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ABSTRACT 

One of the rapid progress that has been achieved is progress in the 

development of information systems, particularly information systems that 

created, nurtured and used with the help of computers. With computerization it is 

expected that various kinds of data can be processed quickly making it possible to 

make a decision quickly and accurately. In this case PT. Link Pasipik Indonusa 

implement a model of information systems quickly and accurately by using a J-

Freight program where the program was specifically assembled to support the 

activities of a company engaged in forwarding, starting from the job order to 

establish a financial report. 

This research is a case study on PT. Link Pasipik Indonusa using 

secondary data that is qualitative in the form of a description of the system 

program used by the company so it can be concluded that programs that use the 

company strongly supports the operational activities. Related to control or 

security systems, the program proved to create a control room where each 

subprogram required separation of the functions and duties. 

Keywords: accounting information systems, CBIS and control system 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai satu bangsa yang sedang giat melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pembangunan, Indonesia sedang pula memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai 

oleh dunia luar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan kemajuan 

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu didasarkan kepada keyakinan bahwa 

proses pembangunan nasional akan dapat dipercepat lajunya apabila disamping 

mengandalkan diri kepada kemampuan dan kekuatan sendiri, kemampuan belajar 

dari pengalaman dan kemajuan orang lain pun ditingkatkan pula. 

Salah satu kemajuan pesat yang telah dicapai ditempat lain adalah 

kemajuan di dalam pengembangan sistem informasi bagi pimpinan, terutama 

sistem informasi yang diciptakan, dibina dan dipergunakan dengan bantuan 

computer atau melalui teknologi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas 

manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi 

fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang, memberikan andil besar 

terhadap perubahan-perubahan mendasar bagi struktur, operasi dan manajemen 

organisasi. Jenis pekerjaan dan tipe pekerja yang dominan di zaman Teknologi 

Informasi adalah otonomi dan wewenang yang lebih besar dalam organisasi.  

untuk suatu kepentingan, kebutuhan teknologi informasi akan  menjadi kebutuhan 

primer bagi pemakainya karena selain memerlukan informasi penting,  para 

pengguna informasi semakin membutuhkan kecepatan dan keakurasian informasi. 
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Di era global saat ini informasi sangat mudah didapat dan teknologinya pun sudah 

semakin maju. Layanan informasi sudah dapat diakses lewat internet oleh 

masyarakat secara luas. 

Penulis mengetahui bahwa berbagai macam usaha pembinaan bagi para 

pimpinan, baik dalam lingkungan Pemerintahan, perusahaan-perusahaan Negara, 

bank-bank Pemerintah, universitas, kalangan mahasiswa dan dalam lingkungan 

perusahaan-perusahaan swasta nasional dan asing, telah dan sedang dilakukan, 

dengan satu tujuan utama, yaitu menjadikan mereka seorang pimpinan yang lebih 

efektif, dalam arti dapat dan lebih mampu mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat. Pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen perusahaan merupakan 

bentuk dari usaha yang efisien dan efektif. 

Perkembangan usaha saat ini ditandai dengan adanya kompetisi usaha 

yang semakin ketat dalam skala global. Kondisi seperti ini didorong oleh 

teknologi informasi, sehingga setiap perusahaan baik berskala besar, menengah 

maupun kecil harus aktif dalam mencari informasi dari dalam perusahaan dan luar 

perusahaan. Menurut Mulyadi (2001) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan.  

Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

suatu perusahaan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau suatu 

perusahaan tidak memiliki suatu sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Perusahaaan tersebut tidak dapat memproses transaksinya dengan jelas dan 

terstruktur yang berakibatkan perusahaan tidak mendapatkan informasi yang 
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relevan dan dapat dipercaya untuk dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan.Sejalan dengan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya di 

pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor 

pembangunan ekonomi senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. 

Penelitian ini membahas mengenai sistem atas rangkain transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding dengan 

menggunakan aplikasi J-freight. Peran freight forwarder sebagai pengangkut 

berawal dari abad  lalu dimana forwarder Eropa menyewa gerbong kereta api dari 

Frankurt ke Munich dan dari Munich ke Milan, dan menerima muatan- kecil-kecil 

(less than railear) dari beberapa shipper yang dikirim kepada beberapa consignee 

melalui agen forwarder ditempat tujuan. 

 Freight forwarding mempunyai tugas sebagai pengelola jasa dan sebagai 

arsitek pada transportasi. Sedangkan pengertian Freight forwarding itu sendiri 

diketemukan pada International Maritime Dictionary  (2008) yang mencakup 

pengertian Seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan untuk 

kepentingan (atas nama) kapal, pengapalan, asuransi dan pengurusan dokumen-

dokumen barang, pengiriman barang dari pelabuhan ke daerah yang dituju, 

Membuat invoice dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan 

dikirim.   Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan 

perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, 

baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara. Bidang Freight Forwarding 

sendiri yaitu kegiatan usaha pelayanan jasa dokumen dan pengangkutan barang 

yang meliputi penyewaan truk, penyewaan container, penyewaan depo container, 

pengusaha jasa kepabeanan dan didalam bongkar muat tugas forwarder yaitu 
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membongkar, memuat barang ke kapal, memindahkan barang, menerima, 

menyerahkan barang, dan menyewakan tugboat atau tongkang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT. Link 

asipik Indonusa, karena itu dalam dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“ANALISA PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG 

TERKOMPUTERISASI TERHADAP KEGIATAN FORWARDING PADA 

PT.LINK PASIPIK INDONUSA” 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses sistem 

penggunaan J-Freight dari mulai job order hingga sampai membentuk suatu 

laporan akuntansi. Apakah sistem informasi yang ada dapat mempermudah 

kinerja dalam kegiatan operasional perusahaan. 

1.2.2  Pembatasan Masalah 

Dalam rangka mengkaji masalah yang berkaitan dengan judul, maka 

diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

 

i. Aspek kajian 

 Aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penulis termotivasi 

untuk menulis skripsi dengan judul analisis penerapan sistem informasi akuntansi 
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yang terkomputerisasi terhadap kegiatan forwarding pada PT. Link Pasipik 

Indonusa. 

ii. Obyek penelitian 

 Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada satu perusahaan yaitu PT. 

Link Pasipik Indonusa. 

1.2.3  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada: 

i.     Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

program J-Freight dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan.  

ii. Bagaimana sistem pengendalian dengan menggunakan Sistem 

Informasi akuntansi yang terkomputerisasi pada perusahaan PT. Link 

Pasipik Indonusa. 

 

1.2.4 Pembahasan Masalah 

Mengingat banyaknya jasa forwarding, maka pembatasan masalah yang 

dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan sistem aplikasi secara 

terkomputerisasi mulai dari job order hingga ke dalam laporan akuntansi. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses serta prosedur 

penggunaan program J-Freight untuk dapat menunjang kegiatan jasa forwarding 
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baik itu dari kegiatan ekspor maupun impor serta untuk mengetahui apakah sistem 

sudah diterapkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

- Untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh dalam 

proses perkuliahan  

- Untuk menambah ilmu sesuai bidang yang di ambil untuk skripsi ini 

 

2. Bagi perusahaan  

- Untuk meningkatkan kinerja perusahaan  

- Untuk dapat memberi masukan dalam proses menjalankan kegiatan 

operasionalnya  

 

3. Bagi pembaca 

- Memberikan informasi mengenai sistem informasi akuntansi dengan 

menggunakan program J-Freight dalam aktivitas forwarding 

- Sebagai bahan referensi bacaan 

 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan  
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Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi 

tugas akhir. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan atau menguraikan mengenai hal-hal yang 

melatarbelakangi pemilihan judul penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai 

masalah penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dan 

perumusan masalah untuk dijadikan pertanyaan yang akan dibahas pada bab IV. 

Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai tujuan serta manfaat dari penulisan 

ini. Pada bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang menggambarkan 

secara struktural isi dari tulisan ini. 

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik 

yang diangkat dalam penulisan ini. Bab ini juga memuat berbagai aspek yang 

berkaitan dengan perusahaan PT. Link Pasipik Indonusa. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam 

mengolah data-data yang ada, mulai dari sumber data yang digunakan, metode 

pengumpulan data, metode analisis data hingga teknik analisis data. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 
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Pada bab ini dibahas mengenai profil perusahaan PT. Link Pasipik 

Indonusa secara keseluruhan serta membahas mengenai analisis penggunaan 

program J-Freight dalam membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional dimulai dar job order hingga ke laporan keuangan. Hal ini terkait 

dengan pembahasan permasalahan yang terdapat pada bab I. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang diambil dengan melihat 

permasalahan yang dijawab pada bab pembahasan. Selain itu juga terdapat saran 

yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi perusahaan PT. Link 

Pasipik Indonusa. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1     Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai apa yang 

dimaksud dengan sistem, berikut penulis mengutip beberapa definisi mengenai 

sistem. 

Definisi pertama menurut James A. Hall dalam buku “Accounting 

Information System” (2007:6), “Sistem adalah suatu kelompok dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang saling terkait yang berfungsi untuk mencapai 

tujuan bersama”. 

2.1.2      Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001:3), “Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir 

atau catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan.” 

2.1.3  Pengertian Sistem Informasi 

Menurut James A. Hall, “Sistem informasi adalah suatu rangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan lalu diproses menjadi suatu informasi 

dan didistribusikan ke para pengguna.” 
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2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi Pertama menurut pendapat William S. Hopwood dan Geoge H. 

Bodnar, (2003:1), “Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kumpulan sumber 

daya seperti manusia dan peralatan yang diatur dan dirancang untuk mengubah 

data keuangan atau data lainnya menjadi informasi. Informasi ini 

dikomunikasikan kepada pihak pengambilan keputusan. Sistem Informasi 

Akuntansi mewujudkan perusahaan ini, baik secara manual ataupun dengan 

bantuan komputer”. 

Definisi kedua menurut Wilkinson (2000:7), “An accounting information 

system is a unified structured within an entity, such as business firm, that employs 

physical resources and other components to transform economic data into 

accounting information with the purposes of satisfying the information needs of 

variations of user’s.” 

Definisi diatas menurut Wilkinson menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah kesatuan struktur-struktur dalam suatu entitas, seperti perusahaan 

bisnis yang mempekerjakan sumber daya fisik dan komponen-komponen lain 

untuk mentransformasi data ekonomi menjadi data informasi akuntansi, dengan 

tujuan untuk memuaskan kebutuhan para pemakai informasi yang bervariasi.  

Definisi ketiga menurut James A. Hall (2007), “Sistem informasi 

akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu transaction 

processing system, general ledger/financial reporting system, management 

reporting system.” 
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Yang dimaksud dengan tiga subsitem utama sistem informasi akuntansi 

diatas yaitu : 

1. Transaction processing system (sistem pemrosesan transaksi) 

Sistem pemrosesan transaksi mendukung operasi bisnis setiap hari dengan 

sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai. 

2. General ledger/financial reporting system (system pelaporan 

buku besar/ keuangan). 

Menghasilkan laporan keuangan seperti lporan laba rugi, neraca, arus kas 

dan laporan lainnya. 

3. Management reporting system (sistem pelaporan manajemen) 

Menyediakan manajemen internal dengan laporan internal dengan tujuan 

khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan seperti 

laporan anggaran, laporan pertanggung jawaban dan laporan-laporan lainnya. 

Definisi keempat menurut Romney & Steinbart (2006), “Sistem 

Informasi  Akuntansi adalah serangkaian dari satu atau lebih komponen yang 

saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari 

pelaku, serangkaian prosedur dan teknologi informasi.” 

Subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi ada 5 siklus subsistem yang 

terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi. (Romney & 

Steinbart, 2006), yaitu: 

a. Expenditure Cycle (Siklus Pembelian) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

ANALISIS SISTEM..., IWAN PRATANTO, Ak.-IBS, 2011



25 
 

    Kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang atau jasa dari pihak lain.  

b. Production Cycle (Siklus Produksi) 

Kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang atau 

jasa.  

c.  Revenue Cycle (Siklus Penjualan) 

 Sistem Informasi Penjualan adalah sub sistem informasi bisnis yang mencakup 

kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat 

dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain 

yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat 

timbulnya Tagihan atau Piutang Dagang. 

 

d. Human Resource/Payroll Cycle  (Siklus Penggajian) 

Kejadian yang berkaitan dengan pencatatan dan pengeluaran dana untuk para 

pegawai perusahaan.  

e. Financing Cycle (Siklus Keuangan) 

   Kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana modal. 

2.1.5  Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dkk terdapat delapan unsur dari suatu sistem informasi 

akuntansi, unsur tersebut yaitu : 

1. Goals and objectives 
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Each AIS is designed to accomplish one or more goals or objectives, 

which reflect the driving force behind the system and its purpose 

“Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu atau lebih 

tujua yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuannya.” 

2. Inputs 

Data must be gathered and entered as input into the system. The most 

common inputs to an AIS are transaction data and journal entries  

“Data harus dikumpulkan dan dimaksudkan sebagai input ke dalam sistem. 

Suatu input yang paling umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data 

transaksi dan jurnal” 

3. Ouputs 

Information produced by a system is called output. The most common AIS 

output is financial statements and internal reports susch as account receivable 

listings, budget and cash flow projections 

“Informasi yang dihasilkan oleh system disebut output. Suatu output yang 

paling umum dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan 

laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran dan proyeksi 

aliran kas” 

4. Data Storage 

Data are often stored in the AIS for later use. Stored data must be updated 

frequently to keep in current  
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“Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian 

berikutnya. Data yang disimpan harus  

5. Processor 

Data must be processed to produce information. Most business process 

their data using computers 

“Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian perusahaan 

memproses data mereka dengan menggunakan computer.” 

6. Instructions and Procedures 

Information system cannot process data to produce informations without 

detailed instructions and procedures. Instructions and procedures for user are 

typically placed in procedure manuals  

“Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk 

menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur yang terinci. instruksi dan 

prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.” 

7. Users 

People who interacted with a system and use the information it produced 

are refered to as users. In a business, users include those who execute and record 

transactions and those who manage and control the system 

“Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi 

yang dihasilkan disebut pengguna. Dalam perusahaan, pengguna meliputi semua 

orang yang melaksanakan dan mencatat transaksi dan semua orang yang mengatur 

dan mengendalikan sistem.”  
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8. Control and Security Measures 

Informations produced by a system must be accurate, free of errors and 

protected from unauthorized access. Securities measures and controls are bult 

into AIS to ensure accurate information and proper system operation. 

“Informasi yang dihasilkan dari suatu sistem harus akurat, bebas dari 

kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan 

pengukuran keamanan dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk 

menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.” 

Sedangkan menurut Chusing unsur-unsur sistem informasi akuntansi ada 

6 antara lain : 

1. Sumber daya Manusia. 

Suatu sistem informasi akuntansi pastilah membutuhkan sumber daya 

untuk dapat berfungsi. Sistem informasi akuntansi  yang didominasi sumber daya 

manusia dinamai sistem informasi akuntansi manual sedangkan yang melibatkan 

penggunaan komputer dan teknologi lainnya dinamai computer based accounting 

information system. 

2. Peralatan. 

Peralatan merupakan unsur yang berperan dalam mempercepat pengolahan 

data, meningkatkan ketelitian dan kerapihan informasi. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh  Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon di dalam buku 

”Manajemen Information System” (2008:21) bahwa unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi ada 3 yaitu hardware, software dan brainware. Hardware dan software 
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merupakan alat yang bertugas untuk menunjang dalam pengolahan data. 

Hardware merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk kekuatan input, 

pemprosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi. Komponen-

komponennya adalah komputer dengan berbagai macam ukuran dan bentuk; 

berbagai macam peralatan input, output, dan penyimpanan; dan peralatan 

telekomunikasi yang saling menghubungkan komputer. Software merupakan 

sebuah instruksi atau suatu program yang mendetail yang bertugas 

mengkoordinasi  komponen peranti keras dalam sebuah sistem informasi. 

3. Formulir. 

Salah satu unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi adalah formulir 

atau biasa disebut dokumen, karena digunakan untuk mencatat semua transaksi 

yang terjadi. 

Menurut Chusing didalam formulir terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu : 

a. Introducing 

b. Instruksi 

c. Isi Utama 

d. Kesimpulan 

4. Catatan. 

Catatan disini merupakan catatan akuntansi yang terdiri dari jurnal dimana 

digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan 

buku besar yang terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan. 
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5. Prosedur. 

Prosedur merupakan langkah-langkah untuk menjalankan suatu tugas dan 

kegiatan perusahaan. Sehingga menjamin penanganan secara seragam atas 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

6. Laporan. 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan 

laporan manajemen. Suatu laporan dihasilkan untuk kepentingan para pengguna, 

semuanya tergantung dari yang dibutuhkan. 

Menurut Marshall B. Romney dalam buku “Accounting Information 

system” (2006:3) menjelaskan bahwa Sistem Informasi akuntansi terdiri dari lima 

komponen: 

1. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi 

jaringan. 

2. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

3. Manusia sebagai pengguna yang mengoperasikan sistem tersebut dan 

melaksanakan berbagai fungsi. 

4. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

5. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang otomatisasi, dalam 

kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi. 
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2.1.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak 

memerlukan informasi. Salah satu aspek kehidupan yang mutlak ditingkatkan 

mutunya adalah aspek ekonomi. Peningkatan mutu kehidupan ekonomi pada 

dasarnya merupakan kewajiban lembaga-lembaga perekonomian untuk 

melaksanakannya. Dalam hal ini dimanifestasikan oleh dunia usaha. Sistem 

informasi akuntansi merupakan suatu alat yang dapat memenuhi kebutuhan suatu 

lembaga maupun perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.  

Sistem informasi akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Wilkinson (2000:8), tujuan utama sistem informasi akuntansi 

adalah  

“to provide accounting information to a wide varied of user” 

Sedangkan tujuan spesifik sistem informasi akuntansi adalah : 

1. To support the day to day operations 

“Mendukung kegiatan operasional setiap saat” 

2. To support decision making by internal decision makers 

“Mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan” 

 

3. To fulfill obligations relating to stewardship 

“Memenuhi kewajiban dan berkenaan dengan pengamanan” 
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Menurut Marshall B. Romney  dan Paul John Steinbart (2006), tiga 

fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah : 

1. Collecting and storing data about the activities performed by the 

organization, the resources affected by those events and the agents who 

participate in the various activities so that management, employees and interestee 

outsiders can review what has happened 

“Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas 

tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar 

pihak manajemen, para pegawai, dan pihak eksternal yang berkepentingan dapat 

meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.” 

2. Transforming data into transformation that’s is useful for making 

decisions that enable management to plan, execute and control activities 

“mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan.” 

3. Providing adequate controls to safeguard the organizations assets, 

including its data, to ensure that the data are variable when needed and are 

accurate and reliable 

“Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut 

tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal.” 
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2.1.7 Sistem Informasi Manajemen 

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, dalam buku 

“Management Information System” (2008:19), bidang Sistem Informasi 

Manajemen berurusan dengan isu perilaku dan isu teknis yang berhubungan 

dengan pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari sistem informasi yang 

digunakan manajer dan karyawan di dalam perusahaan.  

Sistem Informasi Manajemen memberikan laporan rutin dan rangkuman 

dari data transaksi kepada manajer menengah dan manajer operasional untuk 

memberikan jawaban atas masalah keputusan yang terstruktur dan semi 

terstruktur. 

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku Management 

Information System (2008:62) dan (2008:155) menjelaskan bahwa Sistem 

Pendukung Keputusan (Decision Support System/DSS) menunjang pembuatan 

keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah yang menghadapi 

situasi keputusan yang semi terstruktur. Sistem ini menggunakan beragam model 

untuk menganalisis data, atau memadatkan data dalam jumlah besar kedalam 

bentuk yang menjadikan pembuat keputusan dapat menganalisisnya.  

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku Management 

Information System (2008:66) dan (2008:155) menjelaskan bahwa Sistem 

Pendukung Eksekutif (Executive Support System/ESS) membantu manajemen 

senior membuat keputusan. ESS adalah sistem yang memberikan informasi dari 

luar (berita, analisis saham, tren industri) dan rangkuman tingkat tinggi tentang 

kinerja perusahaan kepada manajer senior, yang harus mengambil keputusan yang 

kebanyakan bersifat tidak terstruktur. ESS menangani keputusan tidak rutin yang 
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membutuhkan penilaian, evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur 

yang disetujui untuk mencapai solusi. 

 

2.1.8 Sistem Pengamanan Komputer 

Menurut James A Hall di dalam buku ”Accounting Information System” 

(2007:409) menjelaskan bahwa Keamanan sistem operasi (operating system 

security) melibatkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang menentukan 

siapa saja yang dapat mengakses sistem operasi, sumber daya (file, program, 

printer) yang dapat mereka akses, dan tindakan apa saja yang dapat mereka 

lakukan.  

Komponen-komponen keamanan yang terdapat dalam sebuah sistem 

operasi yang aman terkait dengan prosedur log-on, kartu akses, daftar 

pengendalian akses, dan penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Log-on 

Sebuah prosedur log-on (log-on procedure) formal merupakan 

garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses-akses yang tidak 

memiliki otoritas. Ketika pengguna memulai proses, komputer 

menampilkan sebuah kotak dialog yang meminta ID dan kata sandinya. 

Sistem membandingkan ID dan kata sandi tersebut dengan basis data 

pengguna yang sah. Jika sistem menemukan ada kecocokan, maka upaya 

log-on terebut dianggap sah. Namun, jika kata sandi atau ID-nya tidak 

benar, upaya log-on tersebut dianggap gagal dan pesan dikembalikan ke 

pengguna. Pemesan tersebut tidak boleh mengungkapkan bahwa kata sandi 
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atau ID-lah yang menyebabkan kegagalan. Sistem harus mengizinkan 

pengguna untuk beberapa kali memasukkan informasi log-on. Setelah 

beberapa kali usaha (biasanya tidak lebih dari lima), sistem akan mengunci 

pengguna dari sistem tersebut. 

2. Kartu Akses 

Jika upaya log-on berhasil, sistem operasi akan membuat sebuah 

tanda akses (access token) yang berisi informasi penting tentang pengguna, 

termasuk ID, kata sandi, kelompok pengguna, dan hak-hak istimewa atau 

khusus yang diberikan kepada pengguna. Informasi dalam kartu akses ini 

digunakan untuk menyetujui semua tindakan yang berusaha dilakukan oleh 

pengguna selama sesi tersebut. 

3. Daftar Pengendalian Akses 

Akses ke sumber daya sistem, seperti direktori, file, program, dan 

printer, dikendalikan oleh sebuah daftar pengendalian akses (access 

control list) yang ditetapkan untuk setiap sumber daya. Daftar ini berisi 

informasi yang mendefinisikan hak istimewa akses untuk semua pengguna 

sumber daya yang sah. Ketika pengguna berusaha untuk mengakses 

sumber daya, sistem membandingkan nomor identitasnya dan hak-hak 

istimewa yang terdapat dalam kartu akses, dengan yang terdapat dalam 

data pengendalian akses. Jika ada kecocokan, pengguna diberikan akses. 

4. Pengendalian Akses  

Administrator sistem pusat biasanya menentukan siapa yang 

diberikan akses sumber daya tertentu dan mempertahankan daftar 

pengendali aksesnya. Namun demikian, dalam sistem distributif, sumber 
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daya dapat dimiliki (atau dikendalikan) oleh pengguna akhir. Para pemilik 

sumber daya dalam tatanan ini dapat diberikan pengendalian akses 

diskresioner (discretionary access control), yang memungkinkan mereka 

memberikan hak istimewa akses kepada pengguna lainnya. Misalnya 

kontroler yang berhak atas buku besar umum, memberikan hak istimewa 

hanya untuk dibaca (read-only) kepada seorang manajer di departemen 

penganggaran. Namun demikian, manajer utang usaha diberikan izin untuk 

membaca sekaligus menulis di buku besar umum. Penggunaan 

pengendalian akses perlu diawasi dengan ketat, guna mencegah  terjadinya 

pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh penggunaan yang bebas. 

Terkait dengan keamanan sistem yang terkomputerisasi,  abad sekarang ini 

dimana teknologi semakin canggih dan akses kedalam maupun luar sangat mudah 

dengan adanya internet maka untuk melindungi sistem data perusahaan yang 

tersimpan didalam database komputer dibutuhkan firewall untuk mencegah 

seorang penyusup yang dapat mengakses secara ilegal kedalam database 

perusahaan. Definisi dari kamus Merriam-Webster, firewall merupakan a wall 

constructed to pervent the spread of fire. Dalam bahasa indonesia artinya dinding 

yang dibuat untuk meluasnya api.  Dalam dunia komputer ancaman muncul saat 

ada seorang cracker memanfaatkan alamat IP dan aneka port TCP/IP (Transfer 

Control Protocol/Internet Protocol) yang ada dalam PC. Cracker ini kemudian 

memanfaatkan alamat IP dan Port yang terbuka untuk kepentingan mereka. Dalam 

situasi inilah peran firewall akan melindungi sumberdaya dalam komputer 

maupun jaringan dari kemungkinan eksploitasi penyusup. Dengan menerapkan 

serangkaian aturan dan kebijakan sekuriti yang telah ditetapkan sebelumnya, 
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firewall akan memeriksa setiap data TCP/IP yang keluar atau masu dari atau ke 

komputer pengguna.  

2.1.9 E Business 

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku 

Management Information System (2008:77) menjelaskan bahwa “Bisnis 

elektronik atau e-business mengacu kepada penggunaan teknologi digital dan 

internet untuk menjalankan proses bisnis utama perusahaan. E-business termasuk 

aktivitas untuk pengelolaan internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan 

pemasok dan rekan bisnis lainnya”. 

Sedangkan menurut Marshall B. Romney dalam buku “Accounting 

Information system” (2006:59) dan (2006:70) menjelaskan bahwa E-business 

dapat merujuk pada interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu 

dan organisasi. E-business melibatkan pemakaian teknologi komunikasi dan 

jaringan, daripada hanya dokumen kertas, untuk bertukar informasi. Terdapat dua 

faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk 

dalam e-business. Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan 

aktivitas e-business atas strategi keseluruhan perusahaan. Faktor kedua adalah 

kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-business memenuhi tiga 

karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun yaitu validitas, 

integrasi dan privasi. 

Mengimplementasikan proses e-business bukan merupakan strategi dasar. 

Implementasi e-business hanya berarti mempergunakan teknologi informasi 

jaringan dan komunikasi secara lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan 

proses bisnis. Nilai strategis untuk melakukan hal ini tergantung pada tingkat 
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sejauh mana proses tersebut dapat membantu organisasi mengimplementasikan 

dan mencapai strategi keseluruhannya. 

2.1.10  Pengertian Data Processing  

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali harus mengambil keputusan 

baik yang menyangkut persoalan-persoalan kecil maupun yang sebaliknya bahkan 

kita sering pula harus memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Oleh sebab itu untuk mengambil keputusan, memberi informasi atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan kita perlu membutuhkan data.  

Data adalah bentuk jamak dari datum, suatu perkataan yang jarang sekali 

dipakai. Suatu datum atau unit data adalah kenyataan keadaan atau fakta daripada 

sesuatu, apakah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda lain. 

Dalam mempertimbangkan untuk mempermudah pengambilan keputusan 

diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu setalah data telah terkumpul 

kemudian diolah. Proses dari mengumpulkan data dan mengolah data disebut data 

processing. 

Pada dasarnya untuk melakukan data processing diperlukan suatu 

rangkaian seperti yang tertera dalam gambar 1. 

Gambar 2.1 Basic Data Processing Cycle 

 

 

Gambar 1 menunjukkan suatu basic data processing cycle. Input 

merupakan data yang diperlukan untuk diolah. Proses adalah pengolahan input 

INPUT       PROSES OUTPUT 
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data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan atau 

output. Dalam processing tersebut dapat diadakan perhitungan berdasarkan rumus 

tertentu, pensortiran dan perbandingan. Akan tetapi sejalan dengan keadaan 

zaman sekarang dimana pengendalian erat kaitannya dengan sistem dan 

dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Oleh  

sebab itu siklus pengolahan data input ke output butuh sistem tambahan yaitu 

sistem pengendalian.   

Gambar 2.2  Data Processing Cycle 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 menggambarkan siklus proses data yang lebih kompleks, dimulai dari 

input data, proses dan output terdapat pengendalian. Tugas pengendalian tersebut 

untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi agar mendapatkan hasil yang terbaik 

sehingga tujuan perusahaan lebih mudah tercpai. 

2.1.11      Pengertian  Computer Based Information System (CBIS) 

 Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information 

System (CBIS) merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah 

informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang 

Input Data 

ditagihan 

external 

Proses:Pengelom

pokan,Pencocoka

n data,Validasi 

Informasi dari  

otoritas 

Output:Jumlah 

dan waktu 
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mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan 

analisis. CBIS erat kaitannya dengan data, informasi, sistem, sistem informasi dan 

basis komputer. Berikut penjelasan dari istilah diatas 

• Data 

Data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. 

Sehingga pada intinya data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai 

bahan dasar suatu informasi. 

• Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih 

berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. 

• Sistem 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengertian sistem diatas bahwa 

pengertian sistem  adalah suatu rangkaian komponen yang berupa kerangka-

kerangka kegiatan maupun prosedur yang saling terkait untuk pelaksanaan 

kegiatan atau aktivitas dan tujuan perusahaan. 

• Sistem informasi 

Sama halnya dengan sistem, pada bagian ini telah dijelaskan diatas bahwa 

pengertian sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur yang dikumpulkan 
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menjadi satu kesatuan kemudian diproses untuk mendapatkan hasil yang dapat 

digunakan oleh para pengguna untuk membuat suatu keputusan. 

• Basis Komputer 

Sistem informasi bebrbasis computer mengandungarti bahwa komputer 

memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, 

penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan computer 

dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang 

sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya computer. 

Sistem informasi yang akurat dan efektif , dalam kenyataannya selalu 

berhubungan dengan istilah computer-based atau pengolahan informasi yang 

berbasis pada komputer. 

Saat ini sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian 

manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen 

adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari 

organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi diatas adalah 

mengkoordinasi dari definisi diatas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. 

Tentu saja dalam dua proses tersebut diperlukan satu sistem agar proses 

koordinasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 
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2.1.12 Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Krismiaji (2002;218), pengendalian internal adalah 

rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, 

memberikan informasi yang akurat dan anadal, mendorong dan memperbaiki 

efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

2.1.12 Unsur-unsur Pengendalian Internal  

Unsur-Unsur pengendalian internal menurut COSO yang diterjemahkan 

oleh M. Fakhri (2004;121), adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian Internal dari tindakan, kebijakan dan prosedur 

yang mencerminkan sikap menyeluruh dari manajemen. 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Sub komponen ini berkaitan dengan masalah perilaku. Perusahaan 

harus mkembuat suatu pernyataan yang dijadikan standar perilaku 

dan etika yang harus dijalankan oleh semua orang dalam 

perusahaan. 

b. Komitmen dalam kompetensi 

Perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya agar dapat melaksanakan tugaas sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

Yaitu sikap dan kesadaran manajemen akan pentingnya 

pengendalian internal perusahaa. 

d. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 
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kerangka hubungan formal untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2. Penilaian Resiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasikan, menganalisa, dan mengelola resiko 

yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

3.  Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diperlukan 

untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian tujuan.  

4.      Informasi dan Komunikasi 

Kualitas sistem informasi, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan, serta menyiapkan laporan 

keuangan yang layak. 

Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individual dalam 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap 

laporan keuangan. komunikasi biasanya dibuat berdasarkan paduan kebijakan 

akuntansi, pelaporan keuangan, dan momerandum. komunikasi dapat juga dibuat 

secara lisan, dan melalui tindakan yang dilakukan manajemen.  

 

5.     Pemantauan  

Pemantauan adalah proses menguji dan menetapkan kualitas pengendalian 

internal, termasuk menetapkan rancangan dan operasi pengendalian dalam dasar 

periode waktu dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. proses ini 
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dicapai dengan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kegiatan operasi 

perusahaan, evaluasi terpisah atau kombinasi lainnya.   

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut COSO yaitu : 

1. Keandalan Laporan Keuangan 

Dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data-

data yang dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga memungkinkan untuk 

tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Dengan adanya pengendalian internal, diharapkan dapat menghindari 

pemborosan yang tidak perlu dalam aspek usaha, serta dapat mencegah 

penggunaan sumber daya yang tidak efisien. 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan yang 

memadai bahwa berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen 

untuk mencapai tujuan perusahaan ditaati oleh seluruh karyawan. 
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Pengertian Ekspor 

Definisi Ekspor menurut Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 tentang 

Kepabeanan mengatakan  bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang 

dari Daerah Pabean. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang yang sama tentang 

kepabeanan memberikan penegasan bahwa Barang yang telah dimuat atau akan 

dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap 

telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, namun mengingat dari 

segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan 

cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan 

pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi 

pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan 

berangkat ke luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, 

yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang 

digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Yang dimaksud dimuat yaitu 

dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan 

pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar.  Secara 

umum pengertian ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. 

2.1.13  Pengertian Impor 

Definisi Impor menurut Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 tentang 

Kepabeanan mengatakan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang 

kedalam Daerah Pabean. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang yang sama tentang 

kepabeanan memberikan penegasan secara yuridis bahwa  pada saat barang 
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memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea 

masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk 

melakukan pengawasan. 

Secara umum pengertian dari impor adalah perdagangan dengan cara 

memasukkan barang dari negara lain ke dalam wilayah Negara Indonesia dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku.  

 

2.2  Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Peneltian 

Lokasi dalam dalam penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Link 

Pasipik Indonusa sedangkan obyek kajian penelitian adalah obyek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek kajian penelitian ini 

adalah sistem akuntansi informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan 

program J-freight. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti khusus 

untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Data primer umumnya 

didapat melalui wawancara, observasi, survey, pembagian kuesioner 

dan lainnya.  Dalam hal ini penulis menggunakan data yang didapat 

langsung dari responden yaitu bagian keuangan pada PT.Link Pasipik 

Indonusa selama proses penelitian berlangsung yaitu dimulai dari 
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tanggal 21 Juli 2010 – 28 Juli 2010 dengan menggunakan tehnik 

wawancara dan observasi. 

b. Data sekunder adalah data yang telah didapat untuk tujuan lain, 

bukan yang semata-mata didapat untuk menyelesaikan permasalahan 

penelitian. Data sekunder juga dapat diartikan, data yang didapat oleh 

peneliti dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip buku, 

Koran, majalah, jurnal, internet, artikel dan sebagainya. Data Sekunder 

yang diperoleh penulis dari berbagai informasi yang didapatkan dari 

literature yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Dalam 

hal ini, peneliti memiliki beberapa buku pegangan. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian Lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer dari objek 

penelitian. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian lapangan adalah 

observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti meneliti secara 

langsung  tentang segala sesuatu  yang berhubungan dengan kegiatan penelitian 

untuk memperoleh informasi yang diharapkan.  
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2. Penelitian Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dengan mempelajari buku-buku atau literature, struktur organisasi untuk 

mendapatkan data sekunder. 

 

3.1    Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Berdasarkan metode penelitian, peneliti memeriksa sistem informasi 

akuntansi dengan menggunakan program J-freight, menganalisis, memeriksa 

sistem informasi akuntansi yang terkait dengan penelitian. 

Data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis, secara 

umum analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif yaitu 

analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk 

kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam pernyataan dan uraian yang selanjutnya 

akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Link pasipik indonusa berdiri pada tahun 2006 dan berkantor pusat 

didaerah kelapa gading, Jakarta. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa forwarding 

yang terkait dengan pengiriman ekspor impor. Awal mula berdiri PT. Link pasipik 

telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan forwarding yang mengedepankan 

praktek manajemen yang profesional, dalam pengembangannya perusahaan telah 

berkembang pesat sampai sekarang terlihat bahwa saat ini perusahaan telah 

memakai sistem GPS Cargo dan sistem manajemen pergudangan sedangkan 

dalam kegiatan operasional sehari-harinya perusahaan didukung dengan sistem J-

Freight.  Terdapat tiga ruang lingkup jasa yang dapat diberikan oleh perusahaan, 

yaitu Sea Freight meliputi LCL Konsolidasi, Ekspor-Impor, General Kargo, FCL-

Peralatan khusus, dan Clearance Bea Cukai. Untuk jalur udara atau Air Freight 

meliputi Ekspor-Impor, General Kargo, Konsolidasi dan Clearance Bea Cukai. 

Ruang lingkup terakhir adalah jasa dibidang logistik yang meliputi antara lain 

pergudangan, pengepakan, pengiriman dan distribusi serta transportasi darat.   

Saat ini PT. Link pasipik mempunyai 6 kantor cabang masing-masing berada di 

daerah Cikarang, Bandung, Surabaya, Semarang, Selangor Malaysia, dan Bandara 

Internasional Soekarno Hatta. Sedangkan kantor gudang perusahaan tersebut 

untuk gudang ekspor dan impor berada didaerah tanjung priuk. Saat ini terdapat  
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kurang lebih 71 perusahaan yang telah menjadi klien bisnisnya PT. Link Pasipik 

Indonusa yaitu, 

Perusahaan yang bergerak di bidang Tekstil mencakup : 

1 PT. Adetex 11 PT. Hegar Mulya  21 PT. Pulaumas Texindo 

2 PT. Adira Semesta 12 PT. Heksatex Indah 22 PT. Sinar Parataruna 

3 PT. Alenatex 13 PT. Indorama 23 PT. Sinar Sari Sejati 

4 PT. Baiksan Indonesia 14 PT. Kahatex 24 PT. Sipatex Putri Lestari 

5 PT. Bentara Sinar Prima 15 PT. Kewalram 25 PT. Su Indonesia 

6 PT. Budi Agung 16 PT. Kia Textille Industries 26 PT. Vilapolatex 

7 PT. Dewantex 17 PT. KTSM 27 PT. Wiratama 

8 PT. Dwiprima Multi Garment 18 PT. Mitra Global     

9 PT. Giri Asih 19 PT. Panasia Filament Inti     

10 PT. Hakatex 20 PT. Poleronusa     

 

Perusahaan yang bergerak di bidang Sepatu Kulit mencakup : 

1 PT. Adis Dimension Footwear 

2 PT. Feng Tay Indonesia 

3 PT. Hardaya Ankea Shoes 

4 PT. Kmk Global Sport 

5 PT. Nagasakti Parama Shoes 

6 PT. Nirkomas Gemilang 

7 PT. Panarub Industries 

8 PT. Poongwon Indonesia 

9 PT. Prima Insreksa Industries 

10 PT. Shang Yoo Fong 

 

Perusahaan yang bergeak di bidang Flavour and Fragrance mencakup : 

1 PT. Firmenich Indonesia 

2 PT. Mane Indonesia 

3 PT. Quest International Indonesia  
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Perusahaan yang bergerak dibidang Electrical Part mencakup : 

1 PT. KGEO Electronics 

2 PT. NSS Indonesia  

3 PT. Omron Manufacturing Indonesia 

4 PT.  Samindo Indonesia 

5 PT.  Samwha Indonesia 

6 PT.  Sinhung 

7 PT.  Taehang Indonesia 

8 PT.  Volex Cable 

9 PT.  Well Best 

 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Aluminium mencakup : 

1 PT.  Berkah Logam Makmur 

2 PT. Inti Metal Makmur 

3 PT.  Reinplass 

 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Makanan mencakup : 

1 PT.  Abbot Indonesia 

2 PT.  Foodex Inti Ingredient 

3 PT.  Indofood 

  

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang 

1 PT. Golden Marine Agency 

2 PT. Mitra Samudera Cakti 

 

Perusahaan lainnya mencakup : 

1 PT.  Cognise Indonesia 11 PT.  Nikkatex 

2 PT.  Jaya Abadi Granitama 12 PT.  Karya Budi Ekatama 

3 PT.  Samick Musical Instrument 13 PT.  Nice Indonesia 

4 PT.  Asahimas Flat Glass 14 PT.  BICC Bierca Cable 

5 PT.  Astra Otoparts 

6 PT.  Sampoerna Telkom 

7 PT.  YKK Zipper 
  8 PT.  Abhimata Citra Abadi 
  9 PT.  Wisant Trading 
  10 PT.  YKK Zipco 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Link Pasipik Indonusa 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Link Pasipik Indonusa 
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4.1.4 Strategi Bisnis Perusahaan 

Dewasa ini baik pengirim barang, eksportir maupun importir sering 

menggunakan jasa freight forwarder maupun EMKL untuk proses pengiriman 

barang, baik pengurusan dokumen, pengadaan truk sampai mengeluarkan maupun 

memasukkan barang ke kapal. Kedua perusahaan ini bergerak dalam bidang 

ekspedisi barang, baik melalui darat, laut maupun udara. Dalam praktiknya,  

freight forwarder dapat bertindak atas nama pengirim barang maupun penerima 

barang. Peranan  freight forwarder dalam dunia pengangkutan makin penting 

seiring dengan volume pengiriman barang yang bergerak fluktuatif. Peranan 

tersebut dalam hal penanganan konsolidasi barang yaitu pengumpulan beberapa 

kiriman barang dari beberapa  shipper untuk beberapa  consignee sebagai satu unit 

ke tempat tujuan. Kecenderungan pemilik barang melakukan hal tersebut 

dikarenakan lebih senang berhubungan dengan satu pihak saja, yang akan 

mengambil alih semua tanggung jawab sejak barang diserahkan di gudang 

pengirim sampai barang diterima di gudang penerima (one stop shipping).  

Untuk mendukung kegiatan operasional tersebut, perusahaan memakai 

sistem program J-freight. J-freight adalah sistem manajemen yang terintegrasi 

yang menyediakan dokumen ekspor udara mapun laut, dokumen impor udara 

maupun laut, konsolidasi domestik, proses dekonsolidasi, proses job order hingga 

membentuk laporan keuangan. Program J-freight memiliki beberapa macam 

modul diantaranya : 

1. Ocean Modul, yang terdiri dari  Job Order, Bill of Lading, Lembar 

Biaya, Faktur, Pemberitahuan Kedatangan, Pengiriman Saran, Debet / Kredit 

Catatan, shipping instruction, dll. 
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2. Air Modul, terdiri dari  Job Order, Bill Airway, Lembar Biaya, 

Faktur, Kedatangan Info Penerbangan, Pra-Alert, Debet / Kredit Catatan, dll. 

3. Modul Account, terdiri dari  General Ledger, Piutang Usaha, 

Hutang Usaha, faktur pajak, Jurnal, dll. 

Program ini dirancang untuk menyediakan fungsionalitas tingkat tinggi, 

fleksibilitas dan kemudahan penggunaan dengan cara yang hemat biaya. Manfaat 

dan keunggulan dari program ini yaitu, 

• Fungsi. Informasi dokumen yang disediakan untuk ekspor impor 

melalui    jalur udara maupun laut telah tersedia (full set document) 

• Integrasi. Semua file master, pemesanan, dokumentasi, konsolidasi 

dan invoice terintegrasi. 

• Tracking and tracing. Melacak dan mencari informasi untuk semua 

file master menurut kode master file, kutipan dengan nomor kutipan, pemesanan 

dengan jumlah pemesanan, nomor tagihan, pengirim, tujuan dan lain sebagainya. 

• Sangat mudah mempelajari dan mengoperasikannya 

• Keunggulan. Kurang lebih delapan tahun beroperasi, program ini 

belum pernah gagal atau terjadi kesalahan didalam sistem ini. 

• Keamanan. Hanya personil yang berwenang memiliki akses ke 

informasi, untuk memasukkan atau mengubah informasi. 

• Teknis. True client server system, semua pengguna dapat 

memproses transaksi pada waktu yang sama. Dapat jalankan dengan windows  

XP/2000/2003 hingga yang terbaru. 

• Report Writer. Pengguna J-freight dapat merancang laporan  
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• Features. Terdapat beberapa features yang ada didalam program 

ini seperti nilai mata uang Negara lain, informasi pengiriman, print preview, 

informasi faktur pajak, Jurnal yang terkait, laporan harian, laporan bulanan dan 

laporan secara keseluruhan. 

• High Cost Benefit Ratio. Sistem ini dapat dimodifikasi untuk 

memenuhi persyaratan khusus masing-masing klien. Efektivitas biaya keseluruhan 

dimaksimalkan, memastikan pengembalian investasi yang cepat. 

 

Strategi lainnya yang dilakukan perusahaan  adalah LCL konsolidasi, telah 

disebutkan diatas bahwa LCL merupakan service scope yang dilakukan PT. Link 

Pasipik Indonusa. Yang dimaksud dengan LCL Konsolidasi disini adalah  

perluasan dari servis freight forwarding dimana mereka menerima muatan-muatan 

kecil kemudian digabungkan ke dalam Full Loads.  Dengan menerbitkan B/L-nya 

sendiri, perusahaan  mengambil peran sebagai pengangkut, dan bertanggungjawab 

atau seluruh proses pengangkutan barang sejak menerima barang dari shippers 

sampai dengan menyerahkan barang kepada konsignee di tempat tujuan. 

Perusahaan juga mempunyai gudang atau warehouse yang bertempat di daerah 

tanjung priuk dan berada di bawah pengawasan bea cukai. Tujuan adanya gudang 

ini adalah sebagai inland containers depot yang merupakan syarat untuk 

melakukan konsolidasi.  
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Gambar 4.2 Skema POLA DASAR ANGKUTAN BARANG OLEH 
KONSOLIDATOR 

Sumber : PT. Link Pasipik Indonusa 

 

Tampak dalam skema di atas bahwa selaku contracting carrier yang 

menerbitkan House B/L, tanggungjawab consolidator sejak menerima barang-

barangnya di CFS-nya di POL sampai dengan menyerahkan barangnya di cfs 

(partnernya di POD. Dalam House Bill of Lading, maka shipper adalah actual 

shipper dan consignee adalah actual consignee. 

Sementara itu, actual carrier yang menerima FCL cargo dari consolidator, 

menerbitkan Ocean B/L dimana shipper adalah consolidator di POL sedangkan 

consignee adalah partner consolidator di POD. Untuk kepentingan penyerahan 

barang kepada actual consignee, maka consolidator di POD akan mengeluarkan 

FCL dari CY Terminal, membawa ke CFS-nya, unstuffing dan menyerahkan 

barang kepada actual consignee dalam keadaan “bulk’. 
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Jelas disini bahwa pengeluaran barang dari CY terminal yang adalah 

Tempat Penimbunan Sementara, dibawa ke CFS consolidator (bisa diluar 

Kawasan Pabean tetapi dibawah pengewasan Bea Cukai), apapun namanya, 

apakah over breingen, interchange, relokasi, bukan merupakan hal yang haram, 

dan itu memang merupakan bagian dari kegiatan consolidator. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1  Alur kegiatan operasional dengan memakai program J-Freight 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan mengenai 

analisis sistem informasi akuntansi penjualan dan efektivitas pengendalian 

internal.  

Prosedur Ekspor Sea/Ekspor Air dimulai dari komunikasi yang dilakukan 

antara pihak pelanggan dengan bagian marketing. Pihak pelanggan mengajukan 

order dimulai dari pengisian dokumen dalam bentuk formulir yang nantinya 

diberikan kepada bagian marketing. Kemudian bagian marketing akan memproses 

dokumen tersebut kedalam program J-freight. Selanjutnya form yang telah didata 

oleh bagian marketing diberikan kepada bagian ekspor. Pada bagian ekspor akan 

dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah diisi oleh pelanggan, 

kegunaan dari pengecekan ini adalah untuk mengetahui informasi-informasi apa 

saja yang diinginkan oleh pelanggan, setelah pengecekan selesai departemen 

bagian ekspor akan membuat dokumen-dokumen lengkap untuk keperluan ekspor 

seperti halnya pembuatan Bill of Lading. Bill of Lading berfungsi sebagai bukti 

penerimaan barang oleh perusahaan pengangkutan, kontrak pengangkutan barang 

dan bukti pemilikan atas barang.. Didalam bill of lading sendiri lengkap dengan 

informasi nama barang, jumlah kuantitas barang, juamlah packaging, isi berat 

kotor, isi berat bersih, isi volume serta daftar nomor container Dalam 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

ANALISIS SISTEM..., IWAN PRATANTO, Ak.-IBS, 2011



59 
 

pengangkutan menggunakan kontainer, eksporti-eksportir yang tidak mampu 

membuat barang dalam satu kontainer, dapat meminta forwarding agen untuk 

mengumpulkan dan memuat barang-barang mereka dalam satu kontainer, dalam 

usaha menghemat ongkos angkut. Dalam hal ini maskapai pengangkutan akan 

memberlakukan kontainer tersebut sebagai satu pengiriman dan dengan demikian 

menerbitkan satu set bill of lading untuk order forwarding agen. Untuk 

kepentingan para eksportir diatas, forwarding agen selanjutnya menerbitkan house 

bill of lading untuk setiap eksportir. Dokumen ini semata-mata hanya merupakan 

perintah pengiriman forwarding agen pada pelabuhan tujuan untuk menyerahkan 

barang yang disebutkan dalam house bill of lading kepada pemegang dokumen 

tersebut. Pembuatan dokumen ini menggunakan program J-freight. Setelah 

pengisisan dan pembuatan dokumen dengan aplikasi program, pihak user 

melakukan cetak dokumen sebanyak 3 lembar yang berguna unuk bagian ekspor, 

bagian accounting dan untuk pelanggan. Bagian accounting menerima dokumen 

dari bagian ekspor untuk dibuatkannya invoice. Sebelum mencetak invoice, 

bagian accounting melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang 

diberikan oleh pihak ekspor. Pengecekan ini berguna untuk melihat informasi apa 

saja yang ada dalam dokumen tersebut. Apabila telah dilakukan pengecekan maka 

pihak accounting membuat dokumen invoice atau faktur. Pembuatan invoice atau 

faktur dengan menggunakan aplikasi J-freight sudah termasuk didalamnya 

informasi nilai pajak dan nilai tukar mata uang sehingga sudah menjadi satu 

kesatuan. Dokumen invoice siap dicetak. Dalam pencetakan invoice dilakukan 

sebanyak 2 lembar. Satu untuk pelanggan dan satu untuk bagian akuntansi.  
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4.1.5 Prosedur Ekspor  

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Ekspor 
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4.1.6 Prosedur Impor 

Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Impor 
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Untuk prosedur Impor Sea maupun Impor Air bias  pada dasarnya hampir 

sama dengan apa yang terjadi pada rangkaian prosedur ekspor, dimulai dari 

komunikasi antara pelanggan dan bagian marketing, pada bagian marketing 

bertugas untuk mengumpulkan dan menghimpun informasi yang dikehendaki oleh 

pelanggan kemudian bertanggung jawab untuk mencatat kedalam aplikasi J-

freight. Setalah adanya pencatatan yang dilakukan oleh pihak manajemen maka 

dokumen-dokumen atas permintaan pelanggan dikirim ke bagian impor. Oleh 

bagian impor diteliti informasi-informasi yang ada dan yang dikehendaki oleh 

pihak pelanggan. Setelah adanya proses pengecekan, bagian impor memasukkan 

data kedalam aplikasi J-freight dan siap untuk membuat dokumen-dokumen yang 

penting atas transaksi impor. Tugas dari bagian accounting atau keuangan adalah 

mencatat transaksi yang terkait dengan biaya dan memberikan dokumen yang 

terkait atas transaksi keuangan. Hal dasar dalam proses atau langkah-langkah 

ekspor dan impor adalah mengenai biaya yang dibebankan. Untuk kegiatan impor 

yang khusus melalui jalur  laut terdapat biaya insurance yaitu biaya yang 

dibebankan untuk pengadaan Custom bond dan perpanjangan custom bond yang 

terpisah dari handling serta adanya biaya jaminan kontainer. 
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Gambar 4.5 Skema Sistem J-Freight yang terintegrasi 
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disimpan dan dijadikan suatu pelaporan untuk pihak manajemen sebagai bahan 

referensi untuk membuat suatu keputusan. Pihak manajemen sendiri akan 

mengaudit kinerja 4 bagian tersebut. Dari sistem tersebut bagi keempat bagian 

saling terkoneksi satu sama lain, tujuannya sebagai pengendali gar tidak terjadi 
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kecurangan. Sistem tersebut tidak hanya untuk pihak internal perusahaan, hasil 

laporan yang dihasilkan diperlukan juga untuk pihak eksternal sebagai informasi. 

Informasi yang diterima oleh pihak eksternal dapat ditujukan sebagai bahan 

informasi tambahan untuk pihak manajemen jika terdapat kekurangan atau 

keluhan atas kinerja perusahaan. 

 

 
4.2.2 Pelaksanaan Pengendalian Internal  

Prosedur dan pengendalian yang dterapkan mengacu pada COSO Internal 

Control framework, COSO Enterprise Risk Management Framework, dan COBIT 

(Control Objectives for Information and Related Technology), khusus untuk 

pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi. Antara lain diterapkan pada 

tingkat pengendalian (level of control) sebagai berikut : 

• Tingkat Pengendalian Entitas (Entity Level Control) 

Memciptakan komitmen pengelolaan perusahaan yang baik dengan cara 

penerapan etika bisnis dan disertai penyelenggaraan audit secara berkala.  

• Tingkat Pengendalian Transaksi (Transactional Level Control)  

Menerapkan pemisahaan fungsi dan wewenang sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. Melakukan perbaikan terkait dengan kegiatan operasional 

perusahaan. salah satu contoh adalah penetapan nilai tukar, karena nilai 

tukar mata uang erat kaitannya dengan aktivitas perusahaan yang bergerak 

dibidang forwarding. 

• Pengendalian Teknologi Informasi (IT Control) 
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Menjamin bahwa  penggunaan aplikasi telah sesuai dengan aturan-aturan 

yang terkait dengan perusahaan serta hak akses dan mengontrol dan 

mengaudit sistem setiap sebulan sekali. 

 

Pengendalian  internal yang ada di PT. Link Pasipik memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian Internal dari tindakan, kebijakan dan prosedur 

yang mencerminkan sikap menyeluruh dari manajemen. 

e. Integritas dan nilai-nilai etika 

Nilai-nilai etika yang ditanamkan kepada pegawai PT. Link pasipik 

berupa peraturan yang tertulis seperti peraturan jam masuk dan 

pulang, peraturan tersebut dijalankan oleh setiap pegawai sehingga 

tercipta nilai etika. Hal ini mengacu pada lampiran  

f. Komitmen dalam kompetensi 

Pegawai yang berada di perusahaan PT. Link pasipik 

berkompetensi akan tugas-tugas yang ada dalam bagian-bagiannya 

dengan latar belakang yang memadai. Artinya semua tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan keahlian masing-

masing para pegawai. Contoh persyaratan atas marketing staff Pria 

dan wanita maksimal 28 tahun, berpenampilan menarik, minimal 

D3 dengan IPK 2,5(certificate), fluent in English for both writing 

and speaking, computer literate, creative, fastest learner and able 

for working over time, health physically and mentally. 

g. Filosofi manajemen dan gaya operasi 
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Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen melakukan 

komunikasi dengan baik kepada karyawan sehingga mereka dapat 

mendukung dan mengembangkan dalam pelaksanaan pengendalian 

internal perusahaan. dalam hal ini manajemen memakai visi yang 

dipakai perusahaan yaitu to be integrated distributed solution 

leader in Intra Asia. Seluruh karyawan harus memahami visi dari 

perusahaan agar tercipta ruang lingkup kerja yang kompeten 

dengan perusahaan lain. 

h. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

Tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada setiap 

karyawannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tercermin 

didalam suatu struktur organisasi perusahaan. Setiap departemen 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan dengan 

dikepalai oleh Head of Departement atau dengan kata lain seorang 

manajer. Struktur perusahaan ini mencakup beberapa sub 

department yaitu marketing, export, import dan financial. Terkait 

dengan lingkungan pengendalian internal maka tugas marketing 

manager, export-import manager dan financial manager yaitu 

memastikan bahwa prosedur pengoperasian dilaksanakan dengan 

benar pada ruang lingkup area yang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga seluruh pegawai pada department masing-masing dapat 

memahami dan melaksanakan prosedur yang terkait dalam 

kegiatan sehari-hari. 
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2. Penilaian Resiko 

Untuk menghindari resiko yang akan terjadi, manajemen 

mengidentifikasikan dan menganalisis resiko yang terkait dengan kegiatan 

operasional perusahaan. Hal tersebut untuk meminimalkan timbulnya kesalahan 

yang disebabkan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, yang antara 

lain: 

a. Kesalahan pengisian dokumen-dokumen yang terkait. Oleh sebab 

itu perusahaan mempekerjakan tenaga ahli dan teliti  dalam 

melakukan pengisian dan pemeriksaan dokumen 

b. Perubahan nilai tukar, nilai tukar mata uang yang fluktuatif akan 

menyebabkan kegiatan perusahaan terganggu khususnya nilai tukar 

terhadap dollar. Maka perusahaan menetapkan nilai tukar dengan 

mengacu terhadap perjanjian bisnis.  

Penilaian resiko yang terdapat di perusahaan ini di bebankan kepada para 

manajer departemen masing-masing, seperti yang terdapat di lampiran 6, 

sehingga para manajer melaksanakan rencana tindakan pencegahan dan 

perbaikan. Yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan temuan 

maslah yang timbul maupun yang akan timbul. Temuan masalah dapat 

berasal dari hasil temuan pengawasan, complain, tren data, materials 

barang yang dapat diperdagangkan, kesalahan prosedur dan dokumen, 

keputusan pemerintah mengenai kebijakan perdagangan, nilai tukar mata 

uang yang selalu berubah dan sebagainya. Para manajer melakukan 

evaluasi tingkat resiko baik dari pihak internal maupun eksternal, 

tingkatan resiko dibedakan menjadi sangat rendah, rendah, medium dan 

tinggi. Tingkat resiko yang tinggi memerlukan tindak lanjut segera yang 
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bersifat sementara untuk mengatasi masalah, sampai tindak lanjut 

permanen dapat dilaksanakan.  

 

3.  Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian yang dijalankan di PT. Link pasipik terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pemisahan tugas. 

Perusahaan melakukan pemisahan tugas bagi karyawan sesuai tugas 

dan keahliannya masing-masing. Hal ini tercermin dalam struktur 

organisasi perusahaan. 

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. 

PT. Link Pasipik memberikan wewenang dalam setiap aktivitas 

kegiatan perusahaan kepada pihak yang telah ditetapkan. Perusahaan 

menetapkan beberapa departement sebagai pembagian tugas dilihat 

dari struktur organisasi dimana top management dipegang oleh 

managing director dengan wakilnya sebagai director yang bertugas 

memberikan pedoman, menetapkan, menjamin arah kebijakan dan 

aturan perusahaan serta mengembangkan kegiatan demi terwujudnya 

tujuan perusahaan. Sedangkan untuk departemen overseas and pricing 

bertugas untuk menetapkan nilai tukar  mata uang. Dalam hal ini 

dimana suatu usaha yang bergerak di bidang forwarding demi 

tercapainya penetapan nilai tukar maka dilakukan suatu bentuk 

perjanjian bisnis dengan pihak-pihak yang terkait sehingga nilai tukar 

tidak selalu mengacu dengan nilai tukar yang ada di pasar uang. 
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Manager marketing bertugas memastikan bahwa prosedur 

pengoperasian dilaksanakan dengan benar pada ruang lingkup area 

yang menjadi tanggung jawabnya, terkait dengan transaksi dan 

aktivitas maka pihak marketing bertugas untuk membuat dan 

memelihara data master dan data pelanggan. Melakukan personal 

selling oleh salesperson melalui salescall dan visiting untuk 

memperkenalkan service perusahaan. Memantau penanganan keluhan 

pelanggan dan pihak-pihak lainnya.  

Export dan Import Manager bertugas menetapkan dan membuat 

informasi tertulis, tercetak atau dalam bentuk elektronis yang 

merupakan bukti suatu kegiatan resmi serta memastikan bahwa 

prosedur dilaksanakan dengan benar pada ruang lingkup area yang 

menjadi tanggung jawabnya. Didalam ruang lingkup ekspor, dokumen 

yang disiapkan oleh pihak export management adalah bill of lading 

yaitu bukti penerimaan barang oleh perusahaan pengangkutan, kontrak 

pengangkutan barang dan bukti pemilikian atas barang. House bill of 

lading yaitu perintah pengiriman forwarding agen pada pelabuhan 

tujuan untuk menyerahkan barang kepada pemegang dokumen. 

Sedangkan untuk pihak import management hanya membuat informasi 

tertulis secara elektronis berupa dokumen impor laut atau udara diman 

didalam dokumen tersebut tertulis nama pelanggan, gudang, nma 

pengirim, nama kapal dan karg, nama pelabuhan, nama jenis barang 

serta berat. Perbedaan jelas antara bagian ekspor dan impor di bidang 

forwarding adalah hanya berupa dokumen bill of lading, bagian pihak 

import management tidak perlu membuat bill of lading tapi disisi ini 
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pihak import menerima dokumen bill of lading dari pihak forwarding 

eksportir luar sebagai bukti bahwa barang telah terkirim. 

Financial manager bertugas membuat dokumen laporan keuangan 

perusahaan dimulai dari awal transaksi dalam bentuk elektronis. Pada 

sub departemen ini terdapat 2 bagian yaitu accounting dan cashier, 

pihak accounting bertanggung jawab membuat laporan-laporan tertulis 

atas transaksi kegiatan operasional perusahaan, menetapkan biaya-

biaya operasional seperti handling fee, trucking charge, document 

charge dan sebagainya. Melakukan maintenance currency secara 

regular setiap bulan, membuat dokumen administrasi untuk kegiatan 

pengeluaran uang melalui bank atas APV (Account Payable Voucher) 

yang terbit dari seluruh departemen. Meyakini bahwa seluruh transaksi 

telah diproses dan diselesaikan dengan benar.  Sedangkan untuk tugas 

cashier adalah mengesahkan dokumen Cash Payment Voucher, 

Account Payable Voucher, Bank Payment Voucher yang sudah 

ditandatangani oleh seluruh pihak yang berwenang. Dokumen 

dianggap sah jika sudah mendapatkan nomor dari cashier.  

c. Dokumen sumber yang memadai. 

Dengan menggunakan program J-freight, dokumen dengan mudah 

dapat dibuat secara elektronis mengenai transaksi ekspor impor 

maupun lainnya yang terkait dalam kegiatan perusahaan. Dokumen-

dokumen tersebut seperti House bill of lading, shipping instructions,  

Job Consolidation. 

d. Pengecekan independen atas pelaksanaan. 
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Perusahaan  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur 

ekspor impor atau kegiatan lainnya sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penyelewengan dalam aktivitas tersebut. Aktivitas 

pengawasan ini dalam bentuk pengawasan atas dokumen dari sisi 

penulisan dan pengisian atas dokumen yang terkait.  

4.      Informasi dan Komunikasi 

Informasi yang diperoleh berupa laporan-laporan yang dihasilkan akan 

mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. 

Tindakan yang dilakukan pihak manajemen atas dasar laporan yang diterimanya 

merupakan komunikasi yang dibuat melalui tindakan. komunikasi juga bisa dibuat 

dengan secara lisan yaitu bisa berupa perintah pihak manajemen kepada salah satu 

bagian untuk menyajikan laporan. 

 

5.     Pemantauan  

Pemantauan terhadap pengendalian internal PT. Link pasipik dilakukan 

secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen. Manajemen bertanggung 

jawab menetapkan dan memelihara pengendalian internal. sehingga pemantauan 

berfungsi untuk mengetahui apakah pengendalian yang dijalankan telah memadai 

dan berjalan dengan baik. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh dari 

departemen marketing hingga departemen financial. Sehingga terdapat cross 

check antar departemen. Dokumen yang terkait transaksi ekspor impor harus 

sesuai dengan dokumen keuangan yang ada serta nama customer dan nama 

perusahaan yang terkait didalamnya dapat dibuat data master oleh pihak 

marketing.  
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4.2.3 Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dengan menggunakan 

program J-freight 

Sistem terkomputerisasi merupakan sistem yang menggunakan alat 

komputer sehingga seluruh data dapat dilihat dan dicari dengan menggunakan 

komputer, data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengecekan sesuai 

dengan data yang ada dan sejumlah data yang tersedia, fungsi dari pengecekan 

data adalah untuk menginformasikan dan mengkonfirmasikan. Dalam pelaksanaan 

setiapharinya perusahaan menggunakan suatu program J-freight yang mendukung 

kegiatan operasionalnya, program tersebut telah terintegrasi dengan baik dari 

mulai awal job order hingga membentuk laporan keuangan. Program ini terbagi 

atas 4 kelompok : 

1. Kelompok Module Operasional   

 (Import Sea, Export Sea, Import Air, Export Air) 

2. Kelompok Module Marketing  

 (Marketing) 

3. Kelompok Module Admin  

 (Accounting, Cashier) 

4. Kelompok Module EDP  

 (Admin).  

 

Dibawah ini merupakan contoh atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari 

sistem terkomputerisasi: 

1. Aplikasi Export Sea 
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Export Sea  merupakan salah satu bagian yang terdapat didalam aplikasi J-

freight yang berfungsi untuk membantu users dalam hal kegiatan ekspor. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah   

• Pada awal tampilan aplikasi J-freight, pilh Log On kemudian click bar 

tersebut. Kemudian masukkan ID dan Password pemakai. Setiap 

aplikasi akan tercatat nama masing-masing user. 

• Kemudia click menu ES yang terdapat di menu utama dari aplikasi ini. 

ES merupakan singkatan dari export sea. 

• Setelah masuk kedalam menu export se kemudia user memilih jobs 

pada layar tersebut. 

• Click New atau Copy from Existing Job” atau “Copy from Existing 

B/L” artinya menyalin data dari Job Lama atau B/L lama dan hanya 

merubah bagian-bagian  tertentu saja. Cara : Click “Copy from 

Existing Job”atau “Copy from Existing B/L”, lalu  click OK. Pilih job 

yang mau di copy dari daftar yang ada, click, lalu click select maka 

akan terlihat tampilan  layar pengisian job file, disini akan terlihat 

adanya pilihan jasa seperti forwarding service, inland service berfungsi 

jika  memerlukan Truck dari Departemen Transportasi, consolidation, 

NVOCC dan Coload. Sub menu yang disediakan adalah save, print 

mail Cntr, Track, B/L, Doc, S/S, Logs dan exit 

• Click Save untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan, dan nomor 

order akan muncul secara otomatis. 

• Click B/L untuk membuat house bill of lading  
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• Isi seluruh data yang diminta. 

• Kode POL & POD wajib diisi dengan benar, sebab berhubungan 

dengan sistem penomoran B/L secara otomatis. Kode POL & POD 

merupakan nomor awal BL. 

• Deskripsi dari POL & POD bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. 

• Jika sudah selesai mengisi data, click Save, nomor BL akan muncul 

secara otomatis. 

• Jika semua data sudah lengkap diisi, click Save. 

• Package Say : setelah click Save akan terisi secara otomatis sesuai 

dengan jumlah packagednya. 

• Untuk mencetak B/L, click “Print” pada baris atas, pilih dari daftar, 

click print.  

 

 

2. Aplikasi Impor Sea 

Impor Sea  merupakan salah satu bagian yang terdapat didalam aplikasi J-

freight yang berfungsi untuk membantu users dalam hal kegiatan ekspor. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah   

• Untuk pengoperasian aplikasi ini awalnya sama dengan langkah 

awal pengoperasian export sea. Perbedaannya pada tambahan jasa yang ada di 

layar Job. Disana terlihat bahwa penambahan jasa hanya ada forwarding, inlad 

transport, document service dan consolidation.  

3. Aplikasi Accounting 
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Accounting merupakan bagian yang ada di aplikasi J-freight yang 

berfungsi untuk mencatat, menilai dan membuat tagihan untuk pelanggan. 

Langkah-langkah yang dilakukan di dalam aplikasi ini adalah  

• Pada awal tampilan aplikasi J-freight, pilh Log On kemudian click bar 

tersebut. Kemudian masukkan ID dan Password pemakai. Setiap 

aplikasi akan tercatat nama masing-masing user. 

• Kemudian click menu Acct atau accounting  

• Click Inv. Untuk membuat invoice 

• Pada layar akan muncul tampilan invoice 

• Pilih salah satu job yang akan dibuatkan invoicenya, click, lalu click 

Select. 

• Pada layar akan muncul tampilan invoice detail. 

Didalam invoice detail terdapat beberapa item catatan mengenai 

informasi jenis-jenis biaya yang dibebankan kepada pelanggan. 

• Di kolom Tax, ketik Y (Yes) jika item tersebut dikenakan PPN atau N 

(No) jika tidak dikenakan PPN. 

• Di kolom Bill isi Currency yang diinginkan untuk penagihan ke 

Customer. 

• Untuk melihat detail informasi job yang bersangkutan, click  Job 

Member 

Untuk membuat Faktur Pajak : 

• Click PPN. 
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• Pada layar muncul tampilan Tax list. 

• Click PPN. 

• Pada layar muncul tampilan Tax for outgoing invoice 

• Click Save. 

• Click Print untuk mencetak faktur. 

• Click Exit jika sudah selesai. 

• Sedangkan untuk jurnal Click All Journals untuk melihat seluruh 

Journals yang ada. Diatas layar akan terlihat Posted Jurnal dan 

Unposted Jurnal. Posted Jurnals untuk melihat Journals yang sudah di 

Posted. Unposted Journals untuk melihat data yang belum di Posted. 

Post Journal artinya data ditransfer ke Program Accounting. 

4. Aplikasi Marketing 

Telah disebutkan diatas bahwa bagian marketing termasuk didalam 

program ini. Fungsi utama dari Module Marketing adalah sebagai berikut : 

• Membuat atau memelihara data master. 

Maksud dari membuat atau memelihara data master disini adalah 

melihat daftar nama-nama Negara yang terkait dengan kegiatan 

perusahaan. Contoh spesifik adalah pengiriman barang ke Negara A. 

Bagian marketing akan mendata Negara,ibu kota kemudian kota yang 

dituju tersebut ke dalam file untuk disimpan.  

• Membuat data Customer Visit. 
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Customer atau pelanggan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penjualan barang maupun jasa, hal ini ditujukan agar para customer 

terpuaskan dengan pelayanan perusahaan.  

 

5. Aplikasi Cashier 

Module Cashier disiapkan untuk memfasilitasi pengesahan dokumen CPV, 

APV, BPV, CA yang sudah diterbitkan oleh seluruh departemen baik untuk 

kegiatan Operasional maupun Non Operasional. Dokumen dianggap sah jika 

sudah mendapatkan nomor dari kasir. Sehingga customer bias melakukan 

transaksi untuk menyelesaikan administrasi-admnistrasi yang dibutuhkan. Adapun 

nomor dokumen dibentuk secara otomatis oleh program dengan cara sbb : 

• Click salah satu menu diatas sesuai dengan dokumen apa yang hendak 

dikerjakan seperti CPV, APV, CA. jika yang hendak dikerjakan adalah 

CPV atau Cash Payment Voucher maka di layar akan muncul data 

mengenai cash payment voucher. Disitu akan terlihat ID, nama Staff, 

nilai mata uang yang digunakan, nomor voucher, nilai voucher yang 

harus dibayar. Click salah satu dokumen yang akan disahkan, lalu click 

Get Number, maka dokumen tersebut akan mendapatkan nomor secara 

otomatis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1) Aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT. Link Pasipik 

Indonusa  sangat mendukung dalam hal menginput dan mengolah data. 

Dengan memakai proses yang terkomputerisasi, data yang diolah dapat 

cepat diproses, dicatat serta disimpan dengan baik. Terlihat bahwa 

program tersebut memenuhi semua data yang dibutuhkan perusahaan 

sehingga kegiatan operasional berjalan dengan baik.  Sistem informasi 

akuntansi yang dilakukan PT. Link Pasipik Indonusa telah memadai. Hal 

ini terlihat dari adanya unsur-unsur sistem akuntansi, antara lain: 

Ø SDM (Sumber Daya Manusia) 

Sumber daya manusia yang ada di perusahaan PT. Link Pasipik sangat 

memadai, dilihat dari pelaksanaan perekrutan pegawai dengan menerapkan 

minimum requirement yang mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman 

pekerjaan dan keahlian yang dimiliki. 

Ø Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu : 

• Komputer 
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• Sistem Program J-freight 

• Manual Hand-out serta alat lainnya 

Ø Laporan 

Laporan yang dihasilkan  merupakan proses data-data yang terkumpul dan 

bersumber dari dokumen-dokumen yang dicatat ketika terjadi transaksi. Laporan 

tersebut mengandung informasi yang mengenai seluruh kegiatan operasional dan 

telah memenuhi syarat seperti relevan, timeliness, akurat, reliability dan ikhtisar 

yang baik. 

Ø Prosedur 

Prosedur yang diterapkan PT. Link Pasipik Indonusa mudah untuk 

dimengerti dan dipahami oleh seluruh pegawai. Prosedur pengiriman barang, 

ekspor dan impor, custom clearance. 

2) Sistem informasi ini telah menggunakan sistem pengamanan untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak perusahaan. 

seperti yang telah diuraikan didalam pembahasan bahwa sistem 

pengamanan yang ada pada program ini meliputi back up data, log on 

dimana program akan meminta ID serta kata sandi untuk para pengguna, 

hak akses, serta adanya firewall yang bertugas untuk mencegah masuknya 

penyusupan ke dalam PC sehinnga data tetap terjaga dan tersimpan dengan 

baik. Back up data yang dilakukan perusahaan adalah back up data 

kedalam program database internal dan  database yang tersambung 

kedalam kantor urusan IT (Information Technology).  
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3) Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan 

apa yang terdapat didalam teori yaitu lingkungan pengendalian internal 

dari tindakan, kebijakan dan prosedur, penilaian resiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau 

pengawasan.  

4) Ditinjau dari sistem informasi manajemennya sistem informasi ini sangat 

mendukung perusahaan dalam menciptakan ruang kerja yang optimal, 

didalam teori sistem informasi manajemen disebutkan bahwa adanya DSS 

(Decision Support System) dan ESS (Executive Support System), program 

ini telah memadukan kedua-duanya sehingga tercipta apa yang namanya 

EIS (Executive Information System) yaitu sistem yang mampu 

menyediakan semua kebutuhan informasi sebanyak mungkin terutama 

informasi yang dibutuhkan top manajemen. Artinya keputusan-keputusan 

yang akan diambil pimpinan atau pembuat keputusan dalam 

menyelesaikan  masalah didukung dengan data-data yang akurat, aktual, 

langsung dan cepat dalam rangka pengambilan. 

5) Belum adanya aturn yang tetap mengenai nilai etika seperti aturan tertulis 

mengenai aturan baku terhadap pegawai. 

6) Belum adanya slogan untuk perusahaan sehingga pegawai hanya 

berkomitmen dengan visi dan misi perusahaan. 

5.2 Saran 

Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan beberapa saran dan 

masukan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu  
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1. Kelemahan dari sistem ini adalah kurangnya sistem yang mendata akan 

jenis barang-barang apa saja yang tidak boleh atau dilarang untuk 

diimpor dan diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Oleh sebab itu ada baiknya jika pihak manajemen mengkaji ulang 

program dengan memasukkan data barang-barang yang dilarang untuk 

kegiatan ekspor impor didalam sistem tersebut. Sehingga kebutuhan 

informasi perusahaan yang terdapat didalam sistem berjalan lebih 

sempurna. 

2. Untuk menyempurnakan antara sistem operasional dan pengendalian 

maka kedua-duanya haruslah seimbang. Sistem pengendalian yang 

terkomputerisasi juga dibutuhkan untuk pelayanan dan menjaga 

kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Telah dijabarkan 

bahwa perusahaan mempunyai beberapa cabang diberbagai tempat 

sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengendalikan dan 

menginformasikan data-data informasi antar cabang ke pusat. 

3. Untuk meningkatkan kinerja operasional dimana perusahaan beraktivitas 

dibidang jasa ekspor dan impor maka akan selalu berinteraksi dengan 

kantor kepabeanan dan bea cukai, hal ini menjadi target utama pihak IT 

(information technology) untuk mengembangkan suatu sistem yang 

cepat dan tepat agar terhubung dengan lembaga-lembaga yang terkait. 

Seperti online transaction process dan online analysis processing . 
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LAMPIRAN 
 

 

 

Lampiran 1 

Aplikasi sistem yang ada didalam program J-FREIGHT,  

a. Eksport Sea 

 

 

Service : 
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1. Forwarding Service 

Beri tanda �jika job tsb juga menggunakan jasa forwarding. 

 

2. Inland Transport 

Beri tanda �jika job tsb memerlukan Truck dari Departemen 

Transportasi. 

 

3. Consolidation 

Beri tanda �jika job tsb adalah job Export Sea LCL yang merupakan 

consol cargo. 

 

4. NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) 

Beri tanda �jika job tsb adalah job Export Sea FCL cargo. 

 

5. Coload 

Beri tanda �jika job tsb adalah job Export Sea LCL yang bukan 

merupakan consol cargo. 

 

Lengkap dengan data-data yang dibutuhkan seperti nama customer, nama 

shipper, consignee, nama komoditinya, tanggal dan lainnya. 
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Bentuk House Bill of Lading dari eksport sea 
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1. Untuk masing2 container number, lengkapi bagian2 dengan cara sbb : 

Qty : isi jumlah barang. 

Pkg Type : isi satuan dari packaged, tekan tombol Enter, pada layar 

muncul pilihan packaged, click yang diinginkan, click select. 

Pcs : isi jumlah packaged type. 

GWT : isi berat kotor. 

NWT : isi berat bersih. 

CBM : isi volume (m3). 

  

2. Pada bagian Marks & Nos / Description of Goods / Weight & Meas 

lakukan sbb : 

Tekan click disalah satu kolom, lalu tekan tombol F2. Maka data akan 

masuk ke bagiannya masing-masing. 

 Marks & Nos : click tombol F2, nomor container & seal akan muncul secara 

otomatis,  tinggal dilengkapi dengan data case no atau lainnya. 

 Description of Goods : isi secara manual. 
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 Weight & Meas : total GW, NW dan CBM untuk seluruh data yang tercantum 

dalam tiap container akan masuk ke bagian ini. 

  

3. Pada bagian Freight & Charges isi masing-masing kolom sesuai 

kebutuhan. Pada kolom P/C ketik P untuk Prepaid, ketik C untuk Collect. 

 

 

 

 

Laporan-laporan akan terbentuk secara otomatis. 

Disisni terlihat bahwa laporan dapat dilihat berdasarkan hari, bulan 

ataupun secara keseluruhan. Laporan dapat dicetak berdasarkan semua jasa, 

konsolidasi, NVOCC dan lainnya. 
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b. Import Sea 

 

Service : 

 

1. Forwarding Service 

Beri tanda �jika job tsb juga menggunakan jasa forwarding. 

 

2. Inland Transport 

Beri tanda �jika job tsb memerlukan jasa truck. 

 

3. Consolidation (MCCS) 

Beri tanda �jika job tsb adalah job Import Sea LCL yang merupakan 

consol cargo. 

 

4. Document Service 
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Beri tanda �jika service atas job tsb adalah jasa document B/L saja. 

 

 

 

1. Isi seluruh data yang diminta. 

2. Whse : click F2 maka daftar warehouse akan muncul, pilih salah satu, 

click, lalu click Select. 

3. Ovs. Agent : isi seluruh data yang diminta 

4. Add : untuk menambah job yang akan diconsol. 

5. Edit : untuk merubah data job jika perlu. 

6. Take-out : untuk membatalkan job yang sudah masuk ke dalam data 

consol. 

7. Click Save, maka nomor Master Job akan muncul. 

8.  Click Exit. 
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Laporan-laporan akan terbentuk secara otomatis. 

Disisni terlihat bahwa laporan dapat dilihat berdasarkan hari, bulan 

ataupun secara keseluruhan. Laporan dapat dicetak berdasarkan semua jasa, 

konsolidasi, NVOCC dan lainnya. 

 

c. Marketing 

 

Berisi nama-nama Negara beserta kode yang diperlukan untuk seluruh 

departemen dalam pembuatan job.  
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Berisi nama-nama lokasi / tempat di masing-masing negara.  

Tipe places ada tiga jenis yaitu City / Airport / Seaport.  

Satu places bisa berfungsi lebih dari tipe (contoh : Tg. Priok : City & 

Seaport). 

Cara kerja sama dengan Countries. 
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Berisi daftar customer  beserta informasi detail yang berfungsi sebagai 

Customer Card. Dalam Data customer, alamat dikelompokkan dalam beberapa 

kategori : 

a. Mailing Addres : alamat untuk rate quotation 

b. Document Address : alamat untuk dokumen shipping di bagian NVOCC. 

c. Billing Address : alamat pengiriman invoice. 

d. Others : alamat untuk dokumen BC23.  
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A. Agents 

Berisi daftar agent  beserta informasi detail baik group maupun 

non grup company.  

B. Warehouse 

Berisi daftar nama gudang di pelabuhan / depo / utc untuk 

kegiatan operasional. 

C. Third party Vendor 

Berisi daftar vendor dan trucker.  

D. Carrier 

Berisi daftar shipping line, airline  dan trucker.  

E. S/C/N 

Berisi daftar nama-nama perusahaan yang digunakan oleh bagian 

NVOCC untuk pembuatan dokumen shipping seperti B/L dll. Code tidak 

perlu diisi..  
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F. Prospect 

Berisi daftar nama-nama perusahaan yang belum menjadi 

customer tetapi akan dibuatkan rate quotation. Beri tanda �pada 

Prospect. Pada Type tidak usah diisi / pilih dulu. Code tidak perlu diisi. 

G. Signatures 

Berisi daftar nama-nama karyawan yang namanya perlu untuk 

dicantumkan dalam dokumen tertentu sebagai penandatangan (contoh : 

di rate quotation Mr. Fujita & Ms. Vivi, di Invoice Mr. Iwan Lubis). 

H. Change Password 

Berfungsi untuk merubah password. 

 

d. Accounting 
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e. Cashier 

 

 

 

 

Lampiran 2  
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Istilah Dalam Sistem Pelayaran :"  LCL : Barang masuk gudangBarang 

yang akan dikirim masuk gudang ke pelayaran dan akan di-stuffing bersama 

barang-barang dari perusahaan lain karena secara kuantitas barang yang akan 

dikirim sedikit."  FCL : Full container Barang yang akan dikirim (ekspor) secara 

kuantitas berjumlah besar sehingga harus memesan kontainer. 

a. Maks. 27 m3.......................... 1 x 20 feet 

b. Maks. 55 m3.......................... 1 x 40 feet 

c. Maks. 70 m3.......................... 1 x 40 feet 

d. > 70 m3..................................1 x 45 feet 

Konventional : Pengiriman melalui udara, dokumen  Yang Perlu  

Dipersiapkan : 

1. Commercial Invoice 

2. Packing List 

3. Copy ETPTT 

4. SI ( Shipping Instructions) 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

ANALISIS SISTEM..., IWAN PRATANTO, Ak.-IBS, 2011



98 
 

Contoh bentuk Shipping Instructions 

 

5. PEB + COPY 10 

Dokumen clearence yang perlu dipersiapkan: 

1. Dokumen dari Kanwil 

2. Invoice 

3. Packing List 

4. Dokumen lain, tergantung dari Buyer 

Dokumen Kanwil DepartemenPerdagangan, dokumen ini penting untuk 

clearance barang di negara tujuan ekspor. Tanpa dokumen dari Kanwil 

Departemen Perdagangan, maka barang yang diekspor adalah illegal dan tidak 

bisa dibongkar. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Pedagangan 

berbeda-beda untuk setiap negara, seperti :  
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"  Amerika Serikat (Visa, Form A) 

"  Eropa (Export Lisence, Form A, Certificate of Origin) 

"  Malaysia (Form D) 

"  Taiwan (Form B) 

"  Canada (Form K) 

"  Mexico (Anexo III, Form B. Bisa salah satu atau 

kedua-duanya tergantung dari Buyer) 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Istilah-istilah dalam Bongkar Muat 

• PORT DUES: 

Biaya pelabuhan yang dikenakan untuk penggunaan fasilitas-

fasilitas pelabuhan dan tidak berhubungan dengan suatu pelayanan khusus 

pada pelabuhan yang disinggahi. 

• PORT CHARGES: 

Pungutan Pelabuhan yang dikenakan untuk suatu pelayanan khusus 

pada Pelabuhan yang disinggahi. 

• OVERBRENGAN: 
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(pindah lokasi) memindahkan barang dari gudang/ tempat 

penumpukan yang satu ke gudang/ tempat penumpukan yang lain dalam 

daerah pelabuhan atau dari ship side ke gudang khusus untuk itu 

• GILIR KERJA: 

(shift) adalah jam kerja selama 8 jam termasuk istirahat 1 jam 

kecuali hari jum’at siang istirahat 2 jam, untuk kegiatan bongkar muat 

dengan penggantian tenaga kerja bongkar muat pada setiap gilir kerja 

• GANG TKBM:  

jumlah tenaga tkbm dalam satu regu kerja 

• STEVEDORE: 

pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar 

muat di atas kapal 

• QUAY SUPERVISOR : 

petugas pengendali kegiatan operasional b/m di dermaga dan 

mengawasi kondisi barang sampai ke tempat penimbunan atau sebaliknya. 

• CHIEF TALLY: 

penyusun rencana pelaksanaan dan pengendalian perhitungan fisik, 

pencatatan dan survey kondisi barang pada setiap pergerakan b/m dan 

dokumentasi serta membuat laporan periodik. 

• TELLY CLERK: 

pelaksana yang melakukan perhitungan pencatatan jumlah, merk 

dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat 

laporan 

• FOREMAN: 
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pelaksana dan pengendali kegiatan operasional b/m dari dan ke 

kapal sampai ke tempat penumpukan barang atau sebaliknya, dan 

membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat. 

• MISTRY: 

pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan stevedoring, 

cargodoring dan receiving/ delivery 

• WATCHMAN: 

pelaksana keamanan barang pada kegiatan stevedoring, 

cargodoring dan receiving/ delivery 

• SLACK: 

adalah perbandingan antara kinerja yang mungkin dicapai dengan 

kinerja yang terealisasi. 

 

• PERALATAN BONGKAR MUAT NON MEKANIK: 

adalah alat pokok penunjang pekerjaan b/m yang meliputi jala-jala 

lambung kapal (shipside net), tali baja (wire sling), tali rami manila (rope 

sling), jala-jala baja (wire net), jala-jala tali manila (rope net), gerobak 

dorong, palet. 

 

• B/M DI REDE: 

• pekerjaan b/m dari kapal yang sandar di dermaga ke tongkang di lambung 

kapal dan selanjutnya mengeluarkan dari tali/ jala-jala (eks tackle) dan 

menyusun di tongkang serta membongkar dari tongkang ke dermaga dan 

sebaliknya 

• COMMANDING HATCH: 
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palka yang menentukan dimana palka tersebut memiliki isi kerja 

yang paling banyak dan paling mungkin mempengaruhi waktu awal atas 

waktu kerja yang menyeluruh. 

• LIFO TERM: 

liner in free out, merupakan kombinasi, memuat dengan 

menggunakan liner term dan membongkar dengan menggunakan fios term. 

• FILO TERM: 

free in liner out, juga merupakan kombinasi, memuat dengan 

menggunakan fios term dan membongkar dengan menggunakan liner term. 

• SAGGING: 

muatan terkosentrasi di tengah kapal 

• HOGGING: 

muatan terkonsentrasi diujung-ujung kapal 

• BULKY: 

adalah muatan yang bervolume besar tetapi muatannya ringan 

• OVERSTOWING: 

adalah gambaran buruknya penumpukan (muatan yang ditumpuk 

untuk pelabuhan berikutnya di atas muatan muatan pelabuhan bongkar 

yang lebih awal) 

• SHIFTING: 

meindahkan muatan di dalam palka yang sama atau ke palka yang 

berbeda atau lewat darat 

• LASHING/ UNLANSHING: 

mengikat/ memperkuat muatan atau sebaliknya melepaskan 

pengikat/ penguat muatan 
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• DUNNAGING: 

memasang atas/ pemisah muatan 

• SWEEPING : 

mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer 

• BAGGING/ UNBAGGING: 

memasukan muatan curah ke dalam karung atau sebaliknya yaitu 

membuka karung atau sebaliknya yaitu membuka karung dan 

mencurahkan muatan. 

• RESTOWAGE: 

menyusun kembali muatan dalam palka 

• SORTING: 

pekerjaan memilih/ memisahkan muatan yang tercampur atau 

muatan yang rusak. 

• TRIMMING : 

meratakan muatan di dalam palka kapal 

• CLEANING : 

pekerjaan membersihkan palka kapal. 

• LONGDISTANCE: 

pekerjaan cargodoring yang jaraknya mellebihi dari 130 meter. 

 

Lampiran 4 Daftar Absensi 
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PT Link Pasipik Indonusa 

Valid signature of personnel Marketing PT Link Pasipik Indonusa 

06.10.2011 

Sumber  : PT. Link Pasipik Indonusa 

 

Lampiran 5.  EMP Policy 

Gambar  SOP EMP Policy 

SEPT       

              

 PTLINKPASIPIK INDONUSA 

 

STANDARD OPERATING 

PROCEDURE 

 

 

No      :  xxx 

Rev.    :  00 

Page   :   

 KEBIJAKAN TENTANG CATATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN EKSPOR 

(EMP RECORD POLICY) 

o 

Name Title Full signature I

nitial 

1 Dodik S. Marketing 

Manager 

 
D

S 

2 
        Rudi  

H. T. Staff 

 R

HT 

3 
        Aris 

K.T. Staff 
 A

KT 

4 

 

        Risti P. 
Staff 

 R

P 

5         Uli A.S Staff 

 
U

AS 
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Position Name 

Signature & 

Date 

Prepared 

by 
xxx xxx 

 

? 

 

Issued by 

 

: xxx 

 

SOP No. 

Revision  

No. 

Valid Date 

Next 

Review Date 

: xxx 

: 00 

: xxx 

:  

Cancel SOP   

No. 

Rev. No. 

Date 

: NA 

: NA 

: NA 

Approved 

by 
xxx xxx 
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Sumber : PT. Link Pasipik Indonusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6.  ERMP Policy 

?  

 xxx xxx 
 

?  

 xxx xxx 
 

?  

     

New SOP 

 

Modification from previous SOP  

 

ORIGINAL COPY      : xxx 
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SEPT       

              

   PT LINK PASIPIK INDONUSA 

 

STANDARD OPERATING 

PROCEDURE 

 

 

No      :  xxx 

Rev.    :  00 

Page   :   

 KEBIJAKAN TENTANG CATATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

RESIKO EKSPOR 

(ERMP RECORD POLICY) 

 

 

Risk level:  

Area of Deviation or non-conformity Occurred:  

 

Date: No:S_CAPA_X

XX_YYYY 

Step 1: Identification of the Problem (filled by Responsible Unit) 

 

 

 

 

 

 

Step 2: Evaluation of Risk Level (filled by Responsible Unit) 

Risk Identification: 

Patient/business impact criteria  

  

(Very low = VL,  Low = L, Medium = M, High = H ) 
Highest 

rating    (VL/ L / M / H) 

Patien

t risk 

Compl

./Regul. Risk 

Qualit

y /EMP 

risk 

Type 

of risk 

Opera

tional 

supply chain 

risk 
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Step 3: Investigation (Determining of Impacted area) (filled by Responsible Unit) 

Impacted Area : 

• Personnel                                 □ Yes           □   No 

• Materials                                   □ Yes           □  No 

• Procedures                               □ Yes           □   No  

• Documentation                         □ Yes           □   No  

• Exchange Rate                         □ Yes           □   No 

• External factors                        □ Yes           □   No  

• Other (Please describe): …………………. 

Completion  of the action implementation:                      □   O.K        □   Not O.K                                                                      

Remarks: 

 

 

Signature of Quality unit:                                                                                    Date:  

Closed date:  

Sumber : PT. Link Pasipik Indonusa 
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Lampiran 7.     Dokumen Ekspor B/L 

Surat Ocean Bill of Lading 

OCEAN BILL OF LADING 

BILL OF LADING NO. 

CHHKXJKLAX4B2339 

SHIPPER 

PT.LINK PASIPIK INDONUSA  
METRO TRADING CENTRE BLOK H.11 JL.SOEKARNO HAT 

CONSIGNEE 

CENTRA WORLD WIDE CORP 14810. 
,ABLE LANE STE 102 HUNTINGTON BEACH,CA 92647 

NOTIFY PARTY 

 

VOYAGE NO. 

00167 
VESSEL NAME 

XIN XIA MEN 
ARRIVAL DATE 

2008-08-06 
PORT OF LOADING 
KAJANG 
PORT OF DISCHARGE 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
DECLARATION OF GOODS 

GENERAL 131-34 TULLE 2008 

PARTICULARS (1) 

CONTAIN

ER NO. 

Q

TY. 

MARKS (2) CA

RGO WEIGHT 

COUNTR

Y OF ORIGIN 

CCLU3

996041 

2

042 

PCS 

MARK TEXT ANGE 

TEL (213 NO M 

29

80 KG 

MALAY

SIA 

 

(NOTES) 
(1)
 As declared by Shipper and not acknowledge by Carrier 

(2) Said to contain 
SIGNED BY/ON BEHALF OF CARRIER 3 

 

 

View Additional CENTRA WORLD WIDE CORP 14810 Import Activit 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Data Pribadi 

 Nama    : Iwan Pratanto 

 Temapat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Februari 1985 

 Alamat    : Komp. BBD  B4 no. 154 

Cimanggis-Depok 

 Jenis Kelamin   : Pria 

 E-Mail    : iwan85_P02@hotmail.com 

 Telepon   : 021 – 94270081 

Pendidikan 

- STIE Indonesia Banking School, Jakarta   2004 – 2011 

- SMU Pribadi , Depok     2000 – 2004 

- SLTP Negeri 102, Jakarta     1997 – 2000 

- SD Islam PB. Sudirman, Jakarta    1991 – 1997 

- TK Melur, Jakarta      1989 – 1991 

Kursus dan Seminar 

- Kursus Basic Treasury      2007 

- Seminar Banking Industry in 2006 : Perbankan yang 

solid dan dipercaya masyarakat mampu berperan  

positif terhadap pembangunan ekonomi   

 2006 

- Islamic Economic Study Club     2006 
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- TBI TOEFL Preparation      2006 

- TBI Oral Preparation and Business Correspondence  2006 

- Kuliah Umum : Pengalaman Kerja di Bidang 

Perbankan dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya 

 2005 

- Kuliah Umum : Peran PT. Permodalan Nasional Madani   

dalam Pemberdayaan BPR dan LKM   

 2005 

- Kuliah Umum : PERBARINDO dan Bank Perkreditan  

Rakyat (BPR)      

 2005 

- Kursus Pelayanan Prima (Service Excellence)   2005 

- TBI General English level 4     2005 

- LIA General English: Basic Levels    2004 

- Comprehensive English Program     2004 

- Comprehensive Computer Program    2004  

- Comprehensive Turkish Program     2004 

 

Pengalaman Organisasi 

- Panitia Science Fair Kerjasama Indonesia-Turki   2003 

- Ketua Club Catur SMU Pribadi, Depok    2003 

- Anggota Paskibra SMU Pribadi, Depok    2002 

- Anggota Club Musik SMU Pribadi, Depok   2001 

- Anggota Osis SMU Pribadi, Depok    2001 

 

Pengalaman Kerja 

- Buku Kafe,  bidang keuangan, Margonda, Depok 2007 – 2009 

- Freelance CV. Maju Bersama bidang operasional 

 Batubara, Batujajar, Bandung    2008 
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- MMB Tour, Biro Perjalanan Umrah dan Haji  

bidang operasional, Margonda, Depok                             2010 – 

2011 

- Usaha Jual Beli Kendaraan roda dua, Depok  2011  

- Freelance MySellr bidang keuangan,  

Mampang, Jakarta Selatan    2011  

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

ANALISIS SISTEM..., IWAN PRATANTO, Ak.-IBS, 2011




