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Lampiran 1. Hasil Penjualan Genuine Oil 

Diagram Hasil Penjualan KAWASAKI GENUINE OIL 

PT Mega Abadi Motorindo Malang  

 

 Dari data penjualan suku cadang KAWASAKI GENUINE OIL terdiri dari tiga tipe yaitu  

KAWASAKI GENUINE OIL 4T SS, 1L, KAWASAKI GENUINE OIL 2T SS0,8L, KAWASAKI 

GENUINE OIL 4T FS,1L . Berdasarkan keterangan diatas menunjukan bahwa selama bulan 

juli suku cadang KAWASAKI GENUINE OIL 2T SS0,8L mempunyai penjualan paling rendah 

karena di tahun ini kususnya dengan adanya wabah membawa dampak buruk bagi 

perusahaan sehingga motor sport kawasaki sangat minimalis dalam berkendara dan sehingga 

dalam pemakaiannya juga masih di prioritaskan untuk tidak berpergian kerumah rumah, 

hanya saja jarang sekali orang memakai motor sport kawasaki, Kemudian diikuti oleh suku 

cadang KAWASAKI GENUINE OIL 4T SS, 1L  dalam penjualan terlaris nomor dua dengan 

persetase 41% mempunyai pendapat yang lumayan baik, dan diperingkat pertama ada 

KAWASAKI GENUINE OIL 4T FS,1L  merupakan suku cadang sangat laris dengan rata-rata 

50% sekaligus harga yang termahal Rp 68,181,000 yang mempunyai kualitas premium 

terbaik dan dapat meningkatkan daya peforma kepada kendaraan motor kawasaki ini dengan 

baik. 
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P1001-0007 KAWASAKI GENUINE OIL 2T SS0,8L

P1001-0008 KAWASAKI GENUINE OIL 4T FS,1L
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Lampiran 2. Flowchart Siklus Penjualan pada PT Mega Abadi Motorindo Malang 

 

 

Sumber : Siklus flowchart sistem penjualan 
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Dari keterangan uraian bagian alur dokumentansi akuntansi penjualan pada sparepart atau 

suku cadang kendaran ini dijelaskan dilampiran 2 yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian order penjualan.  

2. Menerima order dari pelanggan. 

3. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan membuat surat order 

pengiriman dan faktur. 

4. Mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim kebagian 

gudang, lembar 2,3,4,5 dikirim kebagian pengiriman, lembar 6 kebagian 

pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8,9 diarsipkan sementara menurut 

tanggal.  

5. Menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan 

permanen menurut abjad. 

6. Menerima surat order pengiriman lembar 1,2 dari bagian pada surat order 

pengiriman lembar 9. 

7. Surat order pengiriman lembar 1,2 di kirim kebagian penagihan. 

 

 Dari hasil penelitian yang didapat peneliti dapat memberikan bagaian yang dari sistem 

penjualan sesuai  dengan  sistem informasi akuntansi  dan penerimaan kas terhadap 

pengedalian internal yang akan mempegaruhi tingkat laju perusahaan seingga terdapat 

beberapa fungsi yang terkait dengan penjualan sebagai berikut : 

1. Fungsi Kas  

 Dalam transaksi ini bertanggung jawab menerima kas dari pembayaran secara tunai oleh  

pembeli. 

2. Fungsi Gudang 

 Bertanggung jawab dalam menyiapkan barang yang akan siap diproduksi oleh pembeli 

dan menyerahkan barang sesuai yang di beli serta mengantar barang tersebut ke fungsi 

pengiriman. 
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3. Fungsi Pengiriman  

 Bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas keamanan barang saat akan dikirim 

kepada pembeli sesuai dengan tempat yang diberikan oleh pembeli sehingga barang tidak 

mengalami kerusakan atau mengalami hal yang tidak diingikan untuk dikirim. 

4. Fungsi Akuntansi  

 Sebagai pencatatan aktifitas transaksi penjualan barang dan menerima kas atas dasar 

pendapatan penjualan serta menyusun laporan penjualan atas pengendalian internal 

perusahaan. 

 Dapat disimpulkan fungsi penjualan sangat penting pada prosedur yang telah dicapai 

dalam menjalakan tugas membrikan nilai entitas dalam fungsi dengan memperoleh 

pendapatan yang baik dengan adanya akuntansi penjualan yang memisahkan antara 

penjualan dan akuntasi sesaui fungsinya. Serta meningkatkan daya saing yang baik dalam 

memasarkan produk kendaraan kawasaki maupun suku cadangnya karena dengan itu dapat 

memenuhi lagi kebutuhan konsumennya, lebih meningkatkan konsumen untuk datang ke 

bengkel dan terpernuhinya lagi suku cadang asli kawasaki . 
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