Invoice 4
lembar, dan Faktur Pajak 4 lembar. Menyerahkan Surat Jalan 1, 2 dan 3 dan Surat Order
Pengiriman 1, 2 dan 3 bersama barang ke bagian Pengiriman, lalu mengarsip tetapkan Check
Sheet dan Purchase Order, kemudian menyerahkan Invoice 1, 2, 3 dan 4 dan Faktur Pajak 1,
2, 3 dan 4 ke bagian Kasir.

Menerima Surat Jalan 3 dan Surat Order Pengiriman 1, 2 dan 3 dari bagian
Pengiriman.Memeriksa dan mencap “Sudah Diserahkan” pada Surat Order Pengiriman.
Mengarsip tetap Surat Jalan 3 dan Surat Order Pengiriman 2, lalu menyerahkan Surat Order
Pengiriman 1 ke bagian Penjualan, kemudian menyerahkan Surat Order Pengiriman 3 ke
bagian Accounting.
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Bagian Kasir
Menerima Invoice 1, 2, 3 dan 4, Faktur Pajak 1, 2, 3 dan 4 dari bagian Administrasi
Penjualan.Menerima uang dari customer, lalu menghitung dan mencocokkan uang dengan
Invoice dan Faktur Pajak.Membuat Pita Register Kas 2 lembar, lalu meminta tanda tangan
Customer pada Invoice dan mencap “LUNAS” Invoice dan Pita Register Kas. Menyerahkan
Invoice 1 dan 2, Pita Register Kas 1, Faktur Pajak 1 dan 2 ke Customer, menyerahkan
Invoice 3, dan 4, Faktur Pajak 3 dan 4 dan Pita Register Kas 2 ke bagian Accounting.

Bagian Kasir menyetorkan uang ke Bank, lalu menerima Bukti Setor dari Bank.Bukti Setor
diserahkan ke bagian Accounting.

Bagian Pengiriman
Menerima Surat Jalan 1, 2, 3, 4 dan Surat Order Pengiriman 1, 2, 3, 4 bersama barang dari
bagian Administrasi Penjualan. Mengantar barang, Surat Jalan 1, 2, 3, 4 dan Surat Order
Pengiriman 1, 2, 3, 4 ke customer sesuai alamat customer. Meminta tanda tangan customer
pada Surat Jalan dan Surat Order Pengiriman.Menyerahkan Surat Jalan 1 dan 2 ke customer
bersama barang.Menyerahkan Surat Jalan 3 dan Surat Order Pengiriman 1, 2 dan 3 ke bagian
Administrasi Penjualan.

Bagian Accounting
Menerima Surat Order Pengiriman 3 dari bagian Administrasi Penjualan, lalu menerima
Invoice 3 dan 4, Faktur Pajak 3 dan 4 dan Pita Register Kas 2 dari bagian Kasir, kemudian
menerima Bukti Setor dari bagian Kasir. Menginput data Invoice dan Bukti Setor ke dalam
program UBS, kemudian membuat jurnal. Mengarsip sementara Jurnal.Mengarsip tetap Surat
Jalan 4, Invoice 4, Faktur Pajak 3 dan 4, dan Bukti Setor.

Berdasarkan data dan keterangan tersebut, saudara diminta membuat usulan Sistem
Penjualan Kredit untuk PT. ASMA :
1. Diagram Alur Dokumen PT. ASMA (Sistem Akuntansi)
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KASUS LOGIKA DFD PENJUALAN TUNAI
Sistem Penjualan Tunai diawali dari Customer memberikan Desain Gambar Produk
ke sistem, lalu sistem memberikan Daftar Harga ke bagian Penjualan.Setelah itu, bagian
Penjualanmenyetujui Daftar Harga tersebut ke sistem. Kemudian dengan persetujuan tersebut
Customer memberikan Purchase Order kepada sistem, lalu sistem memberikan Desain
Gambar Produk dan Purchase Order kepada bagian Produksi. Selanjutnya bagian Produksi
memberikan Desain Gambar Produk, Purchase Order dan Barang tersebut kepada sistem.Lalu
sistem memberikan barang dan Surat Jalan kepada Customer.Sistem melakukan penyetoran
uang ke Bank, kemudian sistem menerima Bukti Setor dari Bank, lalusistem membuat
Laporan Penjualan Tunai untuk diserahkan kepada Manajemen.
Dalam Sistem Penjualan Tunai terdapat 8 proses, yaitu Mengcopy Desain Gambar
Produk, Estimasi Harga, Input Data, Pengecekan Barang, Melengkapi Dokumen Penjualan,
Penerimaan Kas,Pengiriman Barang, dan Membuat Laporan. Proses Mengcopy Desaign
Gambar Produk tidak ada proses lanjutan. Proses Estimasi Harga terdapat proses lanjutan,
yaitu proses Melakukan Negosiasi Harga dan proses Membuat Daftar Harga. Dalam proses
Input Data terdapat proses lanjutan, yaitu proses Memasukan Data Penjualan dan proses
Membuat Surat Order Pengiriman. Dalam proses Pengecekan Barang terdapat proses
lanjutan, yaitu proses Mencocokkan Barang dengan Desain Gambar Produk, proses
Mengecek Kualitas Barang dan proses Membuat Check Sheet.Dalam proses Melengkapi
Dokumen Penjualan terdapat proses lanjutan, yaitu proses Mengecek Purchase Order dan
Check Sheet, proses Menginput Purchase Order dan proses Membuat Surat Jalan, Invoice,
dan Faktur Pajak.Dalam proses Penerimaan Kas, Pengiriman Barang dan Membuat Laporan
tidak ada proses lanjutan.
Dalam proses lanjutan pada proses Estimasi Harga, proses Melakukan Negosiasi
Hargamembutuhkan data harga bahan untuk menginput harga bahan yang dijadikan acuan
sebagai penentu harga barang dan data barang untuk melihat jenis barang yang dibutuhkan,
lalu negosiasi diterima. Kemudian pada proses Penyusunan Daftar Harga membutuhkan data
barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan. Kemudian Daftar Harga diberikan ke
Bagian Penjualan untuk pertimbangan penjualan lalu oleh Customer melalui Bagian
Penjualan menyetujui negosiasi tersebut lalu diteruskan ke proses selanjutnya.
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Dalam proses lanjutan pada proses Input Data, proses Masukan Data membutuhkan
Purchase Order dari Customer dan Desain Gambar Produk dari proses Mengcopy Desain
Gambar Produk dan membutuhkan data Customer untuk menginput profil Customer sehingga
dapat melengkapi data yang dibutuhkan dan menghasilkan data pesanan. Lalu pada proses
Membuat Surat Order Pengiriman membutuhkan data Customer untuk menginput profil
Customer dan data barang untuk menginput jenis dan jumlah barang yang dipesan. Kemudian
Purchase Order dan Desain Gambar Produk diberikan ke Bagian Produksi untuk proses
produksi, lalu Surat Order Pengiriman diteruskan ke proses Melengkapi Dokumen Penjualan.
Dalam proses lanjutan pada proses Pengecekan Barang, proses Mengecek Barang dan
Desain Gambar Produk menerima Barang dan Desain Gambar Produk dari Bagian Produksi
untuk mencocokkan kesesuaian barang dengan gambar, lalu barang diteruskan ke kegiatan
selanjutnya. Pada proses Mengecek Kualitas Barang membutuhkan input data barang untuk
menyesuaikan jenis dan jumlah barang. Lalu pada proses Membuat Check Sheet
membutuhkan data kualitas barang untuk memastikan keadaan barang yang dipesan dan
barang diteruskan ke kegiatan selanjutya. Selanjutnya Barang dan Check Sheet diteruskan ke
proses selanjutnya.
Dalam proses lanjutan pada proses Melengkapi Dokumen Penjualan, proses
Mengecek Purchase Order dan Check Sheet menerima Purchase Order dari Bagian Produksi
dan proses inimembutuhkan input data barang untuk menyesuaikan jenis dan jumlah barang
lalu Purchase Order, Check Sheet dan barang diteruskan ke kegiatan selanjutnya. Pada proses
Menginput Purchase Order membutuhkan data customer untuk menyesuaikan profil
Customer dan data barang untuk menginput jenis dan jumlah barang. Lalu pada proses
Membuat Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak menerima Surat Order Pengiriman dari
proses Input Data dan membutukan input data penjualan untuk menginput nomer dan status
penjualan, data Customer untuk menginput profil Customer dan data barang untuk menginput
jenis dan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak diteruskan ke
proses selanjutnya dan Surat Jalan, Surat Order Pengiriman beserta Barang ke proses
Pengiriman Barang.
Dalam proses Penerimaan Kas, proses tersebut membutuhkan data kas untuk
menginput jumlah kas yang diterima, data customer untuk menginput profil Customerdan
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data barang untuk menginput jenis dan jumlah barang yang dijual. Kemudian melakukan
penyetoran kas ke Bank, lalu Bank memberikan Bukti Setor kepada proses tersebut.
Dalam proses Pengiriman Barang, proses tersebut membutuhkan data customer untuk
menginput profil Customerdan data barang untuk menyesuaikan barang dengan jenis dan
jumlah barang yang akan dikirim. Kemudian memberikan Surat Order Pengiriman ke proses
selanjutnya.Kemudian Surat Jalan dan barang diserahkan ke Customer.
Dalam proses Membuat Laporan, sistem menerima Surat Order Pengiriman dari
proses selanjutnya dan Bukti Setor dari proses Penerimaan Kas.Kemudian dibuat Laporan
Penjualan Tunai dan diserahkan laporan tersebut ke Manajemen.

Berdasarkan data dan keterangan tersebut saudara diminta untuk ;
1. Buatlah Data Flow Diagram (DFD)
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Kasus Entity Relationship Diagram (ERD)
Kasus 2
Sistem Informasi Penjualan Tunai
Deskripsi Kegiatan
Sistem penjualan tunai diawali dari order dari customer yang dilanjutkan pada
pembuatan barang pesanan customer oleh bagian produksi. Setelah barang pesanan telah
selesai, perusahaan mengkonfirmasi dan memberikan harga untuk barang pesanan tersebut.
Setelah costumer membayar dan kas telah diterima perusahaan, barang pesanan akan dikirim
ke costumer oleh bagian pengiriman barang.
Perusahaan akan merancang database dengan model diagram hubungan entitas (ERD)
dengan menyusun 4 entity yaitu entitas customer, entitas barang, entitas penjualan dan entitas
penerimaan kas yang memiliki 4 relation yaitu permintaan pemesanan, order penjualan,
pembayaran dan pengiriman barang.
Langkah pertama, entitas customer akan berhubungan dengan entitas barang yang
dihubungkan oleh relasi permintaan pemesanan dengan kardinalitas many to many. Lalu
langkah kedua entitas barang akan berhubungan dengan entitas penjualan yang dihubungkan
oleh relasi order penjualan dengan kardinalitas many to many. Langkah yang ketiga adalah
entitas penjualan akan berhubungan dengan entitas penerimaan kas yang dihubungkan oleh
relasi pembayaran dengan kardinalitas one to many. Dan langkah yang keempat adalah
entitas penerimaan kas akan berhubungan dengan entitas customer yang dihubungkan oleh
relasi pengiriman barang dengan kardinalitas one to many.
Dari deskripsi diatas, perusahaan dapat membuat database sistem informasi penjualan
tunai dengan dengan atribut sebagai berikut :
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Atribut
Kd_customer

Nm_customer

Alamat (jln, no,

Kota

No_telp

rt/rw,

Email

kd_pos,

kecamatan).

Kd_pemesanan

Tgl_pemesanan

Kd_barang

Nm_barang

Kd_costumer

Satuan

Kd_barang

Nm_barang

Jns_barang

Kd_customer

Satuan

Harga_satuan

No_order

Tgl_order

Kd_penjualan

Kd_barang

Nm_barang

Kd_customer

Qty

Harga_satuan

Kd_penjualan

Tgl_penjualan

Kd_barang

Nm_barang

Harga_satuan

Total_penjualan

No_bukti_pem

Kd_penjualan

Kd_transaksi

Kd_customer

Tgl_pemb

Total_pemb

Kd_transaksi

Kd_penjualan

Kd_customer

Kd_barang

Total_kas

No_pengiriman

Kd_transaksi

Kd_barang

Tgl_pengiriman

Nm_barang

Qty

Qty

Kd_customer

1. Gambarlah Diagram Hubungan Entitas (ERD) dari kasus tersebut!
2. Buatlah normalisasi tabel kasus tersebut dalam bentuk UNF, 1NF dan 2NF!
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Model REA (Resource, Even, Agent)
Sebuah framework akuntansi untuk memodelkan resources, events, dan agents yang
penting dalam suatu organisasi dan membuat garis hubungan/keterkaitan diantara ketiganya.
Tidak seperti dalam sistem akuntansi tradisional, sistem REA membolehkan baik data
akuntansi dan nonakuntansi untuk diidentifikasi, diambil, dan disimpan dalam database yang
terpusat. Dengan database ini, tampilan/sudut-pandang pengguna bisa dibuat untuk
memenuhi

kebutuhan para pengguna dalam organisasi tersebut. Model REA bisa

diimplementasikan dalam arsitektur database relasional maupun object-oriented. Untuk
maksud pembelajaran dalam bab ini, kita akan mengasumsikan menggunakan database
relasional karena ini adalah arsitektur yang lebih umum digunakan bagi aplikasi bisnis.

Model REA

Economic Resource

stock-flow

inside
participation

Economic Agent

outside
participation

Economic Agent

outside
participation

Economic Agent

inside
participation

Economic Agent

Economic Event

GIVE
duality

TAKE

stock-flow

Economic Event

Economic Resource
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Menyusun Diagram REA
Dalam rangka menyusun diagram REA diperlukan informasi tentang: resource, event,
agent dan kebijaksanaan perusahaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan
mewawancarai pihak manajemen. Karena aktivitas perencanaan, pengawasan, dan
pengevaluasian yang ditangani manajemen untuk setiap perusahaan berbeda. Untuk
menggambarkan diagram REA, kertas dibagi tiga kolom, satu kolom untuk setiap entity.
Gunakan kolom kiri untuk resource (sumber daya) adalah hal-hal yang memiliki nilai eknomi
bagi organisasi, kolom tengah untuk event (kegiatan) yaitu berbagai aktivitas bisnis yang
informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, dan
kolom kanan untuk agent (pelaku) yaitu orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam
kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi. Penggambaran event sebaiknya diurutkan dari atas ke bawah berdasarkan urutan
aktivitas. Langkah-langkah untuk menyusun diagram REA adalah:
a. Identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas
dasar memberi-untuk-menerima, dalam siklus tersebut.
b. Identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi
dan para pelaku yang terlibat (pelaku internal dn pelaku eksternal) dalam kegiatan
tersebut. Model REA mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dihubungkan paling tidak
satu ke sumber daya, dan paling tidak dua pelaku.
c. Analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan
tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan
komitmen dan kegiatan pertukaran ekonomi. Apabila perlu, ganti kegiatan pertukaran
ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen dan pertukaran ekonomi yang
dihasilkan dari pemecahan kegiatan tadi. Pertukaran ekonomi adalah kegiatan rantai
nilai yang secara langsun mempengaruhi jumlah sumber daya. Komitmen adalah
mewakili janji untuk melakukan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.
d. Tetapkan kardinalitas setiap hubungan.
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Kardinalitas menunjukan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat
dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Kardinalitas
menyajikan pasangan nomer disetiap entitas. Kardinalitas terdiri dari dua jenis, yaitu:
a) Nomer pertama adalah kardinalitas minimum, yaitu menunjukan apakah
sebuah baris dalam tabel harus dihubungkan dengan paling tidak satu baris
didalam tabel yang letaknya berseberangan dalam hubungan tersebut. Didalam
REA kardinalitas minimum dihubungkan dalam dua simbol hubungan, yaitu:
1. Kardinalitas Minimun Nol (0), yaitu memiliki arti bahwa sebuah baris baru
dapat ditambahkan ditabel tersebut tanpa harus dihubungkan dengan baris
tertentu dalam tabel yang letaknya bersebrangan dalam hubungan tersebut.
Artinya informasi tentang entitas baru dapat ditambahkan ke entitas lain
tanpa harus dihubungkan ke suatu kegiatan transaksi.
2. Kardinalitas Minimum Satu (1), yaitu memiliki arti bahwa setiap baris
dalam suatu tabel harus dihubungkan ke paling tidak satu baris dalam tabel
lainnya dihubungan tersebut.
b) Nomer kedua adalah kardinalitas maksimum, yaitu kardinalitas yang
menunjukan apakah suatu baris dalam tabel dapat dihubungkan ke lebih dari
satu baris dalam tabel lainnya.

Aturan untuk menspesifikasi kardinalitas, kardinalitas mencerminkan fakta mengenai
organisasi yang dibuat modelnya daan juga praktik bisnis organisasi tersebut. Aturan
kardinalitas ada tiga jenis, yaitu:
1. Kardinalitas Pelaku – Kegiatan
Kardinalitas Minimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan bernilai 1
karna harus ada beberapa pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan
kardinalitas maksimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan juga
bernilai 1, karna organisasi ingin ada seorang pelaku tertentu yang bertanggung
jawab atas kegiatan tersebut.
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Kardinalitas yang berhubungan dengan setiap entitas pelaku dalam hubungan
pelaku-kegiatan seluruhnya memiliki nilai minimum 0 dan maksimum N. karna
organisasi berharap pegawai mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan.

2. Kardinalitas Sumber Daya – Kegiatan
Kardinalitas minimum dan maksimum yang berhubungan dengan setiap
entitas sumber daya dihubungan sumber daya-kegiatan, bernilai nol (0) dan N.
karna organisasi berharap sumber daya mereka akan terlibat dalam berbagai
kegiatan.
Kardinalitas minimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan dalam
hubungan sumber daya-kegiatan biasanya bernilai 1. Dan tidak ada prinsip umum
berkaitan dengan kardinalitas maksimum yang berhubungan dengan entitas
kegiatan dalam hubungan sumber daya-kegiatan, karna kardinalitas maksimum
untuk sebuah kegiatan tergantung pada sifat sumber daya yang dipengaruhi
oleh kegiatan tersebut dan oleh kebijakan bisnis organisasinya.
3. Kardinalitas Kegiatan – Kegiatan
Prinsip umum pembuatan model yang dapat diaplikasikan dalam hubungan
kegiatan-kegiatan adalah bahwa untuk dua kegiatan yang sifatnya sementara
(kegiatan komitmen), kardinalitas minimum untuk kegiatan pertama adalah nol
(0), karena pada saat kejadian, kegiatan lainnya belum terjadi. Kardinalitas
minimum untuk kegiatan kedua adalah 1, menunjukan bahwa kegiatan pertama
harus terjadi terlebih dahulu. Pada kegiatan utama (pertukaran ekonomi)
kardinalitas suatu kegiatan akan dihubungkan dengan lebih dari satu kegiatan
pertukaran ekonomi (M:N).
e. Mengimplementasi diagram REA dalam database relasional
terditi dari tiga tahap:
1. Membuat sebuah tabel untuk setiap entitas berbeda dan untuk setiap hubungan
banyak-ke-banyak (M:N)
2. Memberikan atribut ke tabel yang tepat
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3. Menggunakan kunci luar untuk mengimplementasikan hubungan satu-ke-satu
(1:1) dan hubungan satu-ke-banyak (1:M)
Kasus Desain Data Menggunakan REA Siklus Penjualan Tunai
PT. ASMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang. Bagian
penjualan PT. ASMA akan melakukan penjualan barang secara tunai kepada customer.
Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram REA untuk satu siklus transaksi:
A. Identifikasi kegiatan pertukaran ekonomi
Berdasarkan pola dasar REA bahwa ada dua kegiatan pertukaran ekonomi dalam
sistem penjualan tunai, yaitu kegiatan penjualan dan pembayaran. Sepasang kegiatan
tersebut akan ada yang mengurangi sumber daya dan akan ada yang menambah
sumber daya.
B. Identifikasi sumber daya dan pelaku
Pada kegiatan pertukaran ekonomi sistem penjualan tunai PT. ASMA terdapat dua
sumber daya yang saling mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu sumber daya bagian
penjualan dan sumber daya bagian administrasi. Sementara pelaku yang terlibat
adalah customer, kurir dan kasir. Sumber daya bagian penjualan dipengaruhi oleh
kegiatan ekonomi penjualan, customer menjadi pelaku eksternal yang menikmati
kegiatan ekonomi penjualan, kurir dan kasir menjadi pelaku internal yang melayani
kegiatan ekonomi penjualan. Akibat dari kegiatan tersebut, sumber daya bagian
administrasi bertambah melalui adanya kegiatan pembayaran, customer sebagai
pelaku eksternal yang melakukan kegiatan pembelian sementara kasir menjadi pelaku
yang menerima pembayaran.
C. Masukkan kegiatan komitmen
Pada kegiatan ekonomi yang ada pada sistem penjualan tunai, yaitu kegiatan
penjualan perlu

entitas lain atau dibuat kombinasi kegiatan. Memecah kegiatan

menjadi dua bagian, yaitu menambah kegiatan pesanan customer diatas kegiatan
penjualan. Pemecahan kombinasi entitas event tersebut berdasarkan alur kegiatan
bahwa setiap ada penjualan terlebih dahulu akan ada calon pelanggan yang ingin
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melakukan pemesanan barang. Oleh sebab itu, perlu ada kegiatan kombinasi yang
mengarah pada kegiatan utama pada siklus ini.
D. Menetapkan kardinalitas (cardinalities) hubungan
Langkah terakhir dalam penggambaran diagram REA adalah dengan menetapkan
informasi mengenai hubungan antar entitas. Dalam menetapkan kardinalitas antar
entitas yang bersebrangan dengan menggunakan tiga jenis notasi yang dipakai, yaitu
hubungan

satu-ke-satu,

satu-ke-banyak,

dan

banyak-ke-banyak.

Menetapkan

kardinalitas untuk menunjukan berapa banyak kejadian pada suatu entitas dalam suatu
hubungan.
Dari yang diketahui diatas, tentukanlah :
a.

Tentukan entity-entity yang termasuk kedalam entity resources, events dan agents.

b.

Gambarkan pola dasar Model REA Perusahaan PT. ASMA

c.

Buatlah komitmen diagram REA untuk sistem penjualan tunai (kegiatan pesanan
pelanggan)

d.

Buatlah tabel implementasi diagram REA dan jelaskan masing-masing tabel dan atribut
yang digunakan dalam pembuatan database.

e.

Buatlah implementasi database menggunakan software My-SQL dari Model REA sistem
penjualan tunai yang telah dibuat.
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MICROSOFT ACCESS
SISTEM PENJUALAN TUNAI
(Membuat database baru dan table)
1. Jalankan atau aktifkan program Ms. Access. Kotak dialog Ms. Access startup
akan di tampilkan. Jika belum ada, maka klik FILE – NEW - BLANK
DATABASE.

2. Lalu akan muncul kotak dialog File New Database. Ketikkan nama database
yang diinginkan. Misalnya kita ketikkan SISTEM PENJUALAN TUNAI
untuk nama database dari sistem penjualan kredit. Simpan di tempat yang kita
inginkan. Misalnya di My Documents. Lalu klik tombol CREATE.
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3. Maka akan muncul kotak dialog DATABASE.
4. Setelah itu klik OBJECT TABLES, Lalu double klik CREATE TABLE IN
DESIGN VIEW.

5. Maka akan muncul kotak dialog Table1 sebagai berikut :
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Membuat Tabel
SISTEM PENJUALAN TUNAI


Tabel Barang
Primary key

Kd_barang

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_barang *

text

11

Nm_barang

text

30

Jns_barang

text

15

Kd_costumer

text

15

Satuan

text

11

Harga_satuan

currency

“Rp “#,###.00
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Isi table barang sebagai berikut :
Kd_barang



Nm_barang

Jns_barang

Kd_costumer

Satuan

Harga_satuan

A_021

Adidas

Tas

CS_1717

Unit

Rp.150.000

N_018

Nike

Sepatu

CS_2910

Unit

Rp.400.000

P_010

Puna

Sandal

CS_0513

Unit

Rp.99.000

S_113

Specs

Baju

CS_1234

Unit

Rp.80.000

Tabel Pengiriman Barang
Primary key

No_pengiriman

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_pengiriman *

text

11

No_order **

text

11

Kd_custome**r

text

15

Kd_barang **

text

11

Tgl_pengiriman

date/time

short date

Nm_barang

text

30

Satuan

text

11
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Isi table pengiriman barang sebagai berikut :



Tabel Order Penjualan
Primary key

No_order

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_order *

text

11

Tgl_order

date/time

medium date

Kd_customer **

text

15

Kd_barang **

text

11

Nm_barang

text

30

Satuan

text

11

No_pengiriman

No_order

Kd_customer

Kd_barang

Tgl_pengiriman

Nm_barang

satuan

NP_2345-45

O_001

CS_1717

A_021

6/17/13

Adidas

unit

NP_5432-23

O_002

CS_2910

N_018

6/17/13

Nike

unit

NP_3254-98

O_003

CS_0513

P_010

6/17/13

Puna

unit

NP_5432-41

O_004

CS_1234

S_113

6/17/13

Specs

unit
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Isi table order penjualan sebagai berikut :
No_order

Tgl_order

Kd_customer

Kd_barang

Nm_barang

Satuan

O_001

10-jun-13

CS_1717

A_021

Adidas

unit

O_002

10-jun-13

CS_2910

N_018

Nike

unit

O_003

10-jun-13

CS_0513

P_010

Puna

unit

O_004

10-jun-13

CS_1234

S_113

Specs

unit



Tabel Costumer
Primary key

Kd_costumer

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_costumer *

Text

15

Nm_customer

text

30

Jln

text

30

No

number

Long Integer

Rt/rw

text

5

Kd_pos

number

Long Integer

Kecamatan

text

30

Kota

text

15

No_telp

number

Long Integer

email

text

30
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Tabel Pembayaran
Primary key

No_bukti_pem

Field Name

Data Type

Field Size / Format

No_bukti_pem *

text

15

No_order **

text

11

No_invoice

text

15

Kd_customer

text

15

No_pengiriman

text

15

Jml_nominal

currency

“Rp “#,###.00

Tgl_bayar

currency

“Rp “#,###.00

Isi table pembayaran sebagai berikut :
No_bukti_pem

No_order

No_invoice

Kd_customer

No_pengiriman

Jml_nominal

Tgl_bayar

BP_2345

O_001

Inv_017

CS_1717

NP_2345-45

Rp.750.0000

6/12/13

BP_5432

O_002

CS_2910

NP_5432-23

Rp.1.400.000

6/12/13

BP_3254

O_003

CS_0513

NP_3254-98

Rp.742.5000

6/12/13

BP_5432

O_004

CS_1234

NP_5432-41

Rp.400.000

6/12/13

Inv_043
Inv_121
Inv_211
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Tabel Penerimaan Kas
Primary key

Kd_transaksi
Kd_customer
Kd_barang

Field Name

Data Type

Field Size / Format

Kd_transaksi

Text

15

Kd_customer

text

15

No_invoice

text

11

Kd_barang

text

11

Harga_satuan

currency

“Rp “#,###.00

Total_transaksi

currency

“Rp “#,###.00

Isi table penerimaan kas sebagai berikut :
Kd_transaksi

Kd_customer

No_invoice

Kd_barang

Harga_satuan

Total_transaksi

01_bp2345

CS_1717

Inv_017

A_021

Rp.150.000

Rp.750.0000

02_bp5432

CS_2910

N_018

Rp.400.000

Rp.1.400.000

03_bp3254

CS_0513

P_010

Rp.99.000

Rp.742.5000

04_bp5432

CS_1234

S_113

Rp.80.000

Rp.400.000

Inv_043
Inv_121
Inv_211
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