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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi seperti sekarang dimana perkembangan dunia usaha semakin 

pesat, para pengusaha menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan dan 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Persaingan yang semakin ketat menuntut 

setiap perusahaan untuk bekerja keras dalam merebut pangsa pasar. Perusahaan adalah 

suatu instansi yang terorganisir dimana dalam perjalanannya tidak terlepas dari hukum 

ekonomi dan prinsip dasar perusahaan pada umumnya. Tujuan utama dari sebuah 

perusahaan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh 

karena itu, fungsi penjualan perusahaan harus dimaksimalkan guna meningkatkan 

pendapatan. 

Kondisi yang sedemikian rupa menuntut perusahaan untuk memiliki struktur 

organisasi yang terkoordinir, spesialisasi yang tinggi, serta kemampuan pihak 

manajemen dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk mengetahui 

apakah perusahaan tersebut telah menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan 

efisien maka diperlukan suatu standart untuk mengatur setiap kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan yang biasa dikenal dengan istilah SOP (Standard Operating 

Procedures). 
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Selain SOP perusahaan juga membutuhkan sistem pengendalian internal. Sistem 

pengendalian internal bertujuan untuk menjaga dan melindungi asset, mendorong 

dipatuhinya kebijakan perusahaan, serta memberikan informasi yang akurat dan handal.  

Suatu perusahaan dapat menjalankan operasinya sehari-hari dengan baik jika 

didukung dengan pengendalian internal yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

perusahaan. Penjualan dan penerimaan kas merupakan dua hal yang saling berkaitan erat 

karena setiap terjadi transaksi penjualan, pada akhirnya akan menimbulkan penerimaan 

kas. Keterkaitan tersebut dapat ditinjau dari setiap transaksi penjualan tunai dan kredit. 

Dalam hal ini, apabila terdapat kelemahan pengendalian internal pada penjualan, 

khususnya pada proses transaksi penjualan, maka akan memberikan pengaruh pada 

proses penerimaan kas, baik penerimaan tunai maupun proses penagihan pada penjualan 

kredit. Hal ini disebabkan terdapatnya perbedaan hari atau minggu antara saat terjadinya 

penjualan dengan saat penerimaan pembayaran kredit. Untuk itulah diperlukan adanya 

pengendalian internal yang baik dan mendukung sistem akuntansi keduanya. Tanpa 

adanya pengendalian internal yang baik pada sistem penjualan dan penerimaan kas akan 

mengakibatkan semakin besarnya risiko kerugian yang akan ditanggung perusahaan, dan 

juga dapat terjadi penyalahgunaan dana pada perusahaan tersebut. 

PT. XYZ bergerak di bidang penyediaan alat-alat kesehatan yang melayani 

pemesanan penjualan dari seluruh Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penentu 

keberhasilan perusahaan adalah penjualan. Karena penjualan berbanding lurus dengan 

pendapatan, maka jika penjualan baik maka pendapatan perusahaan juga baik. Penjualan, 

baik itu secara kredit atau tunai harus juga didukung dengan fungsi penerimaan kas yang 

baik. Selanjutnya dua fungsi ini menjadi satu kesatuan dalam siklus pendapatan yang 
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harus didukung dengan adanya pengendalian internal yang baik untuk mencegah dan 

mengurangi terjadinya kecurangan ataupun kesalahan. Maka dari itu, proses penjualan 

mulai dari adanya pemesanan barang oleh pelanggan, penerimaan kas dari pelanggan 

hingga mencatat penjualan dan penerimaan kas di buku besar penjualan harus dilakukan 

secara benar dan akurat. Selain itu juga diperlukan pengendalian internal yang baik untuk 

memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan proses penjualan juga untuk 

meminimalisasi terjadinya kesalahan ataupun kecurangan.  

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis COSO Pada Siklus 

Pendapatan (Studi Kasus PT . XYZ)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan pada PT. 

XYZ sudah sesuai dengan teori yang ada ? 

2.  Apakah pengendalian internal yang diterapkan dalam siklus pendapatan pada PT. 

XYZ sudah sesuai dengan kriteria COSO ?  

 

1.3 Batasan Penelititan 

Batasan-batasan yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian bergerak di bidang distribusi alat – alat 

kesehatan khususnya alat kesehatan yang berkaitan dengan orthopedi. 
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2. Penulis hanya meneliti transaksi penjualan implant orthopedi.  

3. Penulis hanya meneliti transaksi penjualan yang sifatnya kredit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah yang ada.  Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal – hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan yang terdapat pada PT. XYZ sudah sesuai dengan teori yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan 

yang diterapkan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan kriteria COSO. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi penulis, pembaca, dan perusahaan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan gambaran tentang sistem informasi akuntansi yang 

diterapkan perusahaan dalam siklus pendapatan.  

2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi 

khususnya dalam siklus pendapatan, serta dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk rekan – rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

mengenai sistem informasi akuntansi  
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3. Bagi Perusahaan 

Dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam 

penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan dan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

kelemahan yang terdapat pada sistem informasi akuntansi siklus 

pendapatan agar tercipta suatu pengendalian internal yang efektif dan 

prosedur pendapatan yang efisien. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam 

bab ini penulis menjelaskan hal yang menjadi  alasan pemilihan judul penelitian 

beserta tujuan dan manfaatnya.    

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, serta rangkuman dari 

penelitian terdahulu. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian sistem informasi 

akuntansi khususnya pada siklus pendapatan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian serta metode yang 

digunakan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat dari 

perusahaan.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang profil dari perusahaan yang menjadi objek penelitian serta 

sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan pengendalian internal yang telah 

diterapkan oleh perusahaan. Bab ini juga berisi tentang analisa penulis terhadap 

sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis dapat dari hasil penelitian 

serta beberapa rekomendasi bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kelemahan 

yang terdapat pada sistem informasi akuntansi siklus pendapatan perusahaan. 
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BAB I I 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Sistem, Informasi, Akuntansi, dan Sistem Informasi 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sistem adalah suatu kerangka kerja dari kumpulan prosedur yang saling berhubungan 

dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan mengkoodinasikan   sumber  daya  

yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  suatu sasaran dan tujuan yang tertentu dengan 

mengubah masukan menjadi keluaran. Berikut ini beberapa definisi sistem menurut para ahli 

: 

1. O'Brien (2012)    

Sistem   adalah   sekelompok   komponen   yang   saling   berhubungan, bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta 

menghasilkan  output  dalam  proses  transformasi  yang teratur. 

2. Hall (2013)  

Sistem adalah sekelompok komponen atau subsistem yang memiliki suatu 

tujuan.  

3. Romney dan Steinbart (2009) 

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen – komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, sistem hampir 

terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing – masing melakukan fungsi 

khusus yang penting untuk mendukung bagian sistem yang lebih besar. 
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Menurut Hall (2013), dari mana pun asalnya, semua sistem memiliki beberapa 

elemen yang sama, yaitu : 

1. Memiliki beberapa komponen 

2. Terdapat hubungan antar sistem 

3. Perbedaan perspektif antara sistem dan subsistem 

4. Tujuan yang dimiliki oleh sebuah sistem 

5. Dekomposisi sistem 

6. Interdependensi sistem 

 

2.1.2 Definisi Informasi  

Definisi informasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1. Romney dan Steinbart (2009) 

Informasi adalah data yang telah diproses dan diatur kedalam bentuk output yang 

memiliki arti bagi orang yang menerimanya dan informasi tersebut dapat bersifat 

wajib, mendasar, dan bebas. 

2. Mcleod (2007) 

Informasi adalah  data yang telah diproses  atau data yang memiliki arti. 

Biasanya informasi memberikan kepada  pengguna apa yang belum  

diketahuinya. 

3. Hall (2013) 

Informasi adalah fakta yang menyebabkan pengguna mengambil suatu tindakan.  
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah data yang 

sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keputusan tertentu agar dapat 

menghasilkan sesuatu yang lebih berguna bagi pemakainya dan dapat dijadikan sebagai 

pengambilan keputusan. 

 

2.1.3 Sistem Informasi 

Menurut   O'Brien (2012), Sistem  informasi  dapat  merupakan  kombinasi  teratur   

apa  pun  dari orang-orang, hardware, software,   jaringan  komunikasi, dan  sumber   daya  

data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 

Sedangkan menurut Hall (2013) Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal 

dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para 

pengguna seperti : 

1. Top-level manajemen 

2. Middle-level manajemen 

3. Lower-level manajemen 

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem 

informasi adalah perancangan dari rangkaian-rangkaian prosedur yang saling berhubungan 

satu sama lain untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh para pemakai. 

2.1.4 Definisi Akuntansi 

Menurut Warren (2008) definisi  akuntansi adalah sistem informasi  yang 

memberikan  laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan 

ekonomi dan kondisi perusahaan. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar (2012), definisi sistem informasi akuntansi adalah kumpulan 

dari sumber daya, seperti manusia dan peralatan, untuk mengubah data keuangan dan 

data lainnya menjadi informasi yang dikomunikasikan kepada berbagai pengambil 

keputusan. 

Tetapi Menurut Jones dan Rama (2006), definisi sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai berikut: "Accounting information system is a subsystem of a management 

information system that provides accounting and financial information as well as other 

information obtained in the routine processing of accounting  transactions."  Sistem  

informasi  akuntansi  adalah suatu  subsistem dari sistem informasi manajemen yang 

menyediakan informasi akuntansi dan manajemen yang diperoleh dari kegiatan rutin dari 

transaksi akuntansi. 

Sedangkan menurut Hall (2013), sistem informasi akuntansi adalah serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan 

kepada pengguna dimana sistem informasi akuntansi tersebut adalah bagian khusus dari 

sistem informasi yang memroses transaksi keuangan. Ada lima fungsi utama yang menjadi 

dasar agar suatu sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan efektif, yaitu : 

1. Pengumpulan data 

2. Pemeliharaan data 

3. Manajemen data 

4. Pengendalian data 

5. Penghasilan data 
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2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mcleod (2007) karakteristik  sistem informasi akuntansi, adalah sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan tugas yang diperlukan. 

Berdasarkan undang-undang perusahaan diharuskan memelihara catatan 

kegiatannya. Manajemen pasti menerapkan sistem   informasi akuntansi 

sebagai suatu cara dalam mencapai dan menjaga pengendalian. 

2. Berpegang pada prosedur yang relative standar. 

Peraturan dan praktik yang diterima oleh perusahaan dapat menentukan 

cara pelaksanaan pengolahan data. 

3. Menangani data yang rinci. 

Data-data  yang tersedia harus lengkap dan teperinci, sehingga memudahkan 

dalam penanganan dan penemuan solusi jika terdapat masalah. 

4. Berfokus pada historis. 

Data yang terkumpul oleh sistem informasi akuntansi umumnya menjelaskan 

apa yang terjadi di masa lampau. 

5. Menyediakan informasi pemecahan masalah minimal. 

Sistem informasi akuntansi mengkasilkan sebagian dari output informasi bagi 

manajer perusahaan seperti laporan rugi/laba. 

 

2.2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), terdapat lima komponen dalam sistem 

informasi akuntansi, yaitu : 
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1. People, yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi. 

2. Procedure, baik cara yang manual maupun terotomatisasi, termasuk 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data yang berhubungan dengan 

aktiva organisasi. 

3. Data, mengenai kegiatan atau proses bisnis organisasi. 

4. Software, digunakan untuk memproses data yang ada di organisasi. 

5. Information  Technology  Infrastructure,  yang  termasuk  computer  dan  

peralatan komunikasi jaringan. 

 

2.2.3 Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 
 

Kegunaan dan  tujuan sistem informasi menurut Jones dan Rama (2006),  sebagai 

berikut: 

1. Menghasilkan laporan eksternal 

Dalam Dunia bisnis, penggunaan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan 

laporan – laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh para investor, kreditur, petugas pajak, dan lain – lain. 

2. Mendukung aktivitas rutin 

Sistem informasi akuntansi mendukung manager dalam menangani aktivitas 

operasional yang rutin dalam siklus operasi perusahaan. 

3. Mendukung pengambilan keputusan 

Informasi juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang tidak rutin yang 

terdapat dalam semua tingkatan perusahaan atau organisasi. 
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4. Perencanaan dan pengendalian 

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan 

mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan secara baik. 

5. Implementasi pengendalian internal 

Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur, dan sistem informasi yang 

digunakan untuk melindungi harta perusahaan dari kerugian pencurian atau 

penggelapan dan untuk menjaga keakuratan data keuangan. 

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2006, p12), sistem informasi akuntansi 

yang terancang dengan baik dapat memberikan kegunaan, yaitu : 

1.   Meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya dari barang dan jasa. 

2.   Meningkatkan efisiensi. 

3.   Saling berbagi pengetahuan 

4.   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari rantai pemasoknya 

5.   Meningkatkan struktur pengendalian internal dalam perusahaan 

6.   Mempermudah pengambilan keputusan. 

 

2.2.4 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam menciptakan sebuah sistem informasi akuntansi yang memadai perlu berbagai 

tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan 

Steinbart (2009), ada beberapa tahapan yang diperlukan dalam menyusun sistem informasi, 

yaitu : 

1. Analysis 

Tahap ini merupakan tahap dimana perancang menggali informasi yang diperlukan 
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untuk menciptakan sebuah sistem, baik informasi internal maupun eksternal 

perusahaan. Dari informasi yang diperoleh, perancang sistem dapat merencanakan 

bentuk dokumen, prosedur, dan pelaporan informasi akuntansi. 

2. Design 

Dalam tahap ini perancang sistem akan merancang berbagai bentuk dokumen, 

prosedur, deskripsi pekerjaan, sistem pengendalian, bentuk pelaporan, serta 

berbagai peralatan yang mungkin diperlukan. 

3. Implementation 

Dalam tahap implementasi, baik untuk sistem baru maupun sistem yang sudah ada 

sebelumnya, semua dokumen, prosedur, peralatan, serta sumber daya manusia telah 

siap untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Pada tahap ini peranan 

sumber daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan operasional sistem.  

4. Follow Up 

Setelah sistem beroperasi maka perlu diadakan evaluasi untuk mengidentifikasi 

kelemahan – kelemahan yang mungkin muncul. Dalam tahap ini tindakan koreksi 

mungkin diperlukan. 

 

2.2.5 Flowchart Pada Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2010), Flowchart dipergunakan untuk menggambarkan proses 

kegiatan dalam suatu organisasi. Flowchart berupa bagan untuk keseluruhan sistem 

termasuk kegiatan- kegiatan manual dan aliran atau arus dokumen yang dipergunakan dalam 

sistem. 
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Penggambaran flowchart harus menggunakan cara-cara dan ketentuan- ketentuan 

yang berlaku secara lazim dalam sistem informasi akuntansi, sehingga tidak menimbulkan 

kebebasan yang tidak mempunyai standar dalam menggambarkan sistem. Untuk 

menggambarkan aliran dokumen dalam sistem tersebut, arus dokumen digambarkan berjalan 

dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dalam sistem informasi akuntansi diperoleh 

kesepakatan dari pihak- pihak yang berkompeten untuk digunakannya standar simbol yang 

dipakai untuk menggambarkan bagan atau flowchart. 

Berikut ini akan disajikan simbol standar yang digunakan oleh analis sistem untuk 

membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. 

Tabel 2.1 

Simbol – simbol pada flowchart 

Simbol Nama Keterangan 

 Dokumen Digunakan  untuk  semua  jenis  dokumen. 
yang  merupakan  formulir  untuk  merekam 

transaksi 

 Dokumen rangkap Menggambarkan dokumen asli dan 

tembusannya 

 
 

 
Berbagai dokumen Menggambarkan   berbagai   jenis   dokumen 

yang digabungkan bcrsama dalam satu paket 

 Catatan Menggambarkan caiatan akuntansi yang 
digunakan untuk mencatat data vang direkam 

sebelumnya di dalam dokumen 

 Penghubung pada 
halaman yang sama 

Menggambarkan      alir      dokumen      dibuat 
mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri 

kekanan. Simbol penghubung yang 

memungkinkan aliran dokumen berhenti di 

suatu  lokasi  pada  halaman  tertentu  dan 

kembali berjalan pada halaman yang sama. 

 Penghubung pada 

halaman  yang 

berbeda 

Untuk menggambarkan bagan alir dokumen 

suatu  sistem  diperlukan  lebih  dari  satu 

halaman. 
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 Kegiatan manual Untuk menggambarkan kegiatan manual 
seperti : menerima order, mengisi 

formulir,membandingkan dll 

 Keterangan/komentar Untuk  menambahkan  komentar  agar  pesan 
yang disampaikan lebih jelas 

 Arsip sementara Menunjukkan  tempat  penyimpanan  dokumen 

yang dokumennya akan diambil kembali dari 
arsip tersebut. 

 Arsip permanen Menunjukkan tempat penyimpanan 
dokumen  secara  permanen yang tidak akan 

diproses lagi 

 On-line computer 

process 

Menggambarkan pengolahan komputer secara 

on-line 

 Keying, Typing Menggambarkan  pemasukan  data  ke  dalam 
komputer melalui on-line terminal 

 Pita magnetik Menggambarkan arsip komputer yang 
berbentuk pita magnetik 

 On-line storage Menggambarkan arsip komputer yang 

berbentuk on-line (di dalam memori komputer) 

ya   Keputusan Menggambarkan keputusan yang harus dibuat 
dalam   proses   pengolahan   data.   Keputusan 

yang dibuat ditulis dalam simbol | 

  Garis alir Menggambarkan arah proses pengolahan data 

 
  

Persimpangan garis 

alir 

Jika dua garis alir bersimpangan, untuk 

menunjukkan arah masing-masing garis, salah 

satu garis dibuat melengkung 

 Pertemuan garis alir Digunakan  jika  dua  garis  alir  bertemu  dan 
salah satu garis mengikuti garis lainnya 

 Mulai/berakhir Menggambarkan awal dan akhir suatu sistem 
akuntansi 

Dari 

pemasok 
Masuk ke sistem Menggambarkan kegiatan diluar sistem masuk 

ke dalam alir sistem 
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Ke sistem 

penjualan 

Keluar ke sistem lain Menggambarkan   kegiatan   (di   luar   sistem) 
keluar dari sistem 

   Sumber : Mulyadi (2010) 

2.3 Siklus Pendapatan (Revenue Cycle) 

2.3.1 Definisi Siklus Pendapatan 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), siklus pendapatan adalah serangkaian 

kegiatan bisnis yang terjadi berulang-ulang  dan  kegiatan  pengolahan  informasi  yang  

berhubungan  dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan 

pembayaran atas penyerahan barang dan jasa tersebut. Sedangkan Menurut Hall (2013), 

siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam 

satu kali transaksi antara penjual dan pembeli dan dalam bentuk yang lebih rumit 

penjualannya dilakukan secara kredit.  

Mengacu kepada pendapat Jones dan Rama (2006), siklus pendapatan dari tipe 

organisasi yang berbeda adalah sama secara umum terdiri dari operasi-operasi di bawah ini: 

1. Merespon terhadap permintaan konsumen. 

Aktivitas pertama dalam siklus pendapatan adalah ketika karyawan dalam 

perusahaan, biasanya Fungsi Penjualan atau Sales menerima permintaan barang 

dari pelanggan. 

2. Membuat kesepakatan dengan konsumen untuk menyediakan barang dan jasa 

di masa yang akan datang. 

3. Menyediakan jasa atau mengirimkan barang kepada konsumen. 
 
Setelah permintaan dari konsumen telah dicatat, maka Fungsi Gudang akan 

menyiapkan  barang  yang  dipesan  oleh  pelanggan  dan  kemudian  
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mengirimkannya kepada pelanggan sesuai dengan tanggal permintaannya. Hal ini 

berlaku bagi perusahaan dagang. Bagi perusahaan jasa, maka akan dilakukan 

penyediaan jasa sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. 

4. Melakukan penagihan. 
 
Pada saat tanggal jatuh tempo, maka perusahaan akan menagih pelanggan atas 

sejumlah barang atau jasa yang telah disediakan perusahaan bagi pelanggan. 

5. Menerima pembayaran. 
 
Pelanggan dapat melakukan pembayaran baik ketika ditagih ataupun sebelum 

tanggal jatuh tempo. Jika perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan, 

biasanya pelanggan akan menerima dokumen sebagai bukti bahwa ia telah 

melakukan sejumlah pembayaran kepada perusahaan. 

6. Menyimpan uang di bank. 
 
Untuk keamanan, biasanya perusahaan memiliki rekening di bank dan setiap 

penerimaan pembayaran tunai dari pelanggan disetorkan ke bank dengan rekening 

atas nama perusahaan. 

7. Menyiapkan laporan. 

Pembuatan laporan ini ditujukan untuk menunjang manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh 

laporan yang dihasilkan dalam siklus pendapatan ini adalah Laporan Penjualan, 

Laporan Retur Penjualan, Laporan Usia Piutang. 
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2.3.2 Tujuan Utama Siklus Pendapatan 

Menurut pendapat Wilkinson (2000), tujuan utama siklus pendapatan sebagai 

berikut: 

1. Mencatat order penjualan secara akurat dan cepat 

2. Mengidentifikasi pelanggan yang layak mendapat kredit 

3. Mengirimkan produk atau melakukan pelayanan pada waktu yang tepat 

4. Menagih piutang kepada pelanggan pada waktunya 

5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara cepat dan akurat 

6. Mem-posting penjualan dan penerimaan kas ke akun-akun yang 

berhubungan ke dalam buku besar piutang 

7. Mengamankan produk sampai pengiriman 

8. Mengamankan kas sampai dideposit 

 

2.3.3 Fungsi – Fungsi Terkait pada Siklus Pendapatan 

Menurut Bodnar (2012), berikut ini merupakan fungsi - fungsi yang terkait dengan 

siklus pendapatan : 

1. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini antara lain bertugas menerima pesanan pelanggan, meminta otorisasi 

kredit, mengisi faktur penjualan tunai, serta menentukan tujuan tanggal dan 

tujuan pengiriman. 
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2. Fungsi Kredit 

Fungsi  ini  antara  lain  memberikan  kredit kepada  pelanggan  dan memeriksa 

status kredit pelanggan. 

3. Fungsi Gudang 

Fungsi ini antara lain bertugas menyimpan dan menyiapkan barang yang 

dipesan pelanggan 

4. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini antara lain bertugas menyerahkan barang atas dasar surat pesanan 

penjualan yang diterimanya dari fungsi penjualan 

5. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini antara lain bertugas melakukan verifikasi pesanan berdasarkan 

dokumen - dokumen pesanan yang diterimanya, kemudian membuat dan 

mengirimkan faktur kepada pelanggan 

6. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini antara lain bertugas membuat pencatatan transaksi penjualan, 

piutang dagang, serta penerimaan kas secara periodik 

7. Fungsi Kas 

Fungsi  ini antara lain bertugas sebagai  penerimaan kas dari hasil penjualan 

untuk diteruskan kepada bank 

8. Fungsi Pemeriksaan atau Audit Internal 

Fungsi ini antara lain bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan 

kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, serta bertanggung jawab 
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dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek catatan kas terhadap 

fungsi akuntansi. 

 

2.3.4 Dokumen – Dokumen yang Digunakan Dalam Siklus Pendapatan 

Menurut Wilkinson (2000), dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan 

adalah : 

1. Customer order 

Dokumen yang berisikan pesanan dari pelanggan yang ditujukan ke 

perusahaan. 

2. Sales order 
 

Dokumen yang diterbitkan perusahaan berdasarkan pesanan pelanggan. 
 

3.  Order acknowledgment 
 

Surat pemberitahuan kepada pelanggan bahwa pesanan telah diterima. 
 

4. Picking list 
 

Daftar yang dikirimkan ke bagian gudang untuk mempersiapkan barang 

yang dipesan. 

5.  Packing slip 
 

Daftar yang berisi barang ketika dikemas untuk dikirimkan. 
 

6. Bill of lading 
 

Dokumen pengapalan yang dibuat untuk perusahaan pengangkutan. 
 

7. Shipping notice 
 

Dokumen yang digunakan sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. 
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8.  Sales invoice 
 

Dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan yang berisikan jumlah penjualan. 
 

9. Remittance advice 
 

Dokumen yang berisikan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. 

 
10.  Deposit slip 

 
Dokumen penyerta ketika kas dideposit ke bank. 

 
11.  Back order 

 
Dokumen yang disiapkan ketika jumlah persediaan tidak sesuai dengan 

sales order. 

12.  Credit memo 
 

Dokumen untuk mencatat retur penjualan yang terjadi. 

 

 

2.3.5 Prosedur – Prosedur dalam Siklus Pendapatan 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), terdapat empat kegiatan kerja dalam siklus 

pendapatan diantaranya sebagai berikut, yaitu : 

1. Sales Order Entry 
 
Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan yang 

biasanya dilakukan oleh Departemen Penjualan dalam perusahaan. Prosedur 

pencatatan pesanan secara rinci terdiri dari penerimaan pesanan pelanggan, 

pemeriksaan dan persetujuan kredit pelanggan, dan pemeriksaan persediaan. 

2. Shipping 
 
Kegiatan utama kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan 

pelanggan dan mengirimkan barang yang dipesan. Prosedur ini secara rinci 

terdiri dari dua langkah yaitu menyiapkan barang, dan mengirimkannya kepada 
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pelanggan. 

3. Billing 
 

Kegiatan utama ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan kepada 

pelanggan dan pengelolaan piutang. Hal yang penting dalam penagihan adalah 

ketepatan waktu penagihan serta keakuratan jumlah penagihan. 

4. Cash Collection 

Kegiatan terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan pembayaran. 

Biasanya yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah Bagian Keuangan menerima 

pembayaran dari pelanggan dan menyetorkannya ke bank serta melaporkan 

kepada Bendahara. 

 

2.4 Sistem Pengendalian Internal 

2.4.1 Definisi Pengendalian Internal 

Menurut Rama dan Jones (2008), pengendalian internal (internal control) adalah 

suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, 

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian sasaran 

kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; 

dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 Menurut Hall (2013), pengendalian internal adalah berbagai teknik dan metode 

pemrosesan data yang dibangun dan dikembangkan sebagai tanggung jawab dari 

manajemen, untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 
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Menurut Romney dan Steinbart (2009), pengendalian internal adalah rencana 

organisasi dan metode bisnis yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi 

jalannya organisasi, serta  mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2013), pengendalian internal diterapkan untuk mencapai empat 

tujuan utama, yaitu : 

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan. 

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi. 

3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. 

4. Untuk mengatur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

manajemen. 

Sedangkan menurut Rama dan Jones (2008), tujuan pengendalian internal 

mencakup berikut ini : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

2. Keandalan pelaporan keuangan. 

3. Ketaatan terhadap terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

4. Pengamanan asset. 
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2.4.3 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Rama dan Jones (2008), Laporan COSO mengidentifikasi lima komponen 

pengendalian internal yang saling berkaitan, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi, yang 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal 

lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.  

Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas  

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Dewan direksi dan komite audit 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

e. Struktur organisasi 

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia 

2. Penentuan risiko 

Penilaian risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan adalah  identifikasi, 

analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 
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Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus 

atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi  

d. Pertumbuhan yang cepat 

e. Teknologi baru 

f. Lini, produk, atau aktivitas baru 

g. Restrukturisasi perusahaan 

h. Operasi di luar negeri 

i. Pernyataan akuntansi  

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan 

dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas 

pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan 

organisasional dan fungsional.  

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat 

dikategorikan dalam berbagai cara, yaitu : 

a. Pemisahan tugas 

b. Pengendalian pemrosesan informasi 

i. Pengendalian umum 
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ii. Pengendalian Aplikasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Review kinerja 

4. Informasi dan akuntansi 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan 

catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi 

entitas (dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. 

Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran 

dan tanggungjawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan. 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian 

intern pada suatu waktu. Pengawasan melibatkan penilaian rancangan dan 

pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang sistem informasi akuntansi 

siklus pendapatan yang penulis gunakan sebagai bahan acuan. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Judul dan Peneliti Perumusan Masalah 
 

Hasil 

Penelitian 

1. Analisis Sistem Pengendalian 

Internal Siklus Pendapatan (Studi 

Kasus pada PT. Cartenz Indonesia 

Cabang Surakarta, Jawa Tengah) 

Peneliti : K Candra Yuniarti 2012. 

1. Bagaimana SPI yang telah 

dilaksanakan pada siklus 

pendapatan oleh PT. Cartenz 

Indonesia ? 

 

2. Apakah SPI untuk siklus 

pendapatan PT. Cartenz 

Indonesia sudah memadai ? 

Pelaksanaan SPI siklus 

pendapatan sudah 

memenuhi prinsip-

prinsip pengendalian 

internal walaupun 

masih ada otorisasi 

yang belum 

terdokumentasi. SPI 

sudah memadai, 

ditunjukkan dengan 

adanya pemisahan 

fungsi secara jelas. 

2. Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Atas Siklus Pendapatan 

pada RSI Siti Khadijah 

Palembang 

Peneliti : Rini Sundari 2013 

1. Bagaimana Pelaksanaan 

Sistem Informasi Akuntansi 

Atas Siklus Pendapatan pada 

RSI. Siti Khadijah 

Palembang? 

Sistem Informasi 

Akuntansi belum 

dilaksanakan dengan 

baik, belum ada 

pemisahan tugas. 

3. Evaluasi Pengendalian Siklus 

Pendapatan (Studi Kasus pada 

Diklat Khusus Perkapalan 

Pertamina) 

Peneliti : Yuli Akhrita 2007 

1. Bagaimana Sistem Informasi 

Akuntansi dalam siklus 

pendapatan yang telah 

ditetapkan oleh Diklat 

Khusus Perkapalan 

Pertamina ? 

Diklat Khusus 

Perkapalan Pertamina 

belum memiliki 

prosedur pengendalian 

internal yang lengkap 

sehingga terdapat 

beberapa kelemahan 

yang memungkinkan 

terjadinya  pelanggaran 

dan ketidaklengkapan 

dokumen.  
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2. Bagaimana pengendalian 

internal yang diterapkan 

terhadap sistem informasi 

akuntansi ? 

3. Apakah sistem informasi 

akuntansi dalam siklus 

pendapatan yang diterapkan 

Diklat Khusus Perkapalan 

Pertamina sudah memadai 

dalam mengendalikan risiko 

usaha ditinjau dari sudut teori 

dasar sistem informasi 

akuntansi dan teori 

pengendalian internal yang 

termasuk di dalamnya ? 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggambarkan proses yang dilakukan penulis dalam 

mengerjakan skripsi ini dari tahap awal hingga tahap akhir. Berikut adalah kerangka 

pemikiran berdasarkan tujuan penelitian dimana penulis akan mencoba untuk 

menyesuaikan teori tentang sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1       Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. XYZ dimana perusahaan ini berperan 

sebagai distributor yang bergerak di bidang penyediaan alat –alat kesehatan untuk 

rumah sakit orthopedi yang berlokasi di Indonesia.   

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. XYZ yang berlokasi di daerah 

Dharmawangsa Jakarta selatan. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian memerlukan waktu selama 4  bulan dimulai dari bulan Mei hingga 

bulan Agustus. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dalam kurun waktu 

tersebut.    

 

3.1.3 Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada PT. XYZ  bersifat studi kasus dimana penulis 

hanya fokus terhadap satu objek, sehingga diharapkan hasil yang didapat akan lebih 

mudah dimengerti.    
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data perusahaan 

dilakukan dengan cara observasi langsung ke perusahaan pada bulan Februari sampai 

dengan bulan Juni 2014. Adapun sumber informasi yang diperoleh hanya terbatas 

pada pihak penjualan saja, dengan demikian penulis telah mendapatkan gambaran 

jelas tentang prosedur siklus pendapatan.  

Data penelitian yang diperlukan mencakup data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian, misalnya melalui orang lain 

(Biro Penelitian) dan dokumen-dokumen. Data sekunder terdiri dari data sekunder 

internal dan data sekunder eksternal. Data sekunder internal adalah data yang berasal 

dari dalam perusahaan dimana terdapat permasalahan penelitian, sedangkan data 

sekunder eksternal adalah data yang berasal dari luar perusahaan/objek penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

1.         Studi Kepustakaan (Literature Research) 

Penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh data secara 

teoritis melalui studi kepustakaan dengan jalan melakukan penelaahan 

terhadap buku-buku dan literatur yang berkaitan erat dengan audit dan 

akuntansi atas penjualan, piutang dan kas. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari data-data 

serta informasi yang bersifat teoritis guna memperoleh data sekunder 

eksternal. 
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2.         Penelitian lapangan (Field  Research) 

Merupakan suatu teknik penelitian yang meninjau perusahaan secara 

langsung sebagai objek penelitian untuk memperoleh data primer dan 

data sekunder internal. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk 

memperoleh data primer antara lain: 

a. Wawancara 

Penelitian dilakukan dengan cara wawancara langsung 

terhadap pimpinan perusahaan dan staff   berwenang yang 

terkait langsung dengan aktivitas sistem pengendalian intern. 

b. Studi Dokumentasi 

Penelitian dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen perusahaan guna memperoleh data yang 

dapat dipercaya. Penelitian terhadap dokumen mencakup 

fungsi, format, isi informasi, pembuat dokumen dan 

otorisasinya, serta distribusi dan kegunaannya. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap terjadinya 

transaksi penjualan dan piutang pada perusahaan. 

d. Kuesioner 

Penulis membuat daftar pertanyaan mengenai pendapat yang 

ada untuk menentukan apakah pengendalian intern pada siklus 

pendapatan sudah berjalan dengan benar sehingga dapat 

diperoleh gambaran mengenai pengendalian operasional. 
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Tabel 3.1 

Kuisioner Pengendalian Internal – Siklus Pendapatan 

No. Pertanyaan Ya Tidak 
 

 
 

1. 

 
2. 

 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

 

 
Apakah perusahaan menggunakan daftar harga (price list)? 

Apakah penyimpangan dari daftar harga disetujui oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang? 

Apakah ada control yang memadai untuk memastikan harga 

yang telah disetujui diterapkan secara konsisten? 

Apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian 

potongan yang tertulis? 

Apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan 

 
(Purchase Order) dari pembeli? 

 
Apakah order pembelian dari customer harus disetujui oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat 

kredit dan syarat lainnya? 

Apakah terdapat control yang ketat untuk memastikan 

pesanan customer disetujui sesuai dengan ketentuan kredit? 

Apakah ada persyaratan customer baru diidentifikasi dengan 

jelas? 
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9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 

 
 
 
 

12. 

 
13. 

 

 

14. 

 

 

 
15. 

 

 

 
16. 

 

 

 
17. 

 
 
 
 

18. 

 
 
 
 

19. 

Apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada Delivery 

 
Order (DO)? 

Apakah DO: 

- terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? 

 
- hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi? 

 
- barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan 

 
DO? 

 
Apakah faktur penjualan terkontrol dengan pemberian 

nomor urut tercetak? 

Apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan?  

Apakah pengiriman yang dilakukan selalu tepat waktu? 

Apakah produk yang dikirim selalu sesuai dengan pesanan 

customer? 

Apakah perusahaan menggunakan jasa pengangkutan dan 

pengiriman untuk mengirim barang pesanan customer? 

Apakah terdapat Surat Kontrak Kerja dengan perusahaan 

jasa pengangkutan dan pengiriman? 

Apakah bagian penjualan cukup mengenal produk sehingga 

dapat mengerjakan tugasnya dengan efektif? 

Apakah terdapat bagian kredit tersendiri untuk melakukan 

proses seleksi dalam pemberian kredit? 

Apakah selalu dibuat laporan penjualan setiap periode? 
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20. 

 
 

 
21. 

 

22. 
 

23. 
 

 

24. 
 
 
 
 

25. 

 

 

 
26. 

 
 
 
 

27. 

 

 

 
28. 

 
 
 
 

29. 

 

 

 
30. 

 

 

 
31 

 

32. 

 

 

 

33. 

Apakah ada pejabat berwenang yang selalu mengevaluasi 

laporan penjualan itu? 

Apakah diberlakukan kredit limit bagi customer?  

Apakah dibuat kartu piutang? 

 

Apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang? 

Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai syarat 

pembayaran? 

Apakah penagihan piutang dilakukan berdasarkan tanggal 

jatuh tempo? 

Apakah dilakukan follow up terhadap customer yang tidak 

membayar tepat waktu? 

Apakah pelaksanaan dilakukan dengan cara pengiriman 

surat atau telepon? 

Apakah perusahaan menerapkan sistem punishment kepada 

customer yang terlambat membayar hutangnya? 

Apakah perusahaan membentuk penyisihan piutang tak 

tertagih? 

Apakah terdapat kebijakan manajemen tentang 

penghapusan piutang? 

Apakah bukti setoran dicocokkan dengan faktur? 

Apakah perusahaan memperoleh dan menyimpan bukti 

setor yang disahkan oleh Bank? 

Apakah penerimaan kas dicatat dengan segera? 
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3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis meneliti suatu obyek 

untuk mendapatkan data deskriptif berupa data lisan atau tertulis. Dalam hal ini 

penulis melakukan analisis untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi 

pada PT. XYZ. 
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BAB IV 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. XYZ didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No:9 tanggal 9 April 2013 yang 

ditandatangani oleh Marlon Silitonga, SH, notaris di Jakarta. PT. XYZ juga telah 

mendapatkan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)  berdasarkan keputusan Dirjen Bina 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No.656/ak.2/2013. Kantor pusat terletak di 

Gedung Wijaya Graha Puri Blok G No.1, Jl. Wijaya II , Jakarta Selatan.  

 

4.1.2 Visi Misi Perusahaan 

Demi mencapai tujuannya, PT. XYZ sebagai sebuah perusahaan menetapkan visi dan 

misi sebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadi perusahaan penyedia alat kesehatan yang terdepan dalam bidang 

Orthopedi di Indonesia. 

2. Misi 

Memberikan produk dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang cukup 

terjangkau kepada customer dan menciptakan konsep bisnis baru untuk pasar 

di Indonesia. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan susunan yang menjelaskan bagian – bagian 

perusahaan dimana tiap individu atau bagian yang ada pada lingkup perusahaan tersebut 

mempunyai posisi serta peranannya masing – masing.  Sebagai sebuah perusahaan, PT. XYZ 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. XYZ 
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MARKETING  

 & COLLECTION 
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TECHNICAL 

SUPPORT 

KURIR 

DEWAN DIREKSI DEWAN PENASIHAT 
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Berikut ini adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang tiap bagian yang ada di 

dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian : 

1. Dewan Direksi 

Dewan direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan 

PT. XYZ  untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. 

2. Dewan Penasihat 

Tugas dari dewan penasihat adalah untuk memberikan saran dan strategi yang 

mungkin dilakukan oleh perusahaan.  

3. Direktur 

Pada umumnya tugas seorang direktur adalah mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan – kegiatan di bidang administrasi keuangan, 

kepegawaian, dan kesekretariatan. Selain itu seorang direktur juga bertindak 

sebagai pengambil keputusan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan 

kepada dewan direksi atau BOD (Board of Director). Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya direktur di PT. XYZ ternyata adalah salah satu dari dewan 

direksi.  

4. Sales Admin 

Tugas dari sales admin adalah mencatat setiap kegiatan penjualan dan melakukan 

konfirmasi ulang kepada user atas penerimaan pesanan. Disamping itu sales 

admin juga bertindak sebagai traffic control dimana seorang sales admin dapat 

mengatur jadwal dari technical support yang seharusnya dilakukan oleh 

marketing & collection. Sales admin bertanggung jawab atas kesalahan 

pencetakan invoice dan kesalahan konfirmasi pesanan. 
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5. Marketing & Collection 

Bagian marketing dan collection di PT. XYZ dikerjakan oleh satu orang. Tugas 

dari marketing adalah mempromosikan produk yang dijual sehingga dapat lebih 

dikenal di masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan 

cara menjual produk perusahaan tersebut. Disamping tugas sebagai marketing 

ada juga tugas sebagai bagian collection, tugas dari bagian collection adalah 

melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran pelanggan. 

6. Technical Support 

Technical support dibawahi oleh Marketing & Collection. Pada dasarnya tugas 

dari seorang technical support adalah membantu user (dokter) dalam melakukan 

operasi, namun pada kenyataannya seorang technical support juga harus 

menjalankan tugas sebagai sales. 

7. Logistik 

Tugas dari bagian logistik adalah melaksanakan tata administrasi penerimaan dan 

pengeluaran barang dari dan ke gudang sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang ditetapkan. Bagian logistik bertanggung jawab dalam memonitor persediaan 

barang di gudang dan berhak untuk mengajukan permintaan penambahan stock 

kepada direktur. 

8. Kurir 

Kurir bertugas untuk mengirim barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Kurir 

juga bertanggung jawab atas pengiriman dan penarikan barang yang telah selesai 

dipakai oleh pelanggan. Selain itu kurir bertugas untuk membantu pengiriman 

tagihan. 
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Jika melihat dari uraian tugas dan tanggung jawab di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pemisahan tugas dan wewenang belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan. Hal 

ini terjadi karena kurangnya pegawai sehingga terjadi rangkap jabatan. 

 

4.2 Evaluasi terhadap Siklus Pendapatan  

Menurut Romney dan Steinbart (2009), terdapat empat kegiatan kerja dalam siklus 

pendapatan diantaranya sebagai berikut, yaitu : 

1. Sales Order Entry 
 
Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan yang 

biasanya dilakukan oleh Departemen Penjualan dalam perusahaan. Prosedur 

pencatatan pesanan secara rinci terdiri dari penerimaan pesanan pelanggan, 

pemeriksaan dan persetujuan kredit pelanggan, dan pemeriksaan persediaan. 

2. Shipping 
 
Kegiatan utama kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan 

pelanggan dan mengirimkan barang yang dipesan. Prosedur ini secara rinci 

terdiri dari dua langkah yaitu menyiapkan barang, dan mengirimkannya kepada 

pelanggan. 

3. Billing 
 

Kegiatan utama ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan kepada 

pelanggan dan pengelolaan piutang. Hal yang penting dalam penagihan adalah 

ketepatan waktu penagihan serta keakuratan jumlah penagihan. 

4. Cash Collection 

 

Kegiatan terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan pembayaran. 

Biasanya yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah Bagian Keuangan menerima 
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pembayaran dari pelanggan dan menyetorkannya ke bank serta melaporkan 

kepada Bendahara. 

Prosedur siklus pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan meliputi penerimaan 

pesanan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Berikut ini evaluasi atas 

empat prosedur tersebut. 

 

4.2.1 Evaluasi atas Prosedur Penerimaan Pesanan 

Di dalam prosedur penerimaan pesanan yang telah diterapkan oleh PT. XYZ, dari 

hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan prosedur 

penerimaan pesanan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Customer memberi informasi pesanan via telepon/email. 

2. Detail pesanan dicatat dalam dalam Form Request Operasi (terlampir) yang di 

buat oleh Sales Admin. 

3. Form Request Operasi diberikan ke bagian logistic untuk mengecek ketersediaan 

barang. 

4. Sales admin melakukan konfirmasi ulang ke customer mengenai ketersediaan 

barang. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), prosedur pencatatan pesanan secara rinci 

terdiri dari penerimaan pesanan, pemeriksaan dan persetujuan kredit pelanggan, dan 

pemeriksaan persediaan. 
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4.2.2 Evaluasi atas Prosedur Pengiriman 

Setelah konfirmasi pesanan dilakukan oleh sales admin maka bagian logistic akan 

melakukan prosedur pengiriman sebagai berikut : 

1. Form request yang telah ditandatangani oleh sales admin setelah melakukan 

konfirmasi ulang kepada user akan diberikan kepada bagian logistic. 

2. Bagian logistic akan mengeluarkan surat pengiriman barang (delivery order) 

yang nantinya akan dibawa oleh kurir. 

Jika barang yang diminta oleh user tidak tersedia maka bagian logistic akan memberi 

tahu sales admin untuk selanjutnya diinformasikan kepada user melalui telepon atau email. 

 

4.2.3 Evaluasi atas Prosedur Penagihan 

Prosedur penagihan dilakukan setelah ada konfirmasi dari user atau technical support 

mengenai pemakaian. Prosedur penagihan yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Sales admin akan menerbitkan 2 rangkap invoice sesuai dengan sales order 

2. Invoice akan diberikan kepada bagian collection untuk diperiksa 

3. Invoice yang telah diperiksa oleh bagian collection akan diberikan kepada 

direktur untuk disahkan 

4. Setelah disahkan oleh direktur maka invoice akan dikembalikan ke sales admin. 

5. Invoice akan dikirim kepada user melalui kurir atau jasa pengiriman. 

Selanjutnya bagian collection akan melakukan follow up kepada user apakah invoice 

sudah diterima atau belum (untuk pengiriman invoice yang memakai jasa pengiriman). 
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4.2.4 Evaluasi atas Prosedur Penerimaan Pembayaran 

Terdapat dua prosedur penerimaan pembayaran, yaitu penerimaan pembayaran 

dengan cek  dan melalui transfer. Prosedur penerimaan pembayaran yang diterapkan oleh 

perusahaan : 

1. Penerimaan pembayaran dengan menggunakan cek. 

a. User akan menerbitkan cek sesuai dengan jumlah yang terdapat pada 

invoice. Setelah itu user akan menginformasikan kepada bagian collection 

bahwa cek sudah bisa diambil. 

b. Cek akan diambil oleh kurir dari PT. XYZ dan diserahkan ke bagian 

collection untuk pencatatan pembayaran. 

c. Setelah itu cek akan langsung deistorkan ke rekening perusahaan. 

 

2. Penerimaan pembayaran melalui transfer. 

a. User akan menginformasikan kepada perusahaan mengenai pembayaran 

melalui transfer bank. 

b. Penerima informasi (collection/logistic/technical support) akan 

menyampaikan perihal pelunasan pembayaran kepada sales admin. 

c. Sales admin akan melakukan konfirmasi kepada direktur bahwa user telah 

melunasi tagihannya. 

d. Direktur melakukan pengecekan transfer pembayaran melalui mobile 

banking. 
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Dalam  proses penyusunan pelaporan keuangan, PT. XYZ hanya bertindak sebagai 

pencatat transaksi keuangan saja. Untuk proses pelaporan dan penyajian laporan akuntansi, 

PT. XYZ menyerahkan kepada perusahaan afiliasi yaitu PT. ABC. Ketika laporan keuangan 

sudah rampung dan siap disajikan, PT. ABC menyerahkannya kepada Direktur dari PT. 

XYZ untuk diperiksa dan disahkan.  Prosedurmya  adalah sebagai berikut : 

1. Pencatatan transaksi  keuangan PT. XYZ yang telah dilakukan selama satu 

periode akan di rekap  dan diserahkan kepada PT. ABC. 

2. Rekap transaksi keuangan setelah diterima kemudian akan diproses oleh bagian 

Accounting PT. ABC. 

3. Setelah proses penyusunan pelaporan keuangan selesai, laporan tersebut akan 

dikirimkan ke direktur dari PT. XYZ. 

 

4.3 Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh PT.  XYZ 

Menurut Hall (2013), pengendalian internal adalah berbagai teknik dan metode 

pemrosesan data yang dibangun dan dikembangkan sebagai tanggung jawab dari 

manajemen, untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan mengenai teori tentang komponen 

pengendalian internal pada Bab II yaitu mengenai pengendalian internal menurut Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), terdapat (lima) 

komponen pengendalian internal yang saling terkait. Untuk dapat memperoleh pengendalian 

yang baik dan dapat berjalan secara efektif, komponen-komponen dari pengendalian internal 

tersebut harus menjadi dasar dan patokan dalam rangka mengawasi dan menjaga kerja dan 
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kinerja dari perusahaan itu sendiri. Berikut adalah Komponen-komponen pengendalian 

menurut COSO yang diterapkan oleh PT. XYZ : 

1.  Lingkungan pengendalian (Control Environment) 

A. Integritas dan Nilai-Nilai Etik 

Direktur menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan 

mempraktekkan standar yang tinggi dari perilaku etis, mengkomunikasikan ke semua 

karyawan. Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang berlatar kurang baik 

dan memberikan penekanan kepada karyawan untuk mengurangi resiko individu 

melakukan tindakan tidak jujur dan tidak etis. Pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab dilakukan secara langsung (Direct Order) dari direktur ke pegawai.  

Pengendalian internal untuk pemberian tugas dilakukan dengan metode 

pemberian batas waktu pengerjaan tugas. Bila mana pegawai menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan tepat waktu tidak ada reward apapun kepada pegawai, 

begitupun bila pegawai tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, tidak ada 

punishment apapun dari direktur. Pegawai yang telat hanya diberikan dorongan untuk 

segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Hal ini akan mempengaruhi kinerja 

departemen dimana pegawai tersebut berada dan akan berdampak pula pada kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. 

Keberadaan standar operasi dan prosedur (SOP) pada PT. XYZ berlaku sebagai 

kode etik perusahaan yang mana secara otomatis harus dipatuhi oleh seluruh 

karyawan. Kontrol atas pelaksanaan kode etik perusahaan hanya dilakukan oleh 

direktur. Hal ini akan berpengaruh terhadap adanya pelanggaran kode etik yang 

mungkin dilakukan oleh pegawai.  
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B. Komitmen dan Kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, tiap karyawan pada tingkatan dalam organisasi 

harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup 

pertimbangan mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, pelatihan, 

pengalaman yang dimiliki. 

Karyawan dari PT. XYZ merupakan rekomendasi dari Advisory Board. Advisory 

Board adalah dokter-dokter yang merupakan rekanan dari Dewan  Direksi PT. XYZ. 

Calon Pegawai yang masuk dalam rekomendasi tersebut bisa menjadi pegawai PT. 

XYZ tanpa ada syarat administrasi dan tes calon pegawai. Sesudah menjadi pegawai 

PT. XYZ, karyawan tersebut akan diberikan pelatihan sesuai dengan posisi karyawan 

tersebut.  

Perekrutan karyawan melalui cara rekomendasi ini, rentan akan adanya fenomena 

“Karyawan Titipan” atau yang lumrah disebut dengan Kolusi. Praktek kolusi ini 

berdampak pada perekrutan karyawan yang tidak sesuai kebutuhan perusahaan yang 

mana hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. 

Untuk hal ini, diperlukan adanya pengendalian internal melalui tes masuk untuk 

para calon karyawan yang telah direkomendasikan serta diterapkannya standar 

administrasi baik melalui standar dasar keilmuan yang diperlukan perusahaan. 
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C. Dewan Direksi dan Komite Audit 

Dewan direksi memberikan mandat penuh kepada direktur untuk menjalankan 

serta melakukan pengawasan kinerja PT. XYZ. Dewan Direksi tidak memiliki 

komite audit yang bertindak sebagai internal audit untuk PT. XYZ. Segala proses 

internal audit diserahkan secara penuh kepada direktur.  Dalam proses pengambilan 

keputusan, dewan direksi sepenuhnya mengacu pada laporan yang diberikan direktur. 

Hal ini rentan akan adanya ketidak akuratan informasi dan juga memungkinkan 

terjadinya Fraud yang dilakukan oleh direktur. Fraud  ini bisa berakibat pada usaha 

memperkaya diri sendiri yang dilakukan direktur atau pemalsuan data yang mana 

akan mempercantik penilaian kinerja direktur dimata dewan direksi yang pada 

akhirnya akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan di masa depan.  

Untuk menanggulangi hal seperti itu, makan Dewan Direksi harus memiliki 

Komite Audit yang bertugas untuk mengawasi kinerja PT. XYZ. Komite audit ini 

juga berfungsi untuk membantu direktur dalam hal pengawasan operasional 

perusahaan. 

D. Struktur Organisasi 

Stukur Organisasi yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang serta 

sistematis merupakan salah satu yang mendukung terciptanya suatu pengendalian 

intern yang baik, sehingga kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi dapat 

ditemukan pada tahap dini dan dapat segera ditanggulangi. 
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Dalam pelaksaan untuk struktur organisasi pada PT. XYZ, terdapat beberapa 

karyawan yang memiliki jabatan dan posisi lebih dari satu. Peneliti mengambil 

contoh untuk posisi direktur. Pada pelaksanaan operasional perusahaan, direktur juga 

berperan sebagai  financial manager dan juga sebagai salah satu Dewan Direksi. 

Hal ini sangat rentan dengan adanya penyelewengan wewenang dan tanggung 

jawab. Jabatan yang merangkap tersebut akan menimbulkan kekurangan pengawasan 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Terlalu banyaknya tanggung jawab dan tugas 

yang dibebankan kepada satu karyawan akan menurunkan kualitas kinerja karawan 

tersebut. 

E. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab 

Wewenang dan tanggungjawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan 

kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitasaktivitas dibebankan dan 

harus diketahui oleh setiap karyawan bahwa setiap tindakan saling berhubungan 

dengan karyawan lain dalam pencapaian tujuan.  

Pemisahan tanggung jawab dan wewenang yang jelas akan meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja dan kinerja karyawan dan perusahaan dan hal ini akan 

mempermudah proses pengawasan operasional perusahaan. 

Adanya jabatan merangkap akan menghambat kinerja karyawan dan berpengaruh  

kepada kinerja perusahaan serta rentan akan terjadinya penyelewengan wewenang. 

Peningkatan jumlah karyawan bisa menjadi solusi untuk masalah ini.  
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F. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia. 

Agar pengendalian internal efektif, penerapan kebijakan dan prosedur 

sumberdaya manusia penting untuk dilakukan. Kebijakan dan prosedur sumberdaya 

yang diterapkan akan menjamin bahwa personel memiliki integritas, nilai etika, dan 

kompetensi yang diharapkan. Hal itu mencakup kebijakan perekrutan dan proses 

penyeleksian yang dikembangkan dengan baik, kebijakan pelatihan yang 

mengkomunikasikan peran dan tanggungjawab karyawan, tindakan pendisiplinan 

untuk pelanggaran perilaku yang diharapkan, program kompensasi yang memotivasi, 

pemberian penghargaan atas kinerja tinggi serta punishment apabila melakukan 

pelanggaran. 

Dalam prakteknya, PT. XYZ tidak memberlakukan sistem reward and 

punishment untuk karyawan yang memiliki presistensi kinerja yang baik. Hal ini 

memungkinkan  terjadinya penurunan kualitas kinerja karyawan.  

Sebaiknya, PT. XYZ menerapkan sistem reward and punishment untuk memotivasi 

karyawannya agar kualitas kinerja karyawan semakin hari semakin baik.  

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Penilaian Risiko harus meliputi pertimbangan risiko yang dihubungkan dengan 

risiko yang terdapat dalam pelaporan keuangan. Penilaian resiko juga harus meliputi 

pertimbangan mengenai risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. 

Penilaian risiko juga harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat 

muncul dari perubahan kondisi seperti: perubahan dalam lingkungan operasi, 

personel baru, sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang 
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cepat, teknologi baru, lini, produk atau aktivitas baru, restrukturisasi perusahaan, 

operasi diluar negeri, dan pernyataan akuntansi.  

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin 

bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian 

tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di 

berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pada PT. XYZ tidak terdapat pemisahan tugas 

hal ini terjadi karena kurangnya pegawai. Pihak manajemen juga tampaknya belum 

berniat untuk menambah pegawai. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang terlibat di 

kegiatan bisnis tersebut mampu memahami kegiatannya berhubungan dengan orang 

di dalam maupun di luar perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki 

dokumen/informasi yang lengkap dan valid mengenai kegiatan bisnisnya dan harus 

menyampaikan informasi tersebut dengan melaksanakan komunikasi yang baik. 

Sehingga dapat diperoleh rincian yang mencukupi dari semua transaksi untuk 

memungkinkan penyajian yang tepat di laporan keuangan dan pengungkapan yang 

diperlukan. 

 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi 

dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan yang dapat memberikan petunjuk 
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tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Untuk memonitor keluhan 

pelanggan, bagian sales admin menyiapkan sebuah form yang akan dibawa oleh 

technical support yang berisi keluhan mengenai alat yang digunakan. 

 

4.4 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal PT. XYZ 

Untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara ke tiap bagian di perusahaan dan menyiapkan kuesioner mengenai pengendalian 

internal yang diterapkan perusahaan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Denley Harindah Lafanny Darwin, Ak.-IBS, 2014



54 
 

Tabel 4.1 

Kuesioner Pengendalian Internal – Siklus Pendapatan 

No. Pertanyaan Ya Tidak 
 

 
 

1. 

 
2. 

 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

 

 
Apakah perusahaan menggunakan daftar harga (price list)? 

Apakah penyimpangan dari daftar harga disetujui oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang? 

Apakah ada control yang memadai untuk memastikan harga 

yang telah disetujui diterapkan secara konsisten? 

Apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian 

potongan yang tertulis? 

Apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan 

 
(Purchase Order) dari pembeli? 

 
Apakah order pembelian dari customer harus disetujui oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat 

kredit dan syarat lainnya? 

Apakah terdapat control yang ketat untuk memastikan 

pesanan customer disetujui sesuai dengan ketentuan kredit? 

Apakah ada persyaratan customer baru diidentifikasi dengan 

jelas? 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 

 
 
 
 

12. 

 
13. 

 

 

14. 

 

 

 
15. 

 

 

 
16. 

 

 

 
17. 

 
 
 
 

18. 

 
 
 
 

19. 

Apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada Delivery 

 
Order (DO)? 

Apakah DO: 

- terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? 

 
- hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi? 

 
- barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan 

 
DO? 

 
Apakah faktur penjualan terkontrol dengan pemberian 

nomor urut tercetak? 

Apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan?  

Apakah pengiriman yang dilakukan selalu tepat waktu? 

Apakah produk yang dikirim selalu sesuai dengan pesanan 

customer? 

Apakah perusahaan menggunakan jasa pengangkutan dan 

pengiriman untuk mengirim barang pesanan customer? 

Apakah terdapat Surat Kontrak Kerja dengan perusahaan 

jasa pengangkutan dan pengiriman? 

Apakah bagian penjualan cukup mengenal produk sehingga 

dapat mengerjakan tugasnya dengan efektif? 

Apakah terdapat bagian kredit tersendiri untuk melakukan 

proses seleksi dalam pemberian kredit? 

Apakah selalu dibuat laporan penjualan setiap periode? 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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20. 
 

 

 
21. 

 

22. 
 

23. 
 

 

24. 
 
 
 
 

25. 

 

 

 
26. 

 
 
 
 

27. 

 

 

 
28. 

 
 
 
 

29. 

 

 

 
30. 

 

 

 
31 

 

32. 

 

 

 

33. 

Apakah ada pejabat berwenang yang selalu mengevaluasi 

laporan penjualan itu? 

Apakah diberlakukan kredit limit bagi customer?  

Apakah dibuat kartu piutang? 

 

Apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang? 

Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai syarat 

pembayaran? 

Apakah penagihan piutang dilakukan berdasarkan tanggal 

jatuh tempo? 

Apakah dilakukan follow up terhadap customer yang tidak 

membayar tepat waktu? 

Apakah pelaksanaan dilakukan dengan cara pengiriman 

surat atau telepon? 

Apakah perusahaan menerapkan sistem punishment kepada 

customer yang terlambat membayar hutangnya? 

Apakah perusahaan membentuk penyisihan piutang tak 

tertagih? 

Apakah terdapat kebijakan manajemen tentang 

penghapusan piutang? 

Apakah bukti setoran dicocokkan dengan faktur? 

Apakah perusahaan memperoleh dan menyimpan bukti 

setor yang disahkan oleh Bank? 

Apakah penerimaan kas dicatat dengan segera? 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Berdasarkan hasil kuesioner tersebut terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan 

oleh PT. XYZ, yaitu : 

1. Perusahaan tidak meminta purchase order dari user. Hal ini dapat menyebabkan 

adanya salah pengiriman barang yang salah tujuan dan fake order yang akan 

merugikan perusahaan. 

2. Tidak adanya control dalam menentukan persyaratan kredit. Melihat dari banyaknya 

transaksi kredit yang dilakukan oleh perusahaan, ketidak jelasan dalam control kredit 

dapat menyebabkan perputaran arus kas perusahaan menjadi terhambat. 

3. Otorisasi DO (delivery order) bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini berpotensi 

menimbulkan tindak kecurangan yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Dari sini juga dapat dilihat bahwa aktivitas pengendalian pemisahan tugas hampir 

sama sekali tidak berjalan di PT. XYZ. 

4. Perusahaan tidak menerapkan analisa umur piutang. Selain itu tidak ada punishment 

bagi user yang terlambat membayar tagihannya. Hal ini dapat menghambat 

perputaran arus kas perusahaan. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Perumusan masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan pada PT. 

XYZ sudah sesuai dengan teori yang ada ? 

2.  Apakah pengendalian internal yang diterapkan dalam siklus pendapatan pada PT. 

XYZ sudah sesuai dengan kriteria COSO ?  

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis penerapan sistem informasi 

akuntansi berbasis COSO pada siklus pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan system informasi akuntansi pada siklus pendapatan di PT. XYZ belum 

sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya 

pemeriksaan dan persetujuan kredit pelanggan dimana mayoritas dari transaksi 

yang dilakukan oleh perusahaan adalah transaksi kredit. Selain itu perusahaan 

tidak memiliki bagian akuntansi sendiri.  

2. Penerapan pengendalian internal pada siklus pendapatan di PT. XYZ masih 

belum sesuai dengan teori COSO.  Hal ini dapat dilihat dari daftar kuesioner yang 

dibuat oleh peneliti dimana masih ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh 

perusahaan. Contohnya adalah tidak adanya pemisahan tugas, tidak adanya 

control yang memadai dalam pelaksanaan siklus pendapatan di perusahaan. 
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Dari hasil tersebut maka peneliti menemukan beberapa kelemahan yang terdapat di 

dalam PT. XYZ, yaitu : 

1. Belum berjalannya sistem penjualan yang baik seperti tidak adanya purchase 

order. Selama peneliti melakukan penelitian, penerimaan pesanan hanya 

dikonfirmasi lewat telepon. 

2. Tidak adanya pemisahan tugas dikarenakan kurangnya pegawai yang 

menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga memperbesar kemungkinan 

terjadinya tindak kecurangan. 

3. Tidak ada pemeriksaan dan persetujuan kredit dimana mayoritas transaksi 

perusahaan bersifat kredit. 

4. Tidak ada kebijakan manajemen mengenai keakuratan jangka waktu pembayaran 

tagihan. 

5. Tidak ada surat peringatan atau tindakan terhadap user yang memiliki masalah 

dalam waktu pembayaran.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PT. XYZ belum menerapkan system 

informasi akuntansi siklus pendapatan dan system pengendalian internal sesuai teori yang 

ada. Berikut adalah beberapa hal yang peneliti sarankan guna memperbaiki kelemahan – 

kelemahan yang terdapat di PT. XYZ : 

1. Seharusnya costumer membuat sebuah purchase order ketika melakukan 

pemesanan. Hal ini bertujuan untuk dokumentasi perusahan dan menghindari 
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adanya salah pengiriman barang yang salah tujuan dan fake order yang akan 

merugikan perusahaan. 

2. Seharusnya ada pemisahan tanggung jawab disini untuk meminimalisir adanya 

human error berupa kelalaian dalam pengecekan harga diskon, penetapan diskon 

dan pemberian diskon kepada costumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Denley Harindah Lafanny Darwin, Ak.-IBS, 2014



61 
 

Daftar Pustaka 

 

 

Akhrita, Yuli. (2007). Evaluasi Pengendalian Siklus Pendapatan (Studi Kasus pada Diklat 

Khusus Perkapalan Pertamina). Depok: Universitas Indonesia. 

Bodnar, G, H. (2012). Accounting Information System. USA: Pearson Addison Wesley. 

Finoza, L., Wardanim D., & Putra. R.A. (2012). Buku Pedoman dan Teknik Penyusunan 

Skripsi. Jakarta: STIE IBS. 

Hall, James A. (2013). Accounting Information System. USA: Cengange Learning, Inc. 

Jones, F. L.,& Rama, D. V. (2006). Accounting Information System. Canada: Thomson South-

Western. 

Mcleod, Raymond Jr.,& Schell, George. (2007). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Indeks. 

Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 

Romney, M. B.,& Steinbart, P. J. (2009). Accounting Information Systems. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Sekaran, U. (2013). Research Methods for Business. Jakarta: Salemba Empat. 

STIE IBS (2013). Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: STIE IBS. 

Sundari, Rini. (2013). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan pada 

RSI Siti Khadijah Palembang. Palembang: Universitas Tridinanti. 

O’Brien, James A. (2012). Introduction To Information System. Sixteenth Edition. New 

York Mc-Graw-Hill. 

Warren, Carl S., Reeve, James M.,& Fess, Phillip E. (2008). Pengantar Akuntansi. 21th 

Edition. Jakarta: Salemba Empat. 

Analisis Penerapan..., Denley Harindah Lafanny Darwin, Ak.-IBS, 2014



62 
 

Yuniarti. K Candra. (2012). Analisis Sistem Pengendalian Internal Siklus Pendapatan (Studi 

Kasus pada PT. Cartenz Indonesia Cabang Surakarta, Jawa Tengah). Salatiga: 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Denley Harindah Lafanny Darwin, Ak.-IBS, 2014



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Analisis Penerapan..., Denley Harindah Lafanny Darwin, Ak.-IBS, 2014


	Scan_0001
	IMG
	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis COSO pada Siklus Pendapatan
	2.1 Definisi Sistem, Informasi, Akuntansi, dan Sistem Informasi
	2.1.1 Definisi Sistem

	BAB IV
	1.  Lingkungan pengendalian (Control Environment)
	2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
	3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
	4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

	BAB V
	Daftar Pustaka




