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PT XYZ  is a company which engaged in the procurement 
and distribution of medical devices . The purpose of this 
research is to analyze the implementation of COSO 
based accounting information system of revenue cycle. 
Qualitative descriptive analysis method is used in this 
research. 

Qualitative descriptive analysis is a method that 
compares the existing theory of COSO based accounting 
information system of revenue cycle to the internal 
control which applied by the company. The data which 
used in this research get form object research in field are 
interview, observation, and documentary. 

Researcher finds that the revenue cycle and the internal 
control in the company is not in accordance with existing 
theory. 
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1. Pendahuluan 

 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 
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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). 

 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 harus 

didukung dengan adanya pengendalian internal yang baik untuk mencegah dan mengurangi 

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

2. Landasan Teori 

2.1  Tinjauan Pustaka 

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. Sistem   adalah   sekelompok   komponen   yang   

saling   berhubungan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima 

input serta menghasilkan  output  dalam  proses  transformasi  yang teratur (O’Brien,2012). 

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 (Romney & Steinbart, 2009).  

2.1.2 Definisi Informasi 

 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 (Romney & Steinbart, 2009).  Informasi adalah  data yang telah 

diproses  atau data yang memiliki arti. Biasanya informasi memberikan kepada  pengguna 

apa yang belum  diketahuinya (Mcleod, 2007). 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. 
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2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

 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 (O’Brien, 2012). 

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

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

pengguna. 

2.1.4 Definisi Akuntansi 

 sistem informasi  yang memberikan  laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, 2008).  

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 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 (Bodnar, 2012). 

  Sistem  informasi  akuntansi  adalah suatu  subsistem dari sistem informasi manajemen 

yang menyediakan informasi akuntansi dan manajemen yang diperoleh dari kegiatan rutin 

dari transaksi akuntansi (Jones & Rama, 2006). 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 (Hall, 2013).  

 

2.2.1  Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

 Berdasarkan undang-undang perusahaan diharuskan memelihara catatan 

kegiatannya. Manajemen pasti menerapkan sistem   informasi akuntansi sebagai suatu cara 

dalam mencapai dan menjaga pengendalian. Peraturan dan praktik yang diterima oleh 

perusahaan dapat menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Data-data  yang 

tersedia harus lengkap dan teperinci, sehingga memudahkan dalam penanganan dan 

penemuan solusi jika terdapat masalah. Data yang terkumpul oleh sistem informasi 

akuntansi umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Sistem informasi 

akuntansi mengkasilkan sebagian dari output informasi bagi manajer perusahaan seperti 

laporan rugi/laba (Mcleod, 2007). 
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2.2.2  Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

 Terdapat sejumlah komponen dalam system informasi akuntansi yaitu,: people, 

procedure, data, software, dan information technology infrastructure (Romney & Steinbart, 

2009). 

2.2.3 Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

 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. Sistem informasi akuntansi mendukung 

manager dalam menangani aktivitas operasional yang rutin dalam siklus operasi 

perusahaan. Informasi juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang tidak rutin yang 

terdapat dalam semua tingkatan perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi 

sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan 

secara baik. 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 (Jones & Rama, 2006).  

 

2.2.4 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

 Dalam menciptakan sebuah sistem informasi akuntansi yang memadai perlu berbagai 

tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Analysis, Tahap ini 

merupakan tahap dimana perancang menggali informasi yang diperlukan 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. Design, Dalam tahap ini perancang sistem 

akan merancang berbagai bentuk dokumen, prosedur, deskripsi pekerjaan, sistem 

pengendalian, bentuk pelaporan, serta berbagai peralatan yang mungkin diperlukan. 

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 
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daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan operasional sistem. Follow up, 

Setelah sistem beroperasi maka perlu diadakan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan 

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

(Romney & Steinbart, 2009). 

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. 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. 

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. 

2.3.2 Tujuan Utama Siklus Pendapatan 

 tujuan utama siklus pendapatan adalah mencatat order penjualan secara akurat dan 

cepat, mengidentifikasi pelanggan yang layak mendapat kredit, mengirimkan produk atau 

melakukan pelayanan pada waktu yang tepat, menagih piutang kepada pelanggan pada 

waktunya, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara cepat dan akurat, 

mem-posting penjualan dan penerimaan kas ke akun-akun yang berhubungan ke dalam 
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buku besar piutang, mengamankan produk sampai pengiriman, mengamankan kas sampai 

dideposit (Wilkinson, 2000). 

 

2.3.3 Fungsi – Fungsi Terkait pada Siklus Pendapatan 

 Fungsi Penjualan bertugas menerima pesanan pelanggan, meminta otorisasi kredit, 
mengisi faktur penjualan tunai, serta menentukan tujuan tanggal dan tujuan pengiriman. 
Fungsi Kredit memberikan  kredit kepada  pelanggan  dan memeriksa status kredit 
pelanggan. Fungsi Gudang menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan pelanggan. 
Fungsi Pengiriman menyerahkan barang atas dasar surat pesanan penjualan yang 
diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi Penagihan melakukan verifikasi pesanan 
berdasarkan dokumen - dokumen pesanan yang diterimanya, kemudian membuat dan 
mengirimkan faktur kepada pelanggan. Fungsi Akuntansi membuat pencatatan transaksi 
penjualan, piutang dagang, serta penerimaan kas secara periodik. Fungsi Kas sebagai  
penerimaan kas dari hasil penjualan untuk diteruskan kepada bank. Fungsi Pemeriksaan 
atau Audit Internal bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di 
tangan fungsi kas secara periodik, serta bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi 
bank untuk mengecek catatan kas terhadap fungsi akuntansi. 

2.3.4 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. 

8.  Sales invoice Dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan yang berisikan 
jumlah penjualan. 

9. Remittance advice Dokumen yang berisikan jumlah kas yang diterima dari 
pelanggan. 
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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 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 
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. 
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  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. 

 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. 

 

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 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.  

2. Penilaian risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan adalah  identifikasi, 
analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan 
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laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. 

3. 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.  

4. 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 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 Rerangka Pemikiran 
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3. 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.    

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. 
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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. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Evaluasi terhadap 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. 

4.1.1 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. 

 

4.1.2 Evaluasi atas Prosedur Pengiriman Barang 

 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. 
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 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. 

 

4.1.3 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). 
 
4.1.4 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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4.2 Sistem Pengendalian 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 kinerja dari perusahaan itu sendiri. 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment) 
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.  

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 
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 
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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 
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. 
 

4.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal PT. XYZ 
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. 

5. 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.  
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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. 

 
 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 
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. 
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