
 
 

 

MODUL PENJUALAN 
 
 

Tampilan dan fitur fitur Aktiva Tetap sebagai berikut: 

 

 

Penjelasan untuk Fitur Fitur dari modul Pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Penawaran Penjualan → adalah  fitur di Accurate Online yang berfungsi sebagai dokumen resmi 
untuk menawarkan barang dan jasa yang dimiliki perusahaan kepada calon pelanggan ataupun 
pelanggan. 

2. Pesanan Penjualan → merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat pesanan 
dari pelanggan, pada pesanan penjualan Anda akan menerima dokumen PO (Purchase Order) dari 
pelanggan. 

3. Pengiriman Pesanan → merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi 
pengiriman barang kepada pelanggan atas barang yang dipesan. 

4. Uang Muka Penjualan → merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat atau 
merekam transaksi penerimaan uang muka dari pelanggan. 

5. Faktur Penjualan → merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi 
penjualan perusahaan. Jika pada proses penjualan di perusahaan Anda tidak menggunakan 
penawaran penjualan, pesanan penjualan ataupun pengiriman pesanan, maka Anda bisa langsung 
membuatkan faktur penjualan sebagai dokumen penjualan.  

6. Penerimaan Penjualan → merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat 
penerimaan pembayaran atas penjualan yang sudah Anda lakukan. Atau bisa juga untuk proses 
pembayaran apabila terjadi retur penjualan atas faktur penjualan yang sudah lunas. 

7. Retur Penjualan → merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat pengembalian 
barang yang telah dijual kepada pelanggan. Pengembalian tsb bisa terjadi karena barang tidak sesuai 
spesifikasi ataupun karena terjadi kerusakan. 

8. Kategori Pelanggan → merupakan fitur di Accurate Online yang memudahkan Anda untuk mengatur 
pengelompokan pelanggan menjadi Kategori dan Sub Kategori tertentu. Contoh Anda memiliki 
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pelanggan kategori Lokal, lalu memiliki subkategori Jawa, Bali, Sumatera dst.  

Tujuan Kategori Pelanggan adalah memudahkan Anda ketika ingin menerapkan suatu kebijakan atau 
keputusan. Contoh Anda ingin membuat kebijakan diskon terhadap wilayah yang penjualannya paling 
banyak, maka Anda dapat dengan mudah mendapatkan data dan informasinya dengan cara melihat 
laporan penjualan lalu filter menggunakan Kategori Pelanggan. 

9. Pelanggan → adalah fitur yang ada pada Accurate Online untuk mencatat informasi tentang 
pelanggan seperti : Nama, Alamat, Mata Uang, dsb. 

10. Penyesuaian Harga / Diskon → Penyesuaian Harga Jual merupakan fitur di Accurate Online yang 
berfungsi untuk menyesuaikan harga jual dan diskon dari barang & jasa yang Anda jual kepada 
pelanggan. 

11. Klaim Pelanggan → merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk melakukan 
penginputan penukaran barang oleh pelanggan yang masih dalam masa garansi. Proses pada formulir 
Klaim Pelanggan adalah seperti pada proses Pindah Barang yaitu ada proses Terima Barang dan Kirim 
Barang. 

12. Komisi Penjual → merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membuat persyaratan 
komisi bagi tenaga penjual (salesman) yang Anda miliki. 

13. Target Penjualan → adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk menentukan target 
penjualan dari produk yang dijual. Target penjualan bisa dibuat berdasarkan kuantitas, kategori 
barang, penjual (salesman) atau periode. Target penjualan juga bisa ditentukan untuk semua cabang 
atau hanya cabang tertentu.  

Analisa dari hasil target penjualan dengan riil penjualan akan disajikan dalam Laporan Penjualan | 
Laporan Target Penjualan Barang. 

14. Smartlink e-Commerce → adalah fitur import transaksi penjualan dari apikasi e-Commerce (shoppe, 
tokopedia, bukalapak, Jd.id, Lazada, Elevania , & Blibli) secara semi otomatis. Transaksi yang bisa 
diimport adalah yang status “selesai”. 

 

Ketentuan dalam pencatatan Accurate yang harus dimengerti bahwa:  

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

b) Membuat atau Set up untuk Master Customer / Pelanggan  (Akan dicoba saat transaksi) 

c) Membuat Item Persediaan → yaitu penjualan dan Pembelian item untuk  barang yang di perjual 
belikan (barang dagang / stock) 

d) Membuat Item Non Persediaan →  yaitu penjualan dan Pembelian item untuk barang yang 
awalnya tidak untuk di perjual belikan (digunakan untuk konsumsi sendiri) 

e) Membuat Item Service → adalah penjualan atas Jasa yang diberikan kepada Customer /Pelanggan   

 

ooOoo 
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Agar lebih memahami sebaiknya langsung menggunakan Transaksi Transaksi dibawah ini  

Tgl. 2 Contoh Penjualan jasa (memberikan 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/2020, jatuh tempo 7 hari.  

Langkah di accurate: 
1. Buat Master Customer / Pelanggan.  Cara di Accurate: Penjualan → Pelanggan  

a)  Umum → di isi sesuai dengan kebutuhan, tanda (*) wajib di isi  
b) Pengiriman, Kontak, Penjualan, Pajak, Saldo, Lain lain  → mengikuti default 

Accurate 
c) Simpan   

2. Buat Item Service dan Setting akun akun otomatisnya. Cara di Accurate Persediaan → 
Barang dan Jasa.  

a) Umum →  di isi sesuai dengan kebutuhan, tanda (*) wajib di isi, kemudian  Nama 
barang: “ Jasa Konsultan” dan Jenis persediaan: “Jasa”  

b) Penjualan/Pembelian → Pajak “Pilih PPN”  
c) Lain lain, Akun→ mengikuti default Accurate (tetapi bisa di ganti akun tersebut 

sesuai kebutuhan). Cara setting nya ada diketerangan warna merah. 
d) Simpan 

3. Sales Quotation (SQ) → Optional buat atau tidak (dalam hal ini tidak di buat) 
4. Sales Order (SO) → Optional buat atau tidak (dalam hal ini tidak di buat) 
5. Delivery Order (DO) → seharusnya tidak di buat, karena tidak terima barang, hanya 

BAST (dalam hal ini tidak dibuat) 
6. Sales Invoice (SI) → wajib di buat, karena akan membentuk Piutang, (cara di accurate: 

Penjualan → Faktur Penjualan)  
a) Pelanggan → di isi sesuai pelanggan yang akan dibuat invoice “PT Sukses 

Makmur” 
b) Tgl → sesuai transaksi tgl 02 
c) Barang dan jasa →pilih  “jasa Konsultan” kemudian masukkan nominal Rp. 

5.500.000 
d)  Klik Info → pada Kode Dokumen “digunggung” 

7. Sales Received (SR) → Wajib di buat saat terima pembayaran Contoh selanjutnya 
   

Tgl. 4 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 → cara di Accurate ada pada Kasus sebelumnya  
2. Buat Item Non persediaan  terlebih dahulu 
3. Jika belum ada, maka harus di buat dan setting akun akun otomatisasinya → cara di 

accurate yaitu Persediaan → Barang & Jasa 
i. Umum → Nama barang (Sesuai kebutuhan) atau “Penjualan Non Inventory”, 

kemudian Jenis barang “Non Persediaan” 
ii. Penjualan / Pembelian → Klik Pajak “PPN”  

iii. Lain lain, Akun akun, Gambar  → mengikuti default accurate 
4. Sales Quotation (SQ) → Optional buat atau tidak, (dalam hal ini tidak di buat)  
5. Sales Order (SO) → Optional buat atau tidak, (dalam hal ini tidak di buat) 
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6. Delivery Order (DO) → Optional buat atau tidak, (dalam hal ini tidak di buat) 
7. Sales Invoice (SI) → wajib di buat, karena akan membentuk Piutang, (cara di accurate: 

Penjualan → Faktur Penjualan)  
i. Pelanggan → di isi sesuai pelanggan yang akan dibuat invoice “PT Sinar 

Sejahtera” 
ii. Tgl → sesuai transaksi tgl 04 
iii. Barang dan jasa →pilih  “Penjualan non Inventory” kemudian masukkan nominal 

Rp. 530.000  (Pajak PPN di hilangka, karena tidak dikenanan PPN) 
iv.  Klik Info → pada Kode Dokumen “digunggung”  dan ganti tgl Pengiriman  
v. Simpan / Save   

8. Sales Received (SR) → Wajib di buat saat terima pembayaran, Contoh Selanjutnya 
 

Tgl. 6 Contoh modul penjualan menggunakan fitur pesanan penjualan (Sales order / SO)  

Perusahaan menerima pesanan dari Cemerlang Indah dengan no PO: 2019/CI/001, terdiri dari : 

• Samsung J2 sebanyak 25 pcs harga @ Rp. 1.100.000 

• Samsung J6 sebanyak 30 pcs harga @ Rp. 1.350.000 
Harga belum termasuk PPN, syarat pembayaran 7 hari. 

Langkah di accurate: 
1. Buat Master Customer → cara di Accurate ada pada Kasus sebelumnya 
2. Penawaran Penjualan (SQ) → Optional buat atau tidak (dalam hal kasus ini tidak 

dibuat) 
3. Pesanan Penjualan (SO) → cara di Accurate: Penjualan → Pesanan Penjualan  

i. Di pesan Oleh → “Cemerlang” 
ii. Tgl → 06  
iii. Pilih Barang yang akan di jual (Lihat diatas soal)  
iv. Info Lainnya → Ganti tgl kirim  
v. Simpan / Save  

 

Tgl. 8 Contoh Modul Penjualan menggunakan Fitur Pengiriman barang (Delivery Order/DO) 

Perusahaan mengirim seluruh pesanan Cemerlang Indah yang di pesan tgl 8, dengan no surat 
Jalan: DO-001 

Langkah di accurate: 
1. Penjualan → Pengiriman pesanan 
2. Kirim Ke → Pilih Cemerlang 
3. Ganti tgl sesuai pengiriman yaitu tgl 8 
4. Klik “Ambil” (warna hijau sebelah kanan. Kemudian Klik “Pesanan”) 
5. Cari pesanan yang telah di buat → (Centang semua)  jika semua dikirimkan → Lanjut 
6. Simpan / Save   

 

 Tgl. 10  Contoh Modul Penjualan Fitur Faktur Penjualan (Sales Invoice / SI) 

Perusahaan Perusahaan mengirim Tagihan (Faktur) ke Cemerlang Indah atas pengiriman barang 
tgl 8, dengan Jatuh Tempo 7 hari 

Langkah di accurate: 
1. Penjualan → Faktur Penjualan 
2. Pelanggan → di pilih “Cemerlang”  
3. Ganti tgl sesuai pembuatan Invoice yaitu tgl 10 
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4. Klik “Ambil” (warna hijau sebelah kanan. Kemudian Klik “Pengiriman”) 
5. Cari pengiriman yang telah di buat → (Centang semua)  jika semua dikirimkan → 

Lanjut 
6. Info Lainnya → Ganti Syarat penjualan menjadi Net 7 hari  
7. Simpan / save  

 

Tgl. 12  Contoh Modul Penjualan Menggunakan Fitur Penerimaan Penjualan / Sales Receipt 

Perusahaan menerima  seluruh Piutang dari Cemerlang di terima secra transfer ke Bank. 

Langkah di accurate: 
1. Penjualan → Penerimaan Penjualan  
2. Terima dari → Pilih “Cemerlang” 
3. Bank → Pilih “Bank”   
4. Tgl sesuai tgl terima yaitu 12 
5. Klik “Ambil” → Cari invoice yang akan di lunasi → kemudian klik “Lanjut” 
6. Karena diterima full pembayaran, maka hanya klik “Hitung nilai pembayaran”  
7. Simpan / Save 

 

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 


