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Contoh Latihan  (Item & akun akun yang dibutuhkan, silahkan di buat sesuai kebutuhan) 
Informasi & User Manual, silahkan lihat pada website: https://bakatcendekia.wordpress.com/  

 

Sebelum memulai Latihan, terlebih dahulu harus mengatur setting nya terlebih dahulu : 

1. Fungsi modul Penjualan ini adalah pencatatan yang menggunakan istilah accounting adalah Accrual 
Basis (transaksi atas pengakuan Piutang), sehingga akan terlihat informasi tentang Piutang Usaha, 
umur piutang, outstanding piutang. 

2. Jika pencatatan menggunakan Cash Basis, maka tidak akan dapat di lihat secara analisa laporannya, 
yaitu Laporan → daftar laporan → Laporan penjualan / Akun Piutang & Pelanggan.    

3. Klik  Set Up → Preference → Penjualan  (tidak ada yang perlu di setting, ikuti default dari Accurate)  

4. Membuat atau Set up untuk Master Customer / Pelanggan   

5. Siapkan juga Akun untuk Penjualan Jasa dan akun penjualan barang 

6. Membuat Item Persediaan → yaitu item untuk  barang yang di perjual belikan (barang dagang / 
stock)  

7. Membuat Item non persediaan  → yaitu item untuk penjualan non persediaan, dan juga barang 
yang tidak digunakan untuk stock atau barang yang tidak diperjualbelikan, sehingga setting sisi 
kredit masuk Penjualan tertentu atau akun akun lain sesuai kebutuhan.  

8. Membuat Item  Servis → yaitu item untuk penjualan jasa (servis) 

 
KHUSUS LATIHAN  ADALAH UNTUK PENJUALAN  JASA & PENJUALAN NON  INVENTORY 

Tgl  20  (Contoh Penjualan Jasa) 
 
Perusahaan membuat Faktur Penjualan ke PT Sukses Makmur atas  jasa yang telah di lakukan yaitu jasa 
Konsultasi senilai Rp. 5.500.000 (belum termasuk PPN 10%) dengan no faktur  005/BCC/2019, jatuh tempo 
7 hari. 
 
Langkah di accurate: 
1. Buat Master Customer 
2. Buat Item Service dan setting akun akun (Jika belum ada) 
3. Sales Quotation (SQ) → Optional buat atau tidak  
4. Sales Order (SO) → Optional buat atau tidak 
5. Delivery Order (DO) → seharusnya tidak di buat, karena tidak terima barang, hanya BAST 
6. Sales Invoice (SI) → wajib di buat, karena akan membentuk Piutang 
7. Sales Received (SR) → Wajib di buat saat terima pembayaran 

 

Tgl  21  (Contoh Penjualan Non Inventory) 
 
Perusahaan membuat Faktur Penjualan ke PT Sinar Sejahtera atas  ATK yang tidak di gunakan senilai Rp. 
530.000 (non PPN)  dengan no faktur  006/BCC/2019, jatuh tempo COD. 
 
Langkah di accurate: 
1. Buat Master Customer 
2. Buat Item non persediaan (atau sudah ada sebelumnya)  
3. Sales Quotation (SQ) → Optional buat atau tidak  
4. Sales Order (SO) → Optional buat atau tidak 
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5. Delivery Order (DO) → Optional buat atau tidak 
6. Sales Invoice (SI) → wajib di buat, karena akan membentuk Piutang 
7. Sales Received (SR) → Wajib di buat saat terima pembayaran 

 

KHUSUS  LATIHAN  INI ADALAH UNTUK PENJUALAN  INVENTORY 

Tgl  22  (Contoh modul Penjualan Fitur Pesanan Penjualan / Sales Order ) 
 
Perusahaan menerima pesanan dari Cemerlang Indah dengan no PO: 2019/CI/001, terdiri dari : 

• Samsung J2 sebanyak 25 pcs 

• Samsung J6 sebanyak 30 pcs 
Harga belum termasuk PPN, syarat pembayaran 30 hari, di kirim via mobil, dengan  SO Number: SO-001 
 
Langkah di accurate: 
8. Buat Master Customer (tidak perlu buat, jika sudah ada daftar Customer) 
9. Sales Quotation (SQ) → Optional buat atau tidak  
10. Sales Order (SO) → Optional buat atau tidak (tetapi dalam hal contoh ini di buatkan SO) 
 

 

Tgl  23  (Contoh Modul Penjualan Fitur Pengiriman barang / Delivery Order)  
 
Perusahaan mengirim seluruh pesanan Cemerlang Indah yang di pesan tgl 22, dengan no surat Jalan: DO-
001 
 
Langkah di accurate: 
8. Aktifitas → Penjualan → Pengiriman pesanan 
9. Delivery Order (DO) → Optional buat atau tidak (Dalam hal contoh ini di buatkan DO)  
10. Isi semua data yang perlukan, kemudian klik “pilih pesanan”  dan pilih SO yang bersangkutan 
11. Atau cara lain nya, Daftar → Penjualan → Pesanan penjualan  (cari daftar pesanan yang akan di kirim),  

kemudian klik 2x → lalu klik “Kirim pesanan” 
 

 

Tgl  24  (Contoh Modul Penjualan Fitur Faktur Penjualan / Sales Invoice)  
 
Perusahaan Perusahaan mengirim Tagihan (Faktur) ke Cemerlang Indah atas pengiriman barang tgl 23, 
dengan no Faktur SI-001, Jatuh Tempo 30 hari 
 
Langkah di accurate: 
1. Aktifitas → Penjualan → Faktur Penjualan 
2. Sales Invoice (SI) → Wajib di buat, karena akan membentuk jurnal Penjualan  
3. Isi semua data yang perlukan, kemudian klik “pilih Pengiriman”  dan pilih DO yang bersangkutan 
4. Atau cara lain nya, Daftar → Penjualan → Pengiriman Pesanan (cari daftar pengiriman yang akan di 

buatkan Faktur),  kemudian klik 2x → lalu klik “Faktur Penjualan” 
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Tgl  25  (Contoh Modul Penjualan Fitur Penerimaan Penjualan / Sales Receipt)  
 
Perusahaan menerima  seluruh Piutang dari Cemerlang Indah atas Inv: SI-001  di terima secra transfer ke 
Bank, dengan no Form CR-001. 
 
Langkah di accurate: 
1. Aktifitas → Penjualan → Penerimaan Penjualan  
2. Penerimaan Penjualan (CR) → Wajib di buat, karena akan membentuk jurnal Penerimaan penjualan 

(Mengurangi Outstanding piutang)  
3. Isi semua data yang perlukan, kemudian klik pilih Faktur Penjualan yang akan di lunasi 
4. Atau cara lain nya, Daftar → Penjualan → Faktur Penjualan (cari daftar Faktur Penjualanyang akan 

dibayarkan),  kemudian klik 2x → lalu klik “Bayar” atau “Terima bayaran” 
 

 

 Info  dan Kasus lain yang dapat di gunakan melaui modul Penjualan : 

1. Lihat dari List / Daftar → Cara Edit dan Cara hapus  transaksi masing masing fitur  

2. Cara Edit dan Cara hapus  transaksi sesuai masing masing fitur 

3. Jika menggunakan mata uang asing, sebelum nya harus di buat master customer foreign 

4. Laporan → daftar laporan → Laporan Pembelian (Pilih sesuai kebutuhan) 

5. Laporan → daftar laporan →Akun Hutang & Pemasok (Pilih sesuai kebutuhan)  

6.  Templete (Formulir) dari modul Penjualan bisa di edit sesuai format yang tersedia  

7. Kasus –  kasus dalam Modul Pembelian yang dapat di akomodir oleh Accurate (silahkan membuat 

contoh sendiri dari kasus perusahaan) : 

a. Membuat satu SQ, tetapi diterima beberapa SO (Customer yang sama) 

b. Atau sebaliknya dari kasus di atas yaitu beberapa SQ, di terima satu SO   

c. Membuat satu SO, tetapi pengiriman (DO) tidak Full atau partial  

d. Atau sebaliknya dari kasus di atas, mengirim barang sekaligus (1-surat Jalan) dari beberapa SO 

(tetapi hal ini sangat  jarang terjadi)  

e. Biasanya perusahaan membuat Invoice (Faktur) sesuai dengan Surat Jalan atau sesuai PO 

f. Aktifitas lainnya jika tanpa menggunakan Fitur SQ, SO, DO  tetapi langsung Sales Invoice (SI) 

g. Penjualan dengan menggunakan Uang Muka (DP), baik DP Full atau DP sebagian  

h. Dapat mencatat  tidak termasuk PPN, atau sudah termasuk PPN 

i. Diskon Faktur dan diskon Item saat transaksi modul penjualan 

j. Dapat menggunakan multi unit (contoh: 1-kg, 1-karung, 1-dus) 

k. Dapat memilih item dengan mengambil dari  gudang barang dikeluarkan 

l. Menerima pembayaran sebagian (Partial), atau menerima beberapa faktur (invoice) sekaligus 

m. Menerima pembayaran tetapi di potong diskon, di potong Pajak, di potong Admin bank, dan 

lainnya 

n. Menerima pembayaran dari customer, tetapi ada kelebihan atas penerimaan  

o. Menggunakan fitur retur penjualan  

p. Transaksi menggunakan mata uang asing (foreign Exhange)  

q. Menerima pembayaran piutang atas pajak jika menggunakan transaksi mata uang asing 

 


