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ABSTRACT 

 

Media information has a strong issue to persuade audience in every 

movement of informations in every corner around the world, lately internet has 

changed the way of traditional method inorder  spreading informations. World 

wide web as known as www is the keyword to entering the internet world, website 

is another gate to access the information inside the internet. However the access 

of information needs to gain a profit towards the quality of information that 

people needs. Let say every websites need a money to run their products and this 

money is ought to thru the system of economic principals, in every economic 

system it depends on the information system. In this case how the  revenue cycle 

information system works at the website company. 

Further more to analyze this case, there is some method which is field 

research and libarary research. The field research are meant to directly  pop 

inside the field of website company to gain some information of revenue cycle 

information system and the primary data’s that recuired for this analysist. The 

liberary research are meant to gain the information to compare between the 

theories and the current situation of this case interest. 

This company has succeed to plant the current revenue cycle information 

systems, which has a similarity with the theory and yet this similarity has a trade-

off with the efficiency, thru this system in the level of acceptable issues.  

 

 

Keywords: revenue cycle information systems, accounting information system, 

slot ads, media information company 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sebagai mahluk sosial yang selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama 

dengan manusia lain, manusia memiliki kemampuan bahasa yang dapat mentransfer 

kata-kata untuk setiap hal yang terlintas di benaknya. Kebutuhan untuk saling 

berkomunikasi itu bias hanya sekedar menukar informasi. Untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan informasi, lahirlah suatu media yang berisi akan informasi-informasi. 

Kesimpulannya, manusia selalu ingin tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan, 

jika memungkinkan, apa yang akan terjadi. 

Bentuk media informasi antara lain dalam bentuk lisan, pantun, puisi, cerita 

rakyat, dan sebagainya. Semakin maju teknologi, media informasi bertransformasi dalam 

bentuk tulisan. Memasuki abad moderen, manusia menyadari bahwa ternyata media 

informasi dapat dikomersialisasikan. Salah satu yang memiliki kepentingan tersebut 

adalah perusahaan komersial yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya melallui media-

media informasi yang dulu diawali dengan koran pada kolom usaha, kemudian radio 

pada adlipnya, kemudian televisi dengan iklan bergambar, dan terakhir dengan media 

internet. Iklan merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memberitahukan kepada pelanggan dan calon pelanggan akan produk dan jasa yang 

ditawarkan. Maka dengan adanya iklan, masyarakat akan menjadi lebih pandai dalam 

keberadaan jasa dan produk tersebut dan menjadi tertarik dan juga dapat menambah ilmu 

pengetahuan atas informasi atas iklan yang diberikan. Fungsi iklan yang amat besar dan 
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penting untuk divisi pemasaran menjadikan para pengiklan rela membayar mahal agar 

iklan produk dan jasanya dimuat dalam media dan dilihat oleh masyarakat luas.  

Kemajuan internet kini sudah semakin pesat, dimana dulunya internet hanyalah 

suatu alat bagi para ilmuan untuk saling berinteraksi serta berbagi ilmu, tetapi sekarang 

internet sudah berkembang jauh sekali. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali situs 

lokal dalam dunia maya yang memberikan banyak informasi dan juga perdagangan 

dalam layanan jasa maupun manufaktur. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menganalisa sistem pendapatan atas slot 

iklan pada situs terbesar atau terfavorit dalam kriteria berita, informasi dan entertainment 

di Indonesia yaitu www.detik.com yang berada dibawah naungan PT. AMS merupakan 

perusahaan  pertama yang mengembangkan sayapnya di lingkup berita atau kita sebut 

dengan istilah pioneer-nya situs berita di Indonesia. Pada tahun 2010, PT. AMS 

memiliki nilai jual yang tinggi yaitu mencapai kisaran 871,348 dolar amerika dan 

pendapatan perhari sekitar 2,277 dolar amerika yang diestimasikan berdasarkan situs 

webestimated.com, dan detik.com masuk dalam ranking lima besar yang berada pada 

urutan kedua dalam harga dan pendapatan perharinya.  

Detik.com ialah sebuah portal web yang berisikan tentang berita aktual dan 

artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di 

Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya 

memiliki edisi online dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun 

begitu, Detik.com merupakan yang terdepan dalam berita-berita baru (breaking news). 

 Detik.com merupakan portal kepada situs-situs yang biasa diakses para pengguna 

layanan informasi, baik yang merupakan pengunjung setia maupun yang baru, dimana 
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situs-situs itu dibagi sesuai dengan objek dan tujuan dari informasi itu, yakni: deiknews, 

detikfinance, detikfood, detikhot, detiki-net, detiksport, detikhealth, detikshop, detiktv, 

detiksurabaya, detikbandung, detikforum blogdetik, serta fasilitas 

 Manfaat SIA bagi perusahaan adalah untuk membuat suatu standarisasi atas suatu 

proses kerja, dengan tujuan untuk meminimalisasi tingkat kesalahan yang ada pada 

pelaksana, penanggung jawab dan juga perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh situs 

www.detik.com , karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN PADA PT. AMS 

ATAS SLOT IKLAN” 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1.   Identifikasi Masalah 

 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menyingkap bagaimana proses 

sistem informasi akuntansi siklus pendapatan atas slot iklan, dimana hal ini merupakan 

hal yang sangat penting bagi perusahaan maupun auditor untuk meninjau sebagaimana 

teknik yang digunakan untuk mencapai suatu sistem yang layak,  diawali dari pemesanan 

slot iklan hingga collecting. Kemudian dievaluasi kesesuaian antara sistem informasi 

akuntansi siklus pendapatan dengan teori yang ada. 
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1.2.2 Perumusan Masalah 

 Dari gambaran yang telah dijelaskan pada pendahuluan dapat dirumuskan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara kerja sistem informasi akuntansi siklus pendapatan atas slot 

iklan pada PT. AMS? 

2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan atas 

slot iklan yang ada pada PT. AMS telah sesuai dengan teori yang ada?  

1.3 Tujuan Penulisan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara kerja sistem informasi pada siklus pendapatan slot 

iklan yang ada pada PT. AMS 

2. Untuk mendapatkan hasil atas sistem informasi akuntansi siklus pendapatan 

yang ada pada perusahaan ini telah sesuai atau medekati dengan teori yang 

ada. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

sebagai berikut: 

 Pihak pengunjung detik.com dan blogger detik yang diharapkan dapat 

menambah pengetahuan akan sistem informasi akuntansi siklus 

pendapatan pada slot iklan. 

 Pihak akademisi yang diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan 

dalam mengenal suatu proses sistem pendapatan atas suatu perusahaan. 
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 Pihak manajemen yang diharapkan dapat memberikan suatu gagasan atas 

slot iklan yang dapat di jual maupun untuk keperluan mengekspansi slot 

iklan yang tersedia. 

1.5. Pembatasan Masalah 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data 

dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Survey kepustakaan 

Berupa pencarian data untuk landasan teori mengenai sistem informasi akuntansi 

maupun sistem informasi akuntansi siklus pendapatan, sistem informasi management 

atas kontrol internal yang layak, sistem informasi penerimaan yang berasal dari buku 

bacaan, jurnal, artikel, maupun skripsi-skripsi yang telah diciptakaan oleh penulis-

penulisnya. 

2. Survey lapangan 

Berupa observasi dan wawancara terhadap perusahaan untuk mendapatkan data-

data mengenai profil perusahaan dan praktik implementasi sistem informasi 

akuntansi atas siklus penerimaan perusahaan.  

 Pembatasan masalah yang didapat penulis yaitu, ruang lingkup penelitian yang 

dibatasi oleh objek penelitian yang disebabkan, adanya suatu tingkat kerahasiaan yang 

tidak boleh dimiliki penulis ada pada terbatasnya waktu yang diberikan untuk proses 

pengambilan data, kepemilikan data SOP penjualan, pendapatan, laporan internal control 

atas penjualan slot. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, 

diantaranya: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan 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. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan 

sistematika penulisan yang menggambarkan secara struktural isi dari tulisan ini. 

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

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

dengan perusahaan PT. AMS. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, dimana  

membandingkan antara studi kepustakaan dengan informasi yang diperoleh dari 

perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang dikhususkan 

pada slot iklan, serta mengevaluasi manfaat yang diperoleh dari pengimplementasiaan 

tersebut. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai profil dari PT. AMS. Selain itu juga pada bab ini 

membahas mengenai analisis penerapan sistem informasi pada sistem penjualan produk 

yang dibatasi pada siklus pendapatan pada  PT. AMS khususnya pada slot iklan. 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. AMS. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem 

 Menurut Gelinas (2005) mengemukakan definisi sistem adalah seperangkat 

bagian-bagian yang saling bergantung bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

spesifik. 

 Menurut Hall (2004) mengemukakan definisi sistem adalah suatu kelompok yang 

terdiri dari dua atau lebih komponen yang terkait atau subsistem yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Adapun sistem memiliki karakteristik sebagai berikut  : 

1. Tujuan  

Suatu sistem harus mempunyai tujuan. Tujuan merupakan sasaran-sasaran atau 

kekuatan yang memotivasi organisasi dalam mengejar cita-citanya. 

2. Lingkungan  

Sesuatu yang mengelilingi di luar batas suatu sistem disebut sebagai lingkungan. 

Lingkungan juga disebut sebagai pihak eksternal yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang diambil dalam suatu sistem, misalnya pelanggan, 

pemasok, pesaing, pemerintah, dan pasar. 

3. Batasan  

Batasan adalah hambatan internal atau eksternal yang membentuk susunan dan 

kemampuan suatu sistem. Yang merupakan batasan eksternal adalah lingkungan 
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dan merupakan batasan internal salah satunya adalah sumber daya terbatas yang 

dimiliki perusahaan. 

4. Input-Proses-Output 

Input adalah semua sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

melaksanakan aktivitas perusahaan dan untuk menghasilkan output. Proses 

adalah semua prosedur yang dijalankan untuk megubah input menjadi output. 

Output adalah setiap arus keluar yang bersifat berwujud dan tidak berwujud 

(informasi). 

5. Umpan balik 

Umpan balik adalah dimana informasi yang menjadi keluaran suatu sistem 

dimasukkan kembali sebagai masukan. Umpan balik dimaksudkan sebagai upaya 

peningkatan upaya pengendalian. 

6. Pengendalian  

Pengendalian adalah suatu wahana dari peraturan yang dibuat. Aktivitas 

operasional dan peroses dalam sistem dapat diawasi, sehingga setiapdapat 

diidentifikasi dan dikoreksi. Pengendalian membantu dalam pencapaian tujuan. 

7. Subsistem  

Seluruh sistem memiliki subsistem yang saling ketergantungan. Setiap subsistem 

menjalankan peran tertentu di dalam sistem yang lebih besar, subsitem menjadi 

salah satu bagiannya. 

2.1.1. Informasi 

 Pengertian informasi berbeda dengan data, yang terkadang penyebutannya saling 

tertukar. Data adalah fakta-fakta yang mungkin sudah atau belum diproses dan tidak 

mempunyai pengaruh yang bersifat langsung pada pengunanya. Untuk definisi 
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informasi, menurut Hall (2004): “Informasi adalah data-data yang telah dipersoses yang 

memiliki pengaruh langsung kepada penggunanya”. 

 Tanpa memperhatikan bentuk informasi yang sangat beragam, informasi 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Relevan (Relevance) 

Isi dari suatu laporan atau dokumen harus dapat digunakan untuk mencapai suatu 

tujuan. Dengan demikian, suatu informasi dikatakan relevan apabila berguna bagi 

para pengguna informasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga 

menghasilkan keputusan yang benar. 

2. Tepat waktu (Timeliness) 

Suatu informasi yang baik harus dapat diperoleh oleh pengguna informasi pada 

saat informasi tersebut dibutuhkan. 

3. Keakuratan (Accuracy) 

Informasi yang akurat merupakan informasi yang lepas dari kesalahan-kesalahan 

yang bersifat material. Informasi yang tidak akurat akan menghasilkan keputusan 

yang buruk atau gagal dalam mengambil keputusan yang diperlukan. 

4. Kelengkapan (Completeness) 

Suatu informasi dikatakan lengkap apabila setiap informasi yang esensial bagi 

pengambil keputusan tidak ada yang hilang sehingga pesan yang ingin 

disampaikan menjadi jelas dan ambigu. 

5. Pengikhtisaran (Summerization) 

Bentuk suatu informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna informasinya. 

Semakin tinggi posisi seseorang dalam perusahaan maka akan membutuhkan 

informasi yang lebih ringkas, padat, dan tidak harus detail. 
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2.1.2 Akuntansi 

Menurut Reeves (2008) mengemukankan definisi akuntasi didefinisikan sebagai 

ssstem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Menurut Hartanto didalam Habibi(2006) akuntansi adalah kumpulan prosedur 

untuk mencatat, mengklasifikasi, mengiktisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan 

keuangan, transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya 

menginterperstasikan laporan tersebut.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah 

sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengambil tindakan-tindakan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. 

2.1.3. Sistem Informasi 

 Menurut Wilkinson (2000) mengemukakan definisi sistem informasi akuntansi 

adalah struktur yang tersatukan dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya 

fisik dan komponen lainnya untuk mengubah data yang bersifat ekonomi menjadi 

informasi akuntanasi, dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan informasi bagi 

penggunanya yang beragam.  

 Selayaknya suatu sistem, sistem informasi akuntansi menghasilkan keluaran yang 

dibutuhkan para penggunanya sesuai kebutuhannya masing-masing. Pengguna sistem 

informasi akuntansi dibagi dalam dua kelomppok yakni external dan internal. Yang 

termasuk para pengguna external yaitu pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, 
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pelanggan, pemasok, pesaing, dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan. 

Keluaran yang diterima para pengguna external bergantung pada sistem informasi 

akuntansi perusahaan. 

 Sedangkan, para pengguna internal adalah seperti manajer yang memiliki 

kebutuhan atas informasi akuntansi berdasarkan tingkatan dalam organisasi atau fungsi-

fungsi tertentu dijalankannya, misalnya: 

1. Top-level manajemen membutuhkan informasi yang bersifat strategis. 

2. Middle-level manajemen membutuhkan informasi yang bersifat taktis. 

3. Lower-level manajemen membutuhkan inormasi yang bersifat operasional dan 

berorientasi pada trasaksi. 

Sistem informasi akuntansi yang efektif memiliki lima fungsi utama yakni: 

1. Pengumpulan data  

Fungsi ini meilbatkan beberapa tindakan seperti mengumpulakn data transaksi, 

mencatat data  menjadi suatu bentuk tertent, memvalidasi dan mengedit data 

untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. 

2. Pemeliharaan data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada fungsi kedua ini adalah pengklasifikasian, 

perekaman, pengurutan, pengelompokan, penggabungan, penghitungan, 

penyimpulan, dan pembandingan. 

3. Manajemen data 

Langkah-langkah terkait dalam fungsi ini adalah penyimpanan data, 

pemeliharaan data, dan pemanggilan kembali data. 

4. Pengendalian data 
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Penggunaan beragam teknik dan prosedur yang dimaksudkan untuk menjalankan 

pengendalian dan pengamanan yang memadai yang bertujuan untuk 

mengamankan aset perusahaan termasuk data, dan memastikan bahwa data yang 

diperoleh akurat dan lengkap. 

5. Penghasilan data 

fungsi ini mencakup penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian 

informasi. 

Mendukung output pada proses transaksi dan pemrosesan informasi. 

  Meskipun tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk setiap organisasi 

mungkin berbeda-beda, namun sistem informasi akuntansi mempunyai tiga tujuan yang 

fundamental secara umum: 

1. Mendukung fungsi manajemen, khususnya dalam tanggung jawabnya dalam 

mengelola sumber daya perusahaan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan manajemen 

3. Mendukung operasi organisasi sehari-hari. 

Sebagai suatu sistem, sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa subsistem 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Subsistem-subsistem tersebut antara 

lain: 

1. Sistem pemrosesan transaksi, terdiri atas lima subsistem siklus transaksi: 

a. Pendapatan 

Merupakan proses yang berasal daru peristiwa ekonomi yang menghasilkan 

pendapatan bagi organisasi. 

b. Pengeluaran 
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Merupakan proses yang berasal dari peristiwa ekonomi yang menghabiskan 

sumber daya perusahaan. 

c. Konversi  

Merupakan proses dimana suatu merubah material menjadi barang jadi. 

d. Sumber daya manusia 

Merupakan proses yang berhubungan dengan penggunaan jasa orang/karyawan 

seperti rekrutmen, promosi, pemberhentian, dan pembayaran gaji/upahnya. 

e. Buku besar 

Merupakan proses yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan lainnya. 

2. Sistem penganggaran, adalah sistem yang dimaksudkan untuk membuat 

perencanaan, motivasi karyawan, dan proses evaluasi kinerja. 

3. Sistem pelaporan tanggung jawab, adalah ikhtisar data historis dengan dasar 

periodik dan menyediakan informasi dengan arus dari bawah ke atas (bottom-

top). 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sumber Hall ”Sistem Informasi Akuntansi” (2004)  

     Gambar 2.1 Siklus Informasi 
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2.1.4. Siklus Pendapatan 

 Siklus pendapatan adalah semua kejadian yang berkaitan dengan penjualan 

baranag atau jasa dan mendapatkan kas dari kejadian tersebut. Maka menurut George 

Bodnar (1998) Siklus pendapatan tiap-tiap perusahaan dibedakan atas cara barang dan 

jasa dikirimkan dan waktu pembayaran oleh pelanggan. Dua subsistem yang terkait 

dalam siklus ini adalah: (1) sistem pemerosesan penjualan dan (2) sistem pemerosesan 

penerimaan kas. 

Tujuan siklus antara lain: 

1. Mencatat pemesanan penjualan cepat, tepat, dan akurat 

2. Memverivikasi kelayakan kredit pelanggan. 

3. Mengantarkan barang atau melakukan pelayanan sesuai tanggal yang dijanjikan. 

4. Menagih untuk penjualan barang dan jasa dengan tepat waktu dan akurat. 

5. Mencatat dan mengklasifikasikan peneriamaan kas dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

6. Memposting penjualan dan penerimaan kas pada akun pelanggan dalam buku 

besar pembantu piutang. 

7. Menjaga barang sampai diantarkan. 

8. Menjaga kas sampai dimasukkan ke dalam rekening bank. 

2.1.5. Flowchart dan Data Flow Diagram 

Pengertian Flowchart menurut Hall (2004) adalah sebagai berikut:“ Flowchart 

adalah representasi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi diantara entitas-

entitas kuncinya”. 
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Menurut Krismiaji didalam Habibi (2006) analisis sistem informasi akuntansi 

atas pembayaran iklan adalah: Bagan alir dokumen (Document Flowchart) merupakan 

bagan yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area 

pertanggungjawaban didalam sebuah organisasi, bagan alir ini menelusur sebuah 

dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya”. 

Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok 

sebagai berikut: 

a. Input/output,  yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang 

memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data.  

b. Processing, merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan 

untuk mengolah data (dengan komputer atau dikerjakan secara manual).  

c. Storage, simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan 

data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem.  

d. Lain-lain. Simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Simbol ini juga 

menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagn alir, serta penjelasan-

penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut.  

Menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, bagan alir 

dokumen didefinisikan sebagai berikut: Bagan alir dokumen (document flowchart) atau 

disebut juga bagan alir formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan 

bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan – 

tembusannya 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil simpulan bahwa bagan alir dokumen 

dapat menunjukan darimana dokumen yang mengalir berasal, tujuan digunakannya, 

kapan tidak dipakai lagi. 
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2.1.5.1. Flowchart 

Flowchart digunakan untuk secara grafik mendokumentasikan sistem informasi. 

Flowchart berfokus pada aspek fisik atas proses dan alur informasi.Menurut Hollander 

(2003) “flowchart dibagi dalam empat tipe yakni: 

1. Sistem flowchart, memperlihatkan seluruh penyusunan sistem, termasuk 

didalamnya dokumen-dokumen, alur data, dan proses suatu sistem. 

2. Document/procedure flowchart, memperlihatkan pembuatan alur, dan tujuan dari 

dokumen didalam suatu sistem dan prosedur yang dilaksanakan. 

3. Hardware flowchart, memperllihatkan penyusunan perangkat keras suatu sistem. 

4. Program flowchart, memperlihatkan logika dan langkah-langkah proses suatu 

sistem.” 

Flow chart pada siklus pendapatan yang diterangkan oleh.Hall dan juga Hollander 

dijelaskan pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.2. Revenue cycle 

OVERVIEW OF REVENUE CYCLE ACTIVITIES
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Sumber Hall “Accounting System Information”(2004) 

Key Controls:

Pre-numbering (completeness)

Matching of picking ticket to each invoice (completeness, accuracy)

Pre-approved vendor (authorisation, validity)

Matching of cash receipts with sales invoice (accuracy)

Exception.reviewed by sales manager (accuracy, validity) 

Adjustment is supported by approval from area managers 

(authorisation, validity)

Post adjustments are reviewed by accounting manager (authorisation, 

validity).

Sales orders are matched to each invoice (authorisation, validity, 

completeness, accuracy)

Statements are sent to each customer monthly.  Anomalies raised by 

customer s are investigated by the accounting manager (completeness, 

accuracy).

Sumber: Hollander ”Accounting 
Information Technology and Busines 

Solutions” (2003)

Gambar 2.3 Revenue Cycle
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2.2. Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi 

Seperti yang sudah dijelaskan pada struktur pengendalian internal khusunya pada 

komponen aktivitas pengendalian, dibagi dalam dua subkomponen yakni aktivitas 

pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pemrosesan informasi. 

Untuk aktivitas pengendalian yang berkaitan pemrosesan informasi dibagi aras dua 

pengendalian yakni pengandalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi 

(application control). Kedua jenis pengendalian ini sangat penting karena mencerminkan 

dan menggambarkan praktik pengendalian yang seseungguhnya dijalankan di suatu 

perusahaan. 

Dibawah ini akan dijelaskan untuk tiap-tiap pengendalian. 

2.2.1 General Control 

 Menurut Hall (2004) General control adalah semua aktivitas yang melibatkan 

sistem akuntansi perusahaan dan sumber daya perusahaan. Pengendalian umum dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Pengendalian organisasi  

Pengendalian organisasi adalah aktivitas pengendalian utama yang 

diimplementasikan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab secara logis. 

2. Pengendalian dokumentasi 

Pengendalian dokumentasi meliputi dokumentasi atas standard operating procedure 

dan pengertian lain yang mendeskripsikan sistem informasi akuntansi dan 

operasinya. 
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3. Pengendalian akuntabilitas asset 

Pengendalian ini bertujuan untuk membantu memastikan bahwa penilaian asset 

perusahaan sudah baik. 

4. Pengendalian praktik manajemen 

Pengendalian ini bertujuan untuk menanggulangi risiko yang berhubungan dengan 

manajemen, seperti kebijakan sumber daya manusia, praktik audit dan pengendalian 

manajemen dan operasional. 

5. Pengendalian operasi pusat informasi 

Pengendalian ini terdiri dari prosedur operasi computer dan pemeriksaan perangakat 

keras computer. 

6. Pengendalian otorisasi 

Aktivitas ini berusaha mengembangkan kondisi standar di mana suatu transaksi 

disetujui dan diputuskan. 

7. Pengendalian akses 

merupakan pengendalian yang bertujuan untuk membatasi akses terhadap kas, 

persediaan, dan asset berupa peralatan. 

2.2.2. Application Control 

Menurut Hall (2004) Application control, juga disebut pengendalian transaksi, 

adalah pengendalian yang menyinggung secara langsung terhadap sistem pemrosesan 

transaksi. Pengendalian ini bertujuan memastikan semua transaksi telah diotorisasi 

secara sah dan secara akurat decatat, diklasifikasi, diproses, dan dilaporkan. Pengedalian 

aplikasi dikelompokan sebagai berikut: 
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1. Pengendalian input 

Pengendalian input didesain untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap 

input pemrosesan data. 

2. Pengendalian proses 

Pengendalian pemrosesan didesain untuk menyajikan kepastian bahwa proses 

sesudah berjalan sesuai prosedur dan tidak ada transaksi yang hilang atau salah 

dimasukkan ke dalam alur proses. 

3. Pengendalian output 

Pengendalian output didesain untuk memeriksa bahwa input dan proses 

menghasilkan output yang valid, serta output tersebut didistribusikan dengan benar. 

2.3. Periklanan 

2.3.1. Pengertian Periklanan 

 Periklanan, atau yang biasa disebut dengan advertising dalam bahasa inggris, 

memiliki makna yang banyak. Menurut Kotler (2002) periklanan adalah: “Presentasi dan 

promosi dalam bentuk apapun mengenai suatu ide atau sesuatu barang perdagangan 

ataupun jasa, oleh sponsor yang telah dikenal”.  

 Dalam khasanah  perundang-undangan Indonesia, dimana definisi iklan cukup 

sulit ditemukan meskipun peraturan-peraturan yang mengatur penyiaran iklan 

sudahcukup lengkap. 

 Iklan dibagi menjadi dua jenis iklan, dimana ada iklan komersial dan juga iklan 

pelayanan masyarakat. Berikut adalah penjelasan atas kedua jenis iklan tersebut: 
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1. Iklan komersial adalah iklan yang dimana produk iklan yang dimaksudkan untk 

menarik perhatian konsumen segmen tertentu atau seluruh orang yang 

melihatnya. 

2. Iklan pelayanan masyarakat adalah iklan yang dimaksudkan untuk memberikan 

informasi, mendidik, dan memotivasi masyarakat dengan isu-isu yang bersifat 

non komersial. 

Dengan adanya dua jenis iklan tersebut menjabarkan bahwasanya iklan berfungsi 

sebagai alat untuk  membantu manajemen pemasaran suatu perusahaan untuk 

meningkatakan penjualan produk atau jasa dan disisi lain sebagai alat informasi dan 

pendidikan kepada masyarakat yang bersifat non komersial. 

Iklan dapat diterbitkan dan dipasang pada surat kabar, televisi, surat pos, radio, 

majalah, yellow pages, newsletter, brosur, telepon, dan internet. Semua jenis media 

tersebut memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam fungsinya 

yang menyampaikan pesan pada pelanggan dan calon pelanggan. 

“Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau 

menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat 

iklan” (Duniarto, 2003,p.l). 

 “Iklan bias di definisikan sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang menjual 

pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli 

produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media” (Kriyantono,2008,p.174). 
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2.3.2. Bisnis didalam Internet 

2.3.2.1. Internet 

Berdasarkan situs id.wikipedia.org/internet, internet adalah ialah rangkaian 

komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian, dimana internet itu memeiliki 

kepanjangan interconnected networking. Manakala Internet ialah sistem komputer 

umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang 

terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini 

dinamakan internetworking. 

2.3.2.2. E Bussiness 

“Bisnis elektronik atau e-bussiness mengacu kepada pengguna 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” (Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, 2008) 

2.4. Sistem Pengamanan Komputer 

”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.” (Hall, 2004) 

Berikut ini adalah komponen-komponen keamanan yang terdapat dalam sebuah 

sistem operasi yang aman: prosedur log-on, kartu akses, daftar pengendalian akses, dan 

penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut: 
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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 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 
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istimewa yang terdapat dalam kartu akses, dengan yang terdapat dalam data 

pengendalian akses. Jika ada kecocokan, pengguna diberikan akses. 

4. Pengendalian Akses Diskresioner 

Administrator sistem pusat biasanya menentukan siapa yang diberikan akses 

sumber daya tertentu dan mempertahankan daftar pengendali aksesnya. Namun 

demikian, dalam sistem distributif, sumber 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. Setiap upaya yang dilakukan oleh manajer penganggaran untuk menambah, 

menghapus, atau mengubah buku besar umum akan ditolak. Penggunaan pengendalian 

akses diskresioner perlu diawasi dengan ketat, guna mencegah terjadinya pelanggaran 

keamanan yang disebabkan oleh penggunaan yang bebas. 
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2.5. Rerangka Berpikir 

 

Sebagaimana yang digambarkan diatas, penulis hendak menjabarkan adanya 

sistem informasi akuntansi pada PT. AMS, khususnya di dalam sistem informasi 

akuntansi siklus pendapatan yang ada dari PT. AMS, yang kemudian dianalisa sesuai 

dengan teori yang terdapat di dalam buku-buku teori sistem informasi akuntasi yang 

menghasilkan kesimpulan atas analisa maupun saran bagi PT. AMS.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori studi kasus mengenai  analisa sistem Informasi 

akuntansi siklus pendapatan atas  PT. AMS pada penjualan slot iklan yang berlokasi di 

Jl. Sisingamangaraja Kav 4-6 Jakarta Selatan.  

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan lebih bersifat deskriptif dengan  analisa sistem 

Informasi akuntansi siklus pendapatan atas PT. AMS pada penjualan slot iklan dimana 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai manfaat adanya sistem 

informasi akuntansi dalam kegiatan usaha periklanan dalam media daring on-line.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah : 

1. Field Research (penelitian lapangan) 

Yaitu melakukan peninjauan langsung ke dalam perusahaan sehingga diperoleh 

data sekunder yang diperlukan dalam penulisan ini. 

2. Library Research (penelitian perpustakaan) 

Yaitu mempelajari dan membandingkan beberapa teori yang berhubungan 

dengan perumusan masalah yang penulis bahas. Penelitian ini dimaksudkan 

sebagai landasan teori dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

pembahasan masalah. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data adalah data sekunder yang bersifat kualitatif berupa gambaran 

mengenai sistem informasi siklus pendapatan atas PT. AMS pada penjualan slot iklan. 

Data yang dimaksudkan adalah SOP dan observasi lapangan selama masa penelitian 

didalam PT. Detik 

3.4.2 Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan merupakan tehnik yang digunakan 

dalam penelitian untuk melihat sejauh mana penerapan sistem informasi 

(terkomputerisasi) pada penjualan slot iklan kemudian dievaluasi dengan 

membandingkan antara praktek yang diterapkan oleh PT. AMS dan teori yang terkait. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.Sejarah Singkat Perusahaan 

Sejarah PT. AMS dimana memiliki server yang sudah siap di akses pada 30 mei 

1998, namun mulai online dengan sajian lengkap pada 9 juli 1998. Tanggal 9 juli itu 

akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir PT. AMS yang didirikan oleh Budiono 

Darsono(eks wartawan detik), Yayan Sopyan(eks wartawan detik), Abdul Rahman(eks 

wartawan tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan utama PT. AMS fokus kepada 

berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah situasi politik mereda dan 

ekonomi mulai membaik, PT. AMS memutuskan untuk juga melampirkan berita 

hiburan, dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk PT. AMS yang update-nya 

tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Yang 

dijual PT. AMS adalah breaking news (berita-berita actual). Dengan bertumpu kepada 

vivid description macam ini PT. AMS melesat sebagai situs informasi digital paling 

terpopuler di kalangan pengguna internet khususnya di Indonesia. 

Pada juli 1998 situs PT. AMS per harinya menerima 30.000 hits (ukuran jumlah 

pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 pelanggan internet. Sembilan bulan 

kemudia, maret 1999, hits per harinya meningkat tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 

214.000 hits perhari atau 6.420.000 hits per bulan dengan 32.000 pelanggan internet 
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(user). Pada bulan juni 1999, angka itu menigkat lagi menjadi 536.000 hits per hari 

dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits mencapai 2,5 juta lebih per harinya. 

Selain perhitungan hits, PT. AMS masik memiliki alat ukur lainnya yang sampai 

sejauh nini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang 

dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah page view. Page view PT. AMS sekarang 

mencapai 3 juta per harinya. Sekarang PT. AMS menempati urutan ke empat tertinggi 

dari alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia. 

4.1.2. Profil Perusahaan 

Sekarang ini, banyak advertiser telah banyak berpendapat bahwasanya 

memasang iklan didalam media daring online lebih efektif dan efisien, dimana lebih 

memberikan banyak permintaan dibandingkan media konvensional, khususnya dalam 

flexibilitas, waktu, akses, dan consumer targeting. Permintaan dan pertumbuhan atas 

media daring online sendiri adalah salah satu alasan yang terkuat dimana kita dianjurkan 

untuk tetap berinteraksi dengan media daring online ini, tidak ada lagi hal yang cukup 

baik dengan era yang serba online ini untuk memasangkan iklan. 

Semenjak pertama launching pada tahun 1998, PT. AMS telah menambah aneka 

segmen dan channel yang menjadikan PT. AMS sebagai pioneer portal informasi, berita 

maupun breaking news. Dimana PT. AMS memiliki moto “Never Stand Still” yang 

memiliki makna kita akan selalu memberikan yang terbaik pada progress dan seterusnya. 

Saat ini PT. AMS telah memiliki klien yang aktif dalam mengiklankan diversivikasi 

bisnis yang mencakup, perbankan, informasi dan teknologi, pelayanan telekomunikasi 

dan juga produk konsumsi. PT. AMS juga menjaga harmonisasi dengan top agen 

advertising untuk membangun slot iklan yang efektif. 
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Apa saja benefit yang ada pada PT. AMS untuk para pengiklan? 

 Loyal Visitor 

PT. AMS selalu update dalam berita dan informasi setiap waktu. Ini adalah fitur yang 

paling penting yang membangun loyalty antara pengunjung PT. AMS 

 Mass and Segmented 

Disamping channel regular, PT. AMS juga memiliki channel yang spesifik dan 

sesuai segmen yang pengunjung inginkan, seperti ; otomotif(detikoto) atau 

finansial(detikfinance). Bagi para pengkilan, channel spesifik ini dapat membantu 

mereka dalam memasukkan iklan sesuai dengan segmennya masing-masing. 

 Interactivity 

PT. AMS menyediakan bagi para pengiklan diversifikasi unit seksi iklan, yang dapat 

menarik para pengunjung dengan cara yang beragam. Yaitu: 

o Expandable Banner 

Banner ini dapat diperluas oleh pengunjung kapan pun mereka mau, dengan 

cara meng-click maupun menggerakkan kursor pada iklan yang dituju. 

o OTP(Over The Page) 

Iklan ini akan terlihat oleh pengunjung ketika mereka menuju satu halaman 

ke halaman yang lainnya dan tersedia di seluruh halaman yang ada. 

o Expandable Horizontal Ads 

Versi horizontal dari Expandable Banner. 
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o Rich Media Banner 

Versi ini adalah versi tertinggi dalam slot iklan yaitu iklan yang tampilannya 

beranimasi. 

o Hyperlink 

Semua slot iklan dapat di desain untuk memiliki direct hyperlink ke website  

para pengiklan atau website yang dituju. 

4.1.3. Jenis-Jenis Usaha dan Data Aktual Statistik Atas Pengunjung 

 Di dalam halaman utama PT. AMS terdapat tigabelas slot iklan yang dapat diisi 

dan juga terdapat 6 slot iklan horizontal yang dapat diisi. Hasil statistik dari jumlah 

pengunjung terdapat fakta bahwa: 

o Jenis kelamin laki-laki memiliki persentase 55%; sedangkan wanita 45%. 

o Umur pengunjung dimana umur 40 tahun keatas sebanyak 24%; 18-25 tahun 

sebanyak 22%; 26-30 tahun sebanyak 19%; 31-35 tahun sebanyak 18%; dan 

yang terendah pada umur 36-40 tahun sebanyak 17%. 

o Pendidikan pengunjung: S2 yaitu 7%; S1 sebanyak 45%; Diploma sebanyak 

19%; dan SMA sebanyak 29%. 

o Pekerjaan : tidak bekerja sebanyak 3%; pelajar sebanyak 16%; kerah biru 

sebanyak 2%; pengusaha sebanyak 13%; kerah putih 66%. 

o Psikografis : Pengunjung lama sebanyak 30%; inovator 34%; pengunjung 

yang baru sebanyak 14%; pengunjung yang benar-benar baru sebanyak 14% 

Halaman detiknews adalah yang paling popular channel dari PT. AMS. 

detiknews consisten pada berita actual seputar politik, hokum dan kasus criminal. Sub 
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channel yang dapat dipilih didalam deitknews adalah berita yang general, kolom, 

interview, laporan special, dan interaktif fitur pada “info anda” dan “pro kontra”. 

Halaman channel  ini memiliki tujuh slot iklan yang dapat diisi, dimana memiliki fakta 

actual dari data statistic mengenai para pengunjung, yaitu: 

o Kelamin laki-laki sebesar 55% dan wanita sebanyak 45%. 

o Umur diatas 40 tahun sebanyak 24%; 18-25 tahun sebanyak 19%; 26-30 

sebanyak 20%; 31-35 tahun sebanyak 20%; 36-40 sebanyak 17% 

o Pendidikan : S2 sebanyak 7%; S1 sebanyak 44%; Diploma sebanyak 13%; 

SMA sebanyak 36% 

o Pekerjaan : Pengangguran sebanyak 5%; Pelajar sebanyak 16%; Pengusaha 

sebanyak 13%; Kerah Putih sebanyak 66% 

o Psikografi : Pengunjung lama sebanyak 28%; Inovator sebanyak 33%; 

Pengunjung baru sebanyak 20%; Pengunjung yang sangat baru sebanyak 

19% 

Halaman detikfinace adalah seleksi utama halaman untuk para bisnismen dan 

untuk para pengunjung yang memperhatikan dunia bisnis. Detikfinance memiliki 

berbagai macam informasi atas moneter,valas, portofolio, peluang bisnis, dan juga profil 

bisnismen yang menonjol. Didalam halaman ini memiliki tujuh buah slot iklan yang 

dapat diisi, dimana memiliki fakta aktual dari data statistik mengenai para pengunjung, 

yaitu: 

o Dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 61%; wanita sebanyak 39% 

o Dari segi umur: 40 tahun keatas sebanyak 44%; 18-25 tahun sebanyak 13%; 

26-30 tahun sebanyak 15%; 31-35 tahun sebanyak 17%; 36-40% sebanyak 

11%. 
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o Edukasi : S2 sebanyak 3%; S1 sebanyak 46%; Diploma sebanyak 20%; SMA 

sebanyak 31% 

o Pekerjaan : Pengangguran sebanyak 5%; Pelajar sebanyak 11%; Kerah Biru 

sebanyak 1%; Pengusaha sebanyak 7%; Kerah Putih sebanyak 80%. 

o Psikografi : Pengunjung lama sebanyak 44%; Innovator sebanyak 29%;  

Pengunjung baru sebanyak 22%; Pengunjung yang benar-benar baru 

sebanyak 5%. 

Detikhot adalah halaman yang berisi tentang showbiz dan polahidup(lifestyle). 

Detikhot konsisten dalam menyediakan informasi tentang selebritis, musik, film, fashion, 

kesehatan dan kecantikan, seks dan kehidupan percintaan. Pengunjung juga dapat 

mengirim lagu ataupun film kedalam halaman ini. Dimana halaman ini memuat enam 

buah slot iklan yang tersedia dimana memiliki fakta actual dari data statistic mengenai 

para pengunjung, yaitu: 

o Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 29%; wanita sebanyak 71% 

o Dari segi umur: diatas 40 tahun sebanyak 25%; 18-25 tahun sebanyak 25%; 

26-30 tahun sebanyak 22%; 31-35 tahun sebanyak 20%; 36-40 tahun 

sebanyak 8% 

o Edukasi: S2 sebanyak 5%; S1 sebanyak 40%; Diploma sebanyak 32%; SMA 

sebanyak 23%. 

o Pekerjaan: Pengangguran sebanyak 5%; Pelajar sebanyak 16%; Kerah Biru 

sebanyak 1%; Pengusaha sebanyak29%; Kerah Putih sebanyak 49% 

o Psikografi: Pengunjung lama sebanyak 20%; Inovator sebanyak 22%; 

Pengunjung baru sebanyak 45%; Pengunjung yang benar-benar baru 

sebanyak 13%. 
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Halaman detikinet adalah halaman yang berisi tentang teknologi, khususnya pada 

teknologi informasi yang menjadi kata kunci untuk halaman ini. Detiki-Net konsisten 

pada semua hal dan selayang pandang yang ingin diketahui tentang teknologi informasi 

dari kedua pihak yaitu konsumen dan produsen. Pengunjung dapat juga mencari 

tambahan informasi berupa tips dan trik di sub halaman yang tersedia. Dimana halaman 

ini memuat enam buah slot iklan yang tersedia dimana memiliki fakta actual dari data 

statistic mengenai para pengunjung, yaitu: 

o Jenis kelamin laki-laki sebanyak 48%; wanita sebanyak 52% 

o Dari segi umur: diatas 40 tahun sebanyak 16%; 18-25 tahun sebanyak 29%; 

26-30 tahun sebanyak14%; 31-35 tahun sebanyak 19%; 36-40 tahun 

sebanyak 25%. 

o Edukasi: S2 sebanyak 9%; S1 sebanyak 50%; Diploma sebanyak 12%; SMA 

sebanyak 29%. 

o Pekerjaan: Pengangguran 8%; Pelajar sebanyak 18%; Pengusaha sebanyak 

26%; Kerah Putih sebanyak 48%. 

o Psikografi: Pengunjung lama 20%; Inovator 27%; Pengunjung baru 36%; 

Pengunjung yang benar-benar baru sebanyak 17%. 

Halaman detiksport adalah halaman yang wajib di kunjungi bagi pencinta 

olahraga. Dari detiksport, pengunjung senantiasa terpenuhi kebutuhan informasi berbagai 

macam jenis olahraga yang terkini, seperti sepakbola, balapan, bola basket, tinju, tenis, 

badminton, dan lain-lain. Dimana halaman ini memuat tujuh buah slot iklan yang 

tersedia, dimana memiliki fakta actual dari data statistic mengenai para pengunjung, 

yaitu: 

o Jenis kelamin laki-laki sebanyak 89%; wanita sebanyak 11%. 
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o Dari segi umur: 40 tahun keatas sebanyak 15%; 18-25 tahun sebanyak 

27%; 26-30 tahun sebanyak 26%; 31-35 tahun sebanyak 19%; 36-40 

tahun sebanyak 13%. 

o Edukasi: S2 sebanyak 2%; S1 sebanyak 45%; Diploma sebanyak 14%; 

SMA sebanyak 39%. 

o Pekerjaan: Pengangguran sebanyak 5%; Pelajar sebanyak 16%; Kerah 

Biru sebanyak 1%; Pengusaha 29%; Kerah Putih sebanyak 49%. 

o Psikografi: Pengunjung lama sebanyak 29%; Inovator sebanyak 32%; 

Pengunjung baru sebanyak 22%; Pengunjung yang benar-benar baru 

sebanyak 17%. 

Halaman detikoto adalah halaman yang menyediakan tentang berita, komunitas, 

informasi, produk, dan semua hal yang pengujung ingin tahu tentang dunia otomotif. 

Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung terhadap harga mobil yang aktual. Didalam 

halaman ini tersedia tujuh slot iklan yang disediakan untuk mengiklan. 

Halaman detikfood adalah halaman yang konsisten di dalam semua informasi 

mengenai pencinta kuliner, informasi yang disediakan mulai dari semua tempat makan 

hingga resep-resep yang bisa didapatkan. Pengunjung juga bisa mengunjungi sub-

halaman MEOK untuk mengetahui tempat makan yang favori di setiap kota. Didalam 

halaman ini tersedia tujuh slot iklan yang tersedia, dimana memiliki fakta aktual dari 

data statistik mengenai para pengunjung yaitu: 

o Jenis kelamin laki-laki sebanyak 31%; wanita sebanyak 69% 

o Dari segi umur: diatas 40 tahun sebanyak 35%; 18-25 tahun sebanyak 

20%; 26-30 tahun sebanyak 18%; 31-35 tahun sebanyak 16%; 36-40 

tahun sebanyak 11% 
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o Edukasi: S2 sebanyak 7%; S1 sebanyak 44%; Diploma sebanyak 13%; 

SMA sebanyak 36%. 

o Pekerjaan: Pengangguran sebanyak 8%; Pelajar  sebanyak 23%; Kerah 

Briu sebanyak 0%; Pengusaha sebanyak 18%; Kerah Putih sebanyak 

51%. 

o Psikografi: Pengunjung lama sebanyak 34%; Inovator sebanyak 35%; 

Pengunjung baru sebanyak 14%; Pengunjung yang benar-benar baru 

sebanyak 17%. 

Halaman detikmap adalah halaman yang menyediakan informasi penuh tentang 

peta jalan dan informasi tentang lokasi spesifik ATM, restoran, pom bensin, dan lain-

lain. Saat ini detikmap hanya menjangkau JABODETABEK, Bandung, dan Surabaya. 

Halaman detikfoto adalah halaman yang memuat tentang jalan alternative untuk 

melihat dan membaca berita dengan nyaman melalui perspektif seni fotografi. Dimana 

halaman ini memuat tiga slot iklan yang tersedia, dimana memiliki fakta aktual dari data 

statistik mengenai data pengunjung, yaitu: 

o Jenis kelamin laki-laki sebanyak 61%; wanita sebanyak 39%. 

o Dari segi umur: 40 tahun keatas sebanyak 19%; 18-25 tahun sebanyak 

32%; 26-30 tahun sebanyak 16%; 31-35 tahun sebanyak 21%; 36-40 

tahun sebanyak 12%. 

o Edukasi: S1 sebanyak 46%; Diploma sebanyak 5%; SMA sebanyak 49% 

o Pekerjaan: Pengangguran sebanyak 7%; Pelajar sebanyak 26%; Kerah 

biru sebanyak 1%; Pengusaha sebanyak 4%; Kerah putih sebanyak 62%. 

o Psikografi: Pengunjung lama sebanyak 34%; Inovator sebanyak 30%; 

Pengunjung Baru sebanyak 16%; Pengunjung yang benar-benar baru  
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o sebanyak 20%. 

 

Halaman detiktv adalah halaman yang menyediakan berita melalui video 

streaming yang disediakan oleh detiktv. Didalam halaman ini memiliki dua slot iklan 

yang tersedia, dimana memiliki fakta aktual dari data statistik  mengenai para 

pengunjung, yaitu: 

o Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 52%; wanita sebanyak 48%. 

o Dari segi umur: diatas 40 tahun sebanyak 15%; 18-25 tahun sebanyak 

25%; 25-30 tahun sebanyak 20%; 31-35 tahun sebanyak 22%; 36-40 

tahun sebanyak 18%. 

o Edukasi: S1 sebanyak 43%; Diploma sebanyak 27%; SMA sebanyak 

30%. 

o Pekerjaan: Pengangguran sebanyak 3%; Pelajar sebanyak 17%; Kerah 

biru sebanyak 5%; Pengusaha sebanyak 8%; Kerah putih sebanyak 67%. 

o Psikografi: Pengunjung lama sebanyak 52%; Inovator sebanyak 27%; 

Pengunjung baru sebanyak 10%; Pengunjung yang benar-benar baru 11%. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1. Fungsi-Fungsi Dalam Organisasi Yang Terkait Pendapatan Iklan 

 Adapun masukan data untuk siklus pendapatan iklan berasal dari klien dengan 

melakukan transaksi penjualan slot iklan dan penerimaan kas atas iklan dari klien dengan 

melakukan transaksi penjualan slot iklan dan penerimaan kas atas iklan yang sudah 

ditayangkan. Sumber lain seperti tenaga kerja pemasaran, referensi klien, riwayat kredit, 
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data-data spot iklan yang tersedia, bagian-bagian yang memproses MO, bagian 

penampilan iklan, biro iklan, dan institusi keuangan seperti bank. Pada PT. AMS bentuk 

input dalam siklus pendapatan iklan atara lain: 

1. MO (MO) 

Merupakan dokumen yang telah disiapkan bagian client service. Jika klien ingin 

memesan slot iklan. 

2. Materi desain (MD) 

Merupakan dokumen yang berisikan daftar iklan klien yang akan ditampilkan 

didalam halaman PT. AMS. 

3. Pre-empiton (PE) 

Merupakan dokumen pemberitahuan kepada klien pada proses clearance, berisi 

tentang pemindahan iklan ke dalam halaman lain. 

4. Sales invoice (invoice) 

Merupakan tagihan pada klien atas iklan yang sudah di pasang. 

5. Faktur Pajak. 

Faktur pajak standar yang berisikan sejumlah pajak yang harus dibayar oleh 

pengiklan. 

6. Bukti Tayangan 

Dokumen ini disertakan bersama invoice dan faktur pajak. Dokumen ini berisi 

bukti bahwa iklan klien sudah ditayangkan di halaman yang sudah disepakati. 

7. Transfer slip 

Transfer slip dibawa oleh klien untuk memperlihatkan bahwa sejumlah uang 

untuk membayar tagihan sudah di transfer ke bank. 
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8. Tanda bukti teriman uang 

Tanda bukti yang diberikan kepada klien sebagai tanda terima uang tagihan. 

9. Cash receipt voucher (CRV) 

Dokumen ini dibuat setelah menkonfirmasi bank bahwa dana yang dikirimkan 

klien sudah didpositkan ke dalam rekening perusahaan. Dokumen ini akhirnya 

diserahkan kepada bagian akunting 

 Setelah data masukan diterima oleh sistem informasi pendapatan dan penerimaan 

kas, data-data tersebut kemudian di proses dalam beberapa langkah, antara lain: 

1. Proses pencatatan order 

2. Proses pengiriman barang/jasa 

3. Proses penagihan 

4. Proses penerimaan kas 

5. Proses pencatatan akuntansi 

Dibawah ini akan dijelaskan fungsi-fungsi dalam PT. AMS yang terkait dengan 

pendapatan pada slot iklan. 

1. Bagian account executive (AE) 

 Mencari klien yang bersedia untuk memasang iklan di dalam slot iklan 

yang tersedia. 

 Melakukan negosiasi kepada klien  

 Membuat MO dan juga meminta pengesahan manajer dan GM 

 Membuat copy atas MO yang telah disahkan oleh manajer dan juga GM 

 Memantau kualitas tayangan selama periode tayang 
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 2. Bagian Staff Ads Operation (SAO) 

 Menerima MO dari klien dan meneruskannya ke bagian client service 

untuk disetujui oleh sales account executive. 

 Menregistrasi MO yang telah disetujui sales account exceutives. 

 Menginput iklan pesanan klien ke dalam sistem komputer untuk di cetak 

apakah slot tersedia. 

 Memverifikasi ulang antara slot pesanan klien yang tertulis di MO dengan 

yang sudah di input kedalam sistem komputer. 

 Membuat campaign detail untuk dikirimkan ke kelien dan untuk 

dokumentasi. 

 Mendokumentasikan MO. 

 Menyusun daftar iklan yang ditampilkan pada halaman-halaman dan sub-

halaman kepada administrator di setiap halaman maupun sub-halaman. 

 Menerima daftar iklan yang telah di tampilkan oleh administrator dan 

mengirimkannya ke bagian billing. 

 Membuat dokumen pre-emption  apabila ada slot yang dipesan oleh klien 

ternyata sudah diisi oleh iklan lain (clearing process). 

 Mengirim pre-emption  notification kepara klien. 

 Menerima  pre-emption  notification yang sudah di setujui oleh klien dari 

bagian client service. 

3. Bagian billing officer (BO) 

 Memverifikasi antara MO dan as-run log sebagai dasar pembuatan sales 

invoice. 

 Membuat sales invoice berdasarkan MO yang sudah di otorisasi. 
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 Menyimpan dokumen MO, sales invoice, dan as-run log. 

 Membuat rekapitulasi penjualan slot iklan setiap bulan. 

4. Bagian accounting (general ledger) 

 Menjurnal penjualan slot iklan sesuai dengan sales invoice. 

 Meng-update pencatatan general ledger. 

 Meng-update aging piutang. 

5. Bagian operator setiap halaman  

 Menerima daftar iklan yang harus ditampilkan. 

 Menerima format file iklan yang disesuaikan dengan standar slot iklan 

yang dipilih dan yang telah lulus control kualitas(agar tampilan halaman 

ketika dikunjungi tidak memakan bandwith yang besar agar pengunjung 

dapat mengkases dengan nyaman). 

 Menampilkan iklan sesuai dengan slot yang diorder. 

 Membuat laporan iklan-iklan yang ditampilkan dan mengirimkannya ke 

bagian traffic commercial. 

6. Bagian traffic commercial 

 Menerima laporan iklan yang tayang di setiap halaman untuk memeriksa 

tingkat kepadatan pengunjung 

7. Sales account executive (SAE) 

 Mengotorisasi MO . 

 Melakukan persetujuan atas MO. 

 Me-review data historis piutang calon klien. 
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8. Bagian Bendahara 

 Menerima cek, giro, atau kas dari bagian collecting yang ditagih dari 

klien. 

 Menyimpan dengan baik rekening Koran, dokumen korespondensi 

dengan bank, dan dokumen dokumen penting lainnya. 

 Membuat cash  receipt voucher untuk penerimaan kas. 

 Meng-update data ke sistem komputer untuk tagihan-tagihan yang sudah 

dilunasi pelanggan. 

9. Bagian Akuntansi dan finansial (BAK) 

 Melakukan penginputan untuk meng-update jurnal kas dan jurnal lainnya 

yang berhubungan berdasarkan cash receipt voucher. 

 Memverivikasi bukti-bukti pendukung yang menyertai voucher tersebut 

beserta otorisasinya sebelum diinput ke dalam sistem komputer. 

10. Bagian accounting (AR) 

 Mengecek apakah  pencatatan piutang yang telah di update bagian 

treasury dan bagian general ledger sudah sesuai karena terkadang terjadi 

kesalahan baik yang disebabkan oleh kesalahan sistem maupun human 

error. 

 Melakukan proses rekonsiliasi bank. 

 Memeriksa laporan rekapitulasi yang dikirimkan bagian billing. 

 Memeriksa ulang hasil input  bagian general ledger yang berkaitan 

dengan piutang perusahaan. 
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11. Bagian collecting  

 Memonitoring umur piutang yang dibuat oleh bagian accounting. 

 Melakukan penagihan ke klien untuk tagihan yang sudah jatuh tempo. 

 Mendokumentasikan tanda bukti terima transfer bank dari klien dan 

memerima cek, giro, atau kas. 

 Membuat tanda bukti terima uang. 

12. Accounting Manajer (AM) 

 Mengotorisasi cash receipt voucher. 

 Review terhadap hasil rekonsiliasi bank yang dikerjakan oleh bagian 

accounting.  
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4.2.2. Proses Penerimaan  Order 

 Tahap yang paling awal dalam siklus pendapatan slot iklan adalah proses 

penerimaan order. Pelanggan yang mengirimkan order kepada perusahaan bisa 

merupakan perusahaan komersial yang sengaja mengiklankan produk dan jasanya 

sebagai salah satu usaha pemasaran, dan bisa juga instansi pemerintah dan non-

pemerintah yang menggunakan media iklan sebagai salah satu wujud pelayanan dan 

pendidikan masyarakat. 

 Pada skripsi ini penulis menaruh perhatian pada advertiser yang merupakan 

perusahaan komersial, karena untuk iklan yang diterbitkan oleh organisasi pemerintahan 

dan non-pemerintah jarang melibatkan uang karena terkadang memang tidak dikenakan 

biaya. Dengan manfaat perbedaan tersebut, skripsi ini lebih focus pada proses pengiklan 

pada perusahaan komersial yang melibatkan seluruh siklus pendapatan secara lengkap. 

 Sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada pelanggan PT. AMS mengajak 

pelanggan untuk membuat hubungan kemitraan dimana perusahaan yang terdaftar 

sebagai rekan akan mendapatkan beberapa kemudahan, salah satunya adalah term 

pembayaran yang lebih fleksibel. Karena proses membangun kemitraan dengan 

pelanggan masuk dalam proses pemasaran, sehingga proses ini tidak dijelaskan secara 

khusus. Pelanggan yang tertarik untuk menjadi rekan perusahaan diwajibkan untuk 

mengisi dan melengkapi dan daftar rekana yantersedia oleh PT. AMS. Formulir daftar 

rekanan tersebut harus ditandatangani oleh direktur utama atau direktur pemasaran 

perusahaan yang bersangkutan. 

 Perusahaan yang ingin beriklan pada suatu perusahaan media sering sekali 

menggunakan jasa biro iklan yang menawarkan kemudahan proses pemasangan iklan 
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dengan imbalan sejumlah komisi. Karena karakteristik bidang periklanan seperti itu, 

maka perusahaan memberikan formulir surat kuasa yang wajib diisi dan dilengkapi oleh 

perusahaan pengiklan dan ditandatangani oleh perusahaan oleh perusahaan pengiklan 

dan biro iklan tersebut. Biro iklan juga dianjurkan untuk mengisi dan melengkapi 

formulir daftar rekanan untuk mendapatkan berbagai kemudahan yang akan didapatkan. 

Pentingnya status rekanan bagi PT. AMS dan melihat jumlah transaksi yang paling besar 

dalam siklus penjualan dan pendapatan dari slot iklan, maka rekan, yang biasanya 

disebut dengan istilah klien, menjadi dasar pihak pelanggan yang digunakan dan 

dijabarkan di dalam skripsi ini. 

4.2.2.1. Mencari, Menerima dan Meregistrasikan MO 

 Bagian AE mencari klien yang ingin memasang iklan pada PT. AMS 

mengirimkan dokumen pemesanan (purchase order) yang dalam industri ini lebih sering 

dinamakan sebagai Media Order (MO), MO dibuat oleh klien melalui AE, sehingga 

menggunakan kop perusahaan klien. Satu dokumen MO hanya dapat digunakan untuk 

satu produk dan satu dokumen MO dapat memesan sejumlah slot iklan yang diinginkan 

oleh klien. Meskipun berbeda-beda, pada dasarnya MO tersebut wajib berisikan data-

data sebagai berikut:  

 Periode  

Periode yang diinginkan oleh klien untuk mengiklankan produk dan jasanya, 

biasanya dalam periode satu bulan. 

 Advertiser 

Nama perusahaan atau institusi klien. 

 Brand/produk 

Merupakan nama merek atau produk perusahaan pengiklan. 
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 Date(tanggal) 

Merupakan tanggal yang diinginkanoleh klien untuk mengiklankan produk dan 

jasanya. 

 Halaman 

Nama halaman dan sub-halaman pada PT. AMS dimana klien bermaksud untuk 

mengiklankan produk dan jasanya. 

 Versi 

Mengingat suatu produk atau jasa yang sama bisa mempunyai beberapa versi 

iklan, oleh karena itu klien harus memberitahu pada perusahaan mengenai versi 

iklan yang akan digunakan. 

 MO dikirimkan oleh klien ke PT. AMS akan diterima oleh bagian AE . 

Kemudian AE akan memeriksa MO tersebut dengan cara menkonfirmasikan pada 

perusahaan klien apakah MO sudah tepat dan sesuai dengan prosedur. Setelah itu, AE 

akan mengirimkannya kepada SAE dan kemudian kepada GM yang bertugas dan 

memiliki otoritas untuk menyetujui MO. 

4.2.2.2 Memverifikasi dan Menyetujui MO 

Setelah diperiksa, bagian SAE akan meneruskannya kepada sekertaris divisi 

sales. Pada PT. AMS karena tuntutan fleksibilitas dan kecepatan, otoritas dan tanggung 

jawab dalam memberikan persetujuan untuk transaksi penjualan slot iklan diserahkan 

oleh SAE. SAE akan membuat laporan yang akan dikirimkan dan di-review oleh GM. 

SAE akan memverifikasi MO, kemudian melihat serjarah dari klien apakah memiliki 

catatan tidak baik atau tidak. Apabila klien memiliki catatan sejarah yang baik maka 

SAE dan GM akan menandatanganinya, bila tidak akan dikembalikan ke AE melalui 

SAE. 
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MO yang sudah diberi tanda tangan akan diperbanyak sehingga menjadi empat 

rangkap oleh SAE, antara lain: 

 Rangkap asli, diteruskan ke sekertaris divisi. 

 Rangkap kedua, didistribusikan ke klien. 

 Rangkap ketiga, dikirimkan ke bagian BAK, sebagai dasar proses pembuatan 

invoice. 

 Rangkap keempat, disimpan sebagai dokumentasi. 

4.2.2.3 Memeriksa Kelengkapan MO 

Sekertaris divisi sales sekali lagi, akan memeriksa ulang kelengkapan MO agar 

sesuai dengan prosedur-prosedur yang disyaratkan oleh perusahaan. Jika belum lengkap 

maka MO itu akan dikembalikan ke bagian AE kemudian mem-follow up klien hingga 

MO tersebut diterima PT. AMS untuk diproses lebih lanjut. 

4.2.2.4. Menginput Data Dan Memeriksa Slot Yang Tersedia 

  Setelah itu, MO yang sudah dipastikan kelengkapannya diteruskan ke SAO IT 

ataupun editor dalam bentuk materi desain dimana jika ada permintaan yang spesial dari 

segi jenis iklan maupun ukuran akan diteruskan kepada bagian IT, sedangkan permintaan 

yang normal akan diteruskan ke pada bagian SAO editor. MO menjadi dasar untuk 

menginput data ke sistem komputer. Dimana proses ini juga dilakukan oleh SAO IT, TC 

dan operator untuk memeriksa slot yang tersedia di setiap halaman maupun sub-halaman. 
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Gambar. 4.2. Flowchart Penayangan Iklan

Sumber: PT. AMS
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4.2.3. Proses Penayangan Iklan 

 Suatu iklan, untuk ditayangkan pada suatu situs tidak sesulit media televisi yang 

membutuh kan banyak persyaratan, di dalam sebuah situs memiliki persyaratan 

tersendiri, seperti berapa besar kapastias file dari iklan dan penyesuaian dengan ukuran 

slot yang tersedia, tetapi hal ini tidak terlepas dari kontrol kualitas dari PT PT. AMS 

sendiri, terlepas dari itu iklan yang akan tampil tidak membawa unsur pornografi dengan 

kata lain harus lulus sensor dari lembaga sensor, ada juga peraturan dari depkes jika 

memasang iklan produk kesehatan, rokok, dsb. 

4.2.3.1. Proses Penayangan Iklan Pada Slot Iklan 

        Pada proses ini MO dan materi desain iklan yang akan ditayangkan, diberikan 

kepada SAO IT untuk meng-coding bentuk iklan dan dimasukkan kedalam slot iklan 

yang tersedia pada halaman yang telah diterakan pada MO yang sudah di verivikasi. 

Setelah itu bagian operator dan AE meminta user account dan password dari SAO IT 

untuk melihat hasil tayang iklan pada slot dimana user account yang ada pada AE akan 

diberikan kepada klien untuk melihat bukti aktual selama masa penayangan, kemudian 

membuat as run log dengan menampilkan screeshot(SS) setiap harinya yang di teruskan 

kepada sekertaris divisi dan dilanjutkan kepada bagian billing untuk membuat data 

piutang. Proses clearance adalah proses yang akan muncul apabila terjadi hal-hal diluar 

perencanaan perusahaan yang membuat iklan yang dipesan oleh klien harus ditukar 

dengan iklan yang lain. Perusahaan akan menawarkan spot-spot alternatif yang mana ada 

kesamaan-kesamaan.  
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4.2.4. Proses Penagihan Piutang 

 Semua rangkaian aktivitas dari persuahaan yang merupakan penjualan slot iklan 

akan diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan apabila iklan komersial klien sudah 

ditayangkan dan perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang. Oleh karena itu, 

perusahaan akan mengirimkan tagihan kepada klien sebagai pembayaran atas pembelian 

slot iklan pada PT. AMS. 

4.2.4.1. Memeriksa dan Memverivikasi Iklan yang Sedang Berjalan (as-run log) 

 Setelah menerima iklan yang sedang berjalan yang dikirimkan oleh bagian operator 

yang diverivikasi oleh SAO editor, dimana bagian billing akan memeriksa dan 

memverifikasinya. Bagian billing akan membuat tagihan berdasarkan dokumen as-run 

log dan akan melakukan penagihan atas iklan-iklan yang telah ditampilkan di halaman 

dan sub-halaman. 

4.2.4.2. Meng-update log, Sales journal, dan Menerbitkan Tagihan 

 Berdasarkan pembanding antara as-run, MO, dan final log itu, bagian billing akan 

menginput data-data yang ada ke dalam sistem komputer dan kemudian diteruskan ke 

bagian GL untuk meng-update, yaitu data-data iklan perusahaan klien yang bersangkutan 

yang telah ditampilkan oleh perusahaan. Sebagai fungsi pengawasan, terdapat bagian AR 

yang senantiasa melakukan pengecekan atas keseluruhan data-data AR dan 

membandingkannya dengan data-data final-log yang diserahkan oleh bagian billing  

kepada GL sebulan sekali untuk pengontrolan. Selanjutnya, bagian billing akan 

menerbitkan tagihan berupa invoice, final log, dan faktur pajak dan mengirimkannya ke 

klien. Invoice akan dibuat dalam tiga rangkap, yakni: 
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 Rangkap pertama, dikirimkan kepada klien. 

 Rangkap kedua, diteruskan ke bagian GL. 

 Rangkap ketiga, disimpan sebagai dokumentasi. 

Klien 
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Sumber: PT. AMS

Gambar. 4.4. Penerimaan Kas
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4.2.5. Proses Penerimaan Kas 

 Setelah menerima invoice dari perusahaan, para klien PT. AMS biasanya akan 

membayar tepat pada tanggal jatuh temponya invoice. Apabila klien lalai dalam 

memenuhi kewajibannya maka bagian collecting akan memberi surat peringatan yang 

berbentuk surat elektronik maupun surat melalui kantor pos paling banyak tiga kali. Jika 

klien tetap tidak akan membayar tagihannya, maka proses akan dibawa oleh bagian legal 

ke pengadilan hukum. 

4.2.5.1. Menerima Bukti Transfer, Giro, atau Cek 

 Dalam melakukan pembayaran, klien dapat langsung mentransfer sejumlah uang ke 

bank dengan memberikan bukti transfer, menggunakan giro, cek, atau bahkan uang tunai 

sebagai alat pembayaran pada PT. AMS. 

4.2.5.2. Memeriksa, Memverifikasi, Membuat Tanda Terima Uang, dan 

Penginputan Data 

 Kemudian bagian collecting akan memeriksa dan memverifikasi dokumen-

dokumen tersebut dengan membandingkannya dengan data-data AR yang dapat dilihat di 

sistem komputer atas klien yang bersangkutan. Apabila bukti transfer, giro, dan cek 

sudah cocok dengan data yang ada, bagian collecting akan menginput cash receipt 

journal pada sistem komputer yang nantinya akan diperiksa ulang oleh bagian 

bendahara. Seusainya, bagian collecting akan mempersiapkan tanda bukti terima uang 

dalam dua rangkap, yakni: 

 Rangkap pertama, dikirim ke klien sebagai tanda bahwa perusahaan sudah 

menerima uang dari klien. 
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 Rangkap kedua ini akan di distribusikan ke bagian bendahara. 

Bukti transfer, giro, ataupun cek yang diterima dan diverifikasi oleh bagian 

collecting akan dilanjutkan ke bagian bendahara sebagai alat untuk 

pendokumentasian dan laporan keuangan pada bagian GL. 

4.2.5.3. Melakukan Konfirmasi Ke Bank Dan Membuat Cash receipt voucher 

 Bukti transfer, giro, atau cek yang telah diproses oleh bagian collecting diterima 

oleh bagian bendahara dan dokumen-dokumen tersebut akan diverifikasi atau diuangkan 

ke bank. Setelah bank menkonfirmasi bahwa dokumen-dokumen tersebut benar adanya, 

rekening perusahaan yang sudah bertambah nominalnya atau bagian bendahara dapat 

mengambil uang, maka bagian ini akan mempersiapkan cash receipt voucher yang 

disesuaikan bukti-bukti pembayaran. Kemudian cash receipt yang disiapkan oleh 

bendahara harus di otorisasi terlebih dahulu oleh AM sehingga dapat diproses ke bagian 

GL. Kemudian akan di periksa ulang oleh treasury untuk meyakinkan sebelum di input 

ke dalam komputer, karena data-data tersebut akan otomatis mempengaruhi data-data 

AR atas dasar komputerisasi. 
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Gambar 4.5. Flow Chart Proses Pencatatan 
Akuntansi

Sumber: PT. AMS  

4.2.6. Proses Pencatatan Akuntansi 

 Proses pencatatan akuntansi merupakan proes  terakhir dalam siklus penjualan slot 

iklan. Dengan proses ini, transaksi yang sudah dilakukan akan dijual yang prosesnya 

dilakukan denganm memeriksa dan memverivikasi data-data G/L. baik piutang maupun 

penerimaan kas. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya penginputan sudah dilakukan 

oleh bagian-bagian yang terlibat dalam kedua jurnal tersebut. Sistem komputer 
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perusahaan yang menyeluruh memungkinkan hal tersebut. Proses pencatatan akuntansi 

ini dilakukan oleh bagian general ledger. 

4.2.6.1. Menerima Copy Invoice, Tanda Bukti Terima Uang, dan Cash receipt 

voucher 

 Pada bagian inilah beberapa dpokumen yang sebelumnya dihasilkan oleh bagian 

atau departemen yang terlibat dalam pernjualan slot iklan akan dikumpulkan dan 

diproses. Dokumen-dokumen tersebut adalah copy invoice dari bagian billing, tanda 

bukti terima uang dari bagian collecting, dan cash receipt voucher dari bagian treasury. 

4.2.6.2. Memeriksa dan Memverifikasi Data-Data GL 

 Dokumen-dokumen yang diterima seperti invoice, tanda bukti terima uang, dan 

cash receipt voucher akan digunakan oleh bagian GL untuk memeriksa dan 

memverifikasi data-data GL pada sistem komputer. apabila terjadi penerimaan kas yang 

penginputannya dilakukan oleh bagian collecting, akan secara otomatis menghasilkan 

data-data GL setelah di control bagian treasury. Proses rekonsiliasi penutupan AR 

karena ada kas yang masuk dari bank dilakukan oleh bagian AR. 

 Kesimpulannya semua data-data baik piutang dan penerimaan kas sudah terkontrol 

dan sudah ter-display secara otomatis di komputer bagian GL, dimana bagian ini akan 

melakukan pengecekan ulang dan verifikasi sehingga data-data GL akan menjadi data-

data yang benar dan dapat di andalkan yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan 

keuangan yang baik. 

Adapun penjuranalannya sebagai berikut: 

 Jurnal piutang: 
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A/R     xxx    

 Penjualan Slot iklan   xxx 

 VAT-out     xxx 

Jurnal penerimaan kas(netto): 

Bank     xxx 

 A/R     xxx 

4.3 Hasil Analisis Penelitian 

4.3.1 Analisis Proses Penerimaan Order 

1. Pada dasarnya, pembagian tugas yang ada didalam alur proses ini sudah cukup 

sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi pemisahan tugas dari pencarian klien, 

penerimaan maupun pembuatan MO di tugas kan kepada AE saja, yang 

menyebabkan dapat terjadinya kesalahan dalam negosiasi maupun pembuatan 

MO.  

2. Fungsi verifikasi sudah berjalan dengan semestinya. Pada PT. AMS, data-data 

MO yang di input ke dalam sistem hanya bisa di lakukan oleh SAO IT dengan 

data hasil pengecekan dari TC dan operator, dimana hanya mereka yang memiliki 

akses khusus, sehingga apa yang diinput kedalam sistem komputer sudah benar-

benar sesuai dengan apa yang tertulis di MO. 

3. Aktivitas pendokumentasian MO sudah memadai dengan tersimpanya dokumen-

dokumen tersebut oleh bagian administrasi. Sehingga jika ada audit trail 

dokumen maka dokumen itu dapat di–recall. 
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4.3.2 Analisis Proses Penayangan Iklan 

 Didalam sistem penayangan iklan alur proses penanyangan iklan ini sudah 

memadai dan juga keakuratan yang akan didapatkan untuk kontrol keseluruhan. Hal ini 

dapat dilihat karena penggunaan user-account dan password pada setiap SAO IT 

maupun editor, dan operator yang diberikan khusus kepada operator dengan batasan 

yang hanya dapat dilalui oleh operator pada halaman maupun sub-halaman, untuk 

menghasilkan as run log, final log dan juga SS yang dijadikan bukti tayang. Sehingga 

tanggung jawab dapat terkontrol oleh setiap operator dimana sebagai pemantau halaman 

maupun sub-halaman di halaman masing-masing hal ini dapat menunjang kontrol 

internal yang baik. 

4.3.3 Analisis Proses Penagihan Piutang 

1. Secara keseluruhan sistem yang ada pada proses penagihan piutang ini sudah 

memadai untuk menghasilkan pengendalian keseluruhan maupun pengendalian 

internal. Untuk membuat tagihan bagian billing memeriksa tiga dokumen yakni 

MO, as-run log, dan final log sehingga taggihan yang dihasilkan sesuai dengan 

jasa yang sudah dilakukan oleh PT PT. AMS kepada klien. 

2. Semua dokumen tersimpan dengan baik dan di dokumentasikan seperti 

dokumen as-run log, final log, MO, taggihan. Pendokumentasian sudah dibuat 

secara tertib berdasarkan tayangan per bulan dan per klien. Sehingga jika 

apabila suatu saat data-data dibutuhkan akan dapat dicari dengan cepat. 
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4.3.4 Analisis Proses Penerimaan Kas 

1. Saat penerimaan semua bentuk dari bukti pembayaran klien, bagian klien akan 

mengecek apakah jumlah uang yang diberikan sesuai dengan jumlah 

piutangnya. 

2. Penginputan pada cash receipt journal hanya dapaat dilakukan oleh bagian 

collecting. Untuk membatasi akses, hanya bagian collecting saja yang 

memegang password atas penginputan pada sistem komputer. 

3. Cash receipt jurnal tetap dibuat oleh bagian treasury meskipun penginputan 

sudah dilakukan oleh bagian collecting. Cash receipt journal yang nantinya 

akan digunakan dalam memeriksa dan memverifikasi data-data cash receipt 

journal harus diotorisasi terlebih dahulu oleh accounting manager. Hal ini baik 

karena pemisahan tugas sudah tepat dilakukan. 

4. Pengecekan ulang atas data-data cash receipt journal memperlihatkan bahwa 

perusahaan sudah mempunyai control yang baik untuk data-data yang terdapat 

pada sistem komputer. 

5.  Pada kondisi ideal, perusahaan seharusnya mengeluarkan remmitance list yang 

digunakan sebagai fungsi control yang dibuat oleh bagian collecting dan 

diberikan kepada bagian A/R dan bagian treasury. Akan tetapi pada PT. AMS 

karena perusahaan ini adalah perusahaan yang mejalankan bisnisnya dengan 

on-line sistem maka sudah dipastikan terkomputerisasi dengan baik yang mana 

fungsi remittance list diganti oleh tanda bukti terima uang yang hanya di 

serahkan kepada bagian A/R. fungsi control pada PT. AMS tetap dilakukan 

karena hasil penginputan oleh bagian collecting akan diperiksa dan diverifikasi 

ulang dengan membandingkan dengan approved cash receipt voucher. 
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4.3.5 Analisis Proses Pencatatan Akuntansi 

1. Proses pencatatan akuntansi pada PT. AMS sudah berjalan dengan baik karena 

bagian general ledger memeriksa dan memverivikasi ulang kembali atas data-

data piutang dan penerimaan kas pada sistem momputer, sehingga kebenaran 

dari data-data yang ada dapat diandalkan. 

2. Proses control juga dilaksanakan oleh bagian A/R, sehingga apabila terjadi 

kesalahan dapat dicegah. 

3. Pada kondisi ideal sebenarnya bagian G/L tidak perlu membandingkan lagi 

data-data piutang dan penerimaan kas dengan dokumen-dokumen tanda 

pembayaran klien, karena sudah dilakukan oleh bagian A/R.  

4. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencatatan akuntansi dan 

bukti-bukti akuntansi lainya telah di dokumentasikan dengan baik. 

5. Proses rekonsiliasi bank dilakukan oleh bagian A/R. Berdasarkan kondisi ideal, 

seharusnya proses rekonsiliasi bank dilakukan oleh pihak yang independen, 

misalnya oleh bagian internal audit. Dengan demikian risiko kesalahan baik 

sengaja maupun tidak disengaja dapat diminimalisasikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan sifatnya dan tujuannya, maka penulis akan menyimpulkan hal-hal 

yang berkenaan dengan sistem informasi akuntansi dalam perumusan masalah, yakni: 

1. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan slot iklan pada PT. AMS memiliki 

karakter yang sudah cukup ideal dengan penggunaan sistem informasi yang dianjurkan, 

dimana PT. AMS telah menjalankan siklus pendapatan dari tahap penerimaan order 

hingga pada saat penagihan dan penerimaan kas, yang telah dijabarkan di bab 

sebelumnya. 

2. Sistem informasi siklus pendapatan yang digunakan oleh PT. AMS telah sesuai dengan 

teori yang terkait, tetapi didalamnya memiliki tingkatan ketidaksesuaian yang masih bisa 

diterima namun hal ini menyebabkan penulis menemukan beberapa ketidakefisienan 

pada alur proses pendapatan slot iklan yang sudah tertulis dan juga ada beberapa poin 

yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atas ketidak seusaian pada pembuatan sistem, 

yakni: 

 Ketidakefisienan muncul akibat adanya proses pemeriksaan berganda dengan 

menggunakan dokumen-dokumen pendukung pada bagian GL untuk melihat 

apakah suatu jurnal sudah benar atau belum, dari salah satu proses penerimaan 

order dimana media order tidak diterima langsung oleh bagian AE namun harus 

melewati bagian TC terlebih dahulu. 

ANALISIS SISTEM..., SenoAgung Negoro, Ak.-IBS, 2011



66 
 

 Namun dari segi efektifitasnya, sistem informasi pada PT. AMS dapat dikatakan 

sudah efektif, dimana seluruh prosesnya pada penjualan slot iklan berjalan 

dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. 

 Hampir sebagian besar dokumen-dokumen pendukung tidak pre-numbered. Hal 

ini akan berpotensi menyulitkan dalam proses audit trail apabila pihak auditot 

hendak mencari dokumen-dokumen berdasarkan penomorannya. 

 Proses rekonsiliasi bank dilakukan oleh bagian A/R. 

 Adanya pemeriksaan atas kelengkapan MO yang dilakukan dua kali oleh bagian 

AE dan bagian TC. 

 Pre-emption notification yang harus diberikan kepada klien, dikirim oleh bagian 

administrasi(traffic commercial) bukan oleh bagian client service. 

5.2. Saran  

 Solusi yang disarankan penulis untuk menanggulangi ketidakefisienan alur proses 

pendapatan slot iklan dan kelemahan-kelemahan: 

 Penulis menyarankan agar bagian general ledger tidak perlu memeriksa ulang 

dokumen pendukung dan jurnal-jurnal yang diinput bagian-bagian 

sebelumnya dalam hal penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Bagial G/L 

cukup membandingkan antara hasil inputan bagian sebelumnya dengan hasil 

control dari bagian A/R. 

 Penulis menyarankan agar perusahaan menggunakan dokumen-dokumen 

yang pre-numbered dalam kegiatan operasionalnya. 
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Key Controls 
 
 
 
 
Pre-numbering (completeness) 
Matching of picking ticket to each invoice 
(completeness, accuracy) 
 
 
 
 
Pre-approved vendor (authorisation, validity) 
Matching of cash receipts with sales invoice 
(accuracy) 
 
 
Exception.reviewed by sales manager (accuracy, 
validity)  
Adjustment is supported by approval from area 
managers (authorisation, validity) 
Post adjustments are reviewed by accounting manager 
(authorisation, validity). 
 
 
Sales orders are matched to each invoice 
(authorisation, validity, completeness, accuracy) 
Statements are sent to each customer monthly.  
Anomalies raised by customer s are investigated by 
the accounting manager (completeness, accuracy). 
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