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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia bisnis di zaman era global 

menuntut seluruh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Menurut 

Griffin dan Ebert (2010:2) bisnis didefinisikan sebagai:“bussines is an organization that 

provides goods or services in order to earns profit”. Sejalan dengan definisi tersebut, 

aktivitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan 

keuntungan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai diperlukan suatu manajemen yang 

dapat mengatur segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan  perusahaan agar 

lebih baik. 

Manajemen bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan di 

perusahaan, khususnya pada kegiatan penjualan dan penerimaan kas. Kieso, et al, 

(2009:317) mendefinisikan kas sebagai berikut: “cash is the asset most susceptible to 

fraudulent activities”. Jadi kas adalah aset yang paling rentan terhadap penipuan. 

Sedangkan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 tahun 2002 

kas didefinisikan sebagai investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan 

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko 

perubahan nilai yang signifikan (Mulyadi, 2001:455). Dalam hal penerimaan kas, 

terdapat sumber penerimaan yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan 

kas dari piutang. Sedangkan untuk pengeluaran kas dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu dengan menggunakan cek dan uang tunai (Mulyadi, 2001:456). 
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Hampir setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak luar 

menggunakan kas. Oleh karena itu kas mempunyai sifat yang mudah dipindahtangankan 

dan tidak dapat dibuktikan siapa pemiliknya, maka uang kas yang keluar akan mudah 

disalahgunakan. Melihat kondisi kas yang demikian beresiko, maka sangat penting untuk 

dibuatkan suatu perlindungan terhadap kas dalam aktivitas perusahaan. Sistem 

perlindungan ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal  perusahaan yakni 

berupa suatu sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang baik.  

Pada siklus penjualan sering terjadi resiko yang dihadapi seperti kesalahan 

membuat faktur yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, pencurian kas oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab, kesalahan catatan akuntansi, dan sebagainya. Agar 

resiko-resiko tersebut tidak terjadi, perlu dilakukan pengendalian atas siklus penjualan. 

Sehingga kegiatan akuntansi dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik kemudian 

menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Demikian pula pada siklus pengeluaran 

kas. 

Pada umumnya ukuran berhasilnya suatu perusahaan adalah berapa besar 

peningkatan volume dan nilai penjualan serta laba yang didapat dari investasinya yang 

dipertangungjawabkan melalui laporan keuangan. Keandalan laporan penjualan sebagai 

bagian dari laporan keuangan dapat dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi penjualan 

yang terintegrasi dalam fungsi-fungsi manajemen selanjutnya membentuk suatu sistem 

pengendalian intern atas siklus penjualan.  

Adanya kontrol internal yang teratur terhadap posisi laporan keuangan suatu 

perusahaan akan dapat meminimalkan adanya kemungkinan penyelewengan atas kas. 

Pada dasarnya pengendalian interenal bukan dimaksudkan untuk meniadakan semua 

kemungkinan kesalahan yang terjadi, akan tetapi sistem pengendalian internal diterapkan 
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untuk menekankan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang 

wajar sehingga kalaupun terjadi kesalahan atas kas dapat diketahui. Menurut Mulyadi 

(2001:163), struktur pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan. Suatu sistem pengendalian internal yang baik akan 

berguna untuk : (1) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, (2) Memeriksa 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Memajukan efisiensi dalam operasi, dan (4) 

Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen 

yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Dari definisi tersebut tujuan sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan 

menjadi dua, pertama pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) yang 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 

untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. Kedua pengendalian internal administratif (internal administrative control) 

yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.  Selain itu, 

pengendalian internal juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik yang 

disengaja atau tidak sehingga dapat memperlancar prosedur audit. Agar dapat berjalan 

efektif, pengendalian internal memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas 

dalam organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan (Mulyadi, 2001). 

 Salah satu perusahaan yang menerapkan pengendalian internal pada sistem 

penjualan dan penerimaan kas adalah PT Bintang Ades Multimedika (PT BAMED).  PT 

BAMED yang didirikan 24 agustus 2010 merupakan anak perusahaan Bintang Group 

yang berkutat di bidang kesehatan dikembangkan menjadi one stop health care center 

yang mencakup pelayanan praktik dokter umum dan spesialis, pusat diagnostic, 

Analisis Sistem..., Muhammad Akbar Nur, Ak.-Ibs, 2011



9 

 

pelayanan farmasi, penyuluhan dan media kesehatan, serta berbagai aktivitas pelayanan 

kesehatan yang berbasis komunitas seperti bakti sosial sunatan massal, pengobatan 

murah dan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Mengingat betapa pentingnya sistem pengendalian internal atas sistem penjualan  

dan penerimaan kas maka permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana 

pelaksanaan pencatatan dan pemeriksaan dokumen maupun bukti transaksi yang rapi dan 

sistematis terhadap posisi keuangan, khususnya kas. 

Maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul : 

“Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas 

pada PT Bintang Ades Multimedika (PT BAMED)”. 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Sistem penjualan dan penerimaan kas yang dilakukan pada PT Bintang Ades 

Multimedika (PT BAMED) masih dilakukan secara manual, proses administrasi dalam 

pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi belum dilakukan dengan baik, 

terutama pada proses penjualan dan penerimaan kas.  

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah pengendalian internal terhadap siklus 

penjualan dan penerimaan kas pada PT. Bintang Ades Multimedika (PT BAMED) yang 

difokuskan pada Apotek PT. BAMED. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana siklus penjualan pada PT Bintang Ades Multimedika (PT BAMED) ? 

2. Bagaimana siklus penerimaan kas pada PT Bintang Ades Multimedika (PT 

BAMED) ? 

3. Apakah sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas 

pada PT. Bintang Ades Multimedika (PT BAMED) telah sesuai dengan teori 

yang ada? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Untuk mengetahui siklus penjualan pada PT Bintang Ades Multimedika (PT 

BAMED)  

2. Untuk mengetahui siklus penerimaan kas pada PT Bintang Ades Multimedika 

(PT BAMED)  

3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas pada PT. Bintang Ades Multimedika (PT BAMED) telah sesuai 

dengan teori yang ada 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait 

dan juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :    
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1. Bagi penulis  

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi akuntansi 

mengenai penjualan dan penerimaan kas, memberikan gambaran langsung 

penerapan teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah dengan praktek yang 

dilakukan di dunia usaha.  

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literatursistem informasi akuntansi dalam hal penjualan dan 

penerimaan kas. 

3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, 

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, yaitu Pengertian Sistem Informasi 

Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas. 

Kemudian hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 
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sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian 

ini serta kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

dan data-data yang digunakan beserta sumber data. 

 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi dan uraian organisasi serta sistem dan prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas PT Bintang Ades Multimedika (PT BAMED). Menjelaskan 

mengenai evaluasi–evaluasi tentang struktur organisasi, sistem dan prosedur 

pembelian dan pengeluaran kas. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran bagi 

perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Definisi Sistem 

Menurut Hall (2008:11) definisi sistem dituliskan sebagai berikut: 

“system is a set of interdependent elements, that together accomplish specific 

objectives. System must have organization, interrelationships, integration, and 

central objectives” 

Sistem  diartikan sebagai sekelompok elemen yang saling berkaitan yang 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Romney & Steinbart (2004:1) sistem adalah rangkaian dari 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Kemudian McLeod (2007:11) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen 

yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

sekumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu yang 

berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. 

2.1.1.2 Definisi Informasi 

Menurut Bodnar & Hopwood (2000:4), definisi informasi adalah data yang berguna 

yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. 
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Sedangkan menurut Romney & Stainbart (2004:2) informasi adalah sebagian atau 

semua fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diprosess oleh sebuah sistem informasi. 

Informasi adalah data yang diorganisisr dan diproses untuk menghasilkan sebuah makna. 

Sedangkan menurut McLeod (2007:15) informasi adalah data yang telah diproses 

sehingga data tersebut memiliki arti. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

informasi adalah suatu data yang diolah dan dibentuk menjadi data yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi pemakai informasi untuk menunjang proses pengambilan 

keputusan. 

2.1.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi menurut Robert A.L. dan K.R. davis yang dikutip oleh 

Jogiyanto (2005) menyebutkan bahwa :  

“sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” 

Sedangkan definisi sistem informasi menurut Romney dan Steinbart (2004) 

adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk 

menghasilkan informasi kepada pengambil.  

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu  

sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan data harian, dimana mengolah data menjadi informasi yang 

berarti dan berguna berupa laporan yang diperlukan pemakai informasi untuk 

pengambilan keputusan. 
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2.1.1.4 Definisi Akuntansi 

 Warren & Fees (2008:7) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“accounting is often called the language of business. This language dan be 

viewed as an information system that provides essential information about the 

financial activity of an entity to various individuals or groups for their use in 

making informed judgments and decisions” 

 

 Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengkomunikasikan informasi 

ekonomis mengenai aktivitas keuangan ke berbagai pihak. Dari definisi ini dapat 

dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan akuntansi adalah orang-orang 

kompeten dalam bidangnya agar informasi yang disajikan benar-benar mampu 

mencerminkan kinerja suatu perusahaan. 

Sedangkan Menurut American Institute of Certified Public Accountant (Warren 

and Fees, 2008:11), akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative 

information, primarily financial in nature, about economic activities that is 

intended to be usefull in making economic decision, in making choices among 

alternative courses of action”. 

Kemudian menurut Mulyadi (2001:3) definisi akuntansi adalah proses 

pencatatan, penggolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara-cara tertentu, 

transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran 

terhadap hasilnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah suatu proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, pengihtisaran dan di buat 

laporan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. 
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2.1.1.5 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Robert G. Murdick, T.C Fuller dan Joel E. Ross dalam buku  Jogiyanto  

(2005), Sistem Informasi Akuntansi adalah: 

“kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi 

data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam 

pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta 

pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar 

lainnya”. 

 Menurut Bodnar & Hopwood (2000:6) sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada 

beragam pengambil keputusan. 

 Berdasarkan  kedua pengertian di atas dapat disimpukan  bahwa sistem informasi 

akuntansi   adalah bagian dari sistem informasi. Sistem informasi akuntansi memiliki 

karekteristik menggunakan sumber daya perusahaan seperti karyawan dan peralatan, 

melalui tahap mengelola data-data finansial menjadi informasi dan menyajikan informasi 

tersebut kepada pemakainya. 

2.1.2 Komponen Sistem Informasi 

Menurut Romney & Stainbart (2004:2) sistem informasi memiliki komponen 

sebagai berikut: 

a. People, orang yang mengoperasikan suatu sistem dan melaksanakan berbagai 

macam fungsi 
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b. Procedure, baik prosedur secara manual maupun otomatis, terlibat dalam 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data tentang suatu kegiatan 

organisasi. 

c. Data, proses bisnis dari suatu organisasi. 

d. Software, berfungsi untuk memproses data suatu organisasi. 

e. Information technology infrasrtucture, termasuk komputer, alat penunjang, dan 

alat komunikasi jaringan. 

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak 

hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang 

menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh 

infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. 

Tanpa itu semua sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. 

2.1.3 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

 Untuk menciptakan sebuah sistem informasi akuntansi yang memadai perlu 

berbagai tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Menurut 

Romney & Steinbart (2004:6), ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam menyusun 

sistem informasi akuntansi, antara lain: 

1. Analisis (analysis), fase ini merupakan fase yang merancang sistem menggali 

informasi yang diperlukan, baik dari internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan. Dari informasi yang diperoleh, pernacang sistem dapat 

merencanakan bentuk dokumen, prosedur, dan pelaporan informasi akuntansi. 
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2. Desain (design), pada fase desain ini perancang sistem akan merancang berbagai 

bentuk dokumen, prosedur, deskripsi pekerjaan, sistem pengendalian, bentuk 

pelaporan, serta berbagai peralatan yang mungkin diperlukan. 

3. Implementasi (implementation), pada fase implementasi, baik untuk sistem baru 

maupun sistem yang telah ada sebelumnya, semua dokumen, prosedur, peralatan, 

serta sumber daya manusia telah siap untuk melakukan operasi atas sistem yang 

telah dirancang. Pada fase ini peranan sumber daya manusia sangat menentukan 

keberhasilan operasional sistem. 

Tindak lanjut (follow-up), setelah sistem akuntansi operasional, perlu ada evaluasi dan 

pemantauan atas kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul. Tindakan koreksi dan 

perbaikan mungkin diperlukan dalam fase ini. 

2.1.4 Flowchart  

Flowchart dipergunakan untuk menggambarkan proses kegiatan dalam suatu 

organisasi. Flowchart berupa bagan untuk keseluruhan sistem termasuk kegiatan-

kegiatan manual dan aliran atau arus dokumen yang dipergunakan dalam sistem. 

Penggambaran flowchart harus menggunakan cara-cara dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku secara lazim dalam sistem informasi akuntansi, sehingga 

tidak menimbulkan kebebasan yang tidak mempunyai standar dalam menggambarkan 

sistem. Dalam sistem informasi akuntansi diperoleh kesepakatan dari pihak-pihak yang 

berkompeten untuk digunakannya standar simbol yang dipakai untuk 

menggambarkan bagan atau flowchart. 

Berikut ini akan disajikan simbol standar yang digunakan oleh analis sistem 

untuk membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. 
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Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Dokumen Digunakan untuk semua jenis dokumen. 

yang merupakan formulir untuk merekam 

transaksi 

 

 

 

Dokumen rangkap Menggambarkan dokumen asli dan 

tembusannya 

 

 

 

Berbagai dokumen Menggambarkan berbagai jenis dokumen 

yang digabungkan bcrsama dalam satu paket 

 

 

 

Catatan Menggambarkan caiatan akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat data vang direkam 

sebelumnya di dalam dokumen 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang sama 

Menggambarkan alir dokumen dibuat 

mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri 

kekanan. Simbol penghubung yang 

memungkinkan aliran dokumen berhenti di 

suatu lokasi pada halaman tertentu dan 

kembali berjalan pada halaman yang sama. 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang 

berbeda 

Untuk menggambarkan bagan alir dokumen 

suatu sistem diperlukan lebih dari satu 

halaman. 

 

 

 

Kegiatan manual Untuk menggambarkan kegiatan manual 

seperti : menerima order, mengisi 

formulir,membandingkan dll 

 

 

 

Keterangan/komentar Untuk menambahkan komentar agar pesan 

yang disampaikan lebih jelas 

 

 

 

Arsip sementara Menunjukkan tempat penyimpanan dokumen 

 

 

 

Arsip permanen Menunjukkan tempat penyimpanan 

dokumen secara permanen yang tidak akan 

diproses lagi 

 

 

 

On-line computer 

process 

Menggambarkan pengolahan komputer secara 

on-line 

 

 

 

Keying, Typing Menggambarkan pemasukan data ke dalam 

komputer melalui on-line terminal 

 

 

Pita magnetik Menggambarkan arsip komputer yang 

berbentuk pita magnetik 

 

 

 

On-line storage Menggambarkan arsip komputer yang 

berbentuk on-line (di dalam memori komputer) 

13 
A 
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Keputusan Menggambarkan keputusan yang harus dibuat 

dalam proses pengolahan data. Keputusan 

yang dibuat ditulis dalam simbol | 

 

 

 

Garis alir Menggambarkan arah proses pengolahan data 

 

 

 

Persimpangan garis 

alir 

Jika dua garis alir bersimpangan, untuk 

menunjukkan arah masing-masing garis, salah 

satu garis dibuat melengkung 

 

 

 

Pertemuan garis alir Digunakan jika dua garis alir bertemu dan 

salah satu garis mengikuti garis lainnya 

 

 

 

Mulai/berakhir Menggambarkan awal dan akhir suatu sistem 

akuntansi 

 

 

 

Masuk ke sistem Menggambarkan kegiatan diluar sistem masuk 

ke dalam alir sistem 

 

 

 

Keluar ke sistem lain Menggambarkan kegiatan (di luar sistem) 

keluar dari sistem 

Sumber : Bodnar dan Hopwood, 2000 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Definisi dan Manfaat Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001:165) pengendalian internal adalah sistem pengendalian 

internal yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di 

koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen 

yang menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang 

membentuk sistem tersebut juga berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola 

informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. 

Menurut COSO (Commite Of Sponsoring Organization) (Hall, 2008:146) 

mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang di implementasikan oleh 

dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan di bawah arahan mereka 

Ya 

Tidak 

Dari pemasok 

Ke sistem 

penjualan 
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dengan tujuan untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan 

pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi : (1) efektivitas dan efesiensi 

operasi. (2) reliabilitas pelaporan keuangan. (3) kesesuaian dengan aturan dan regulasi 

yang ada. 

Menurut Hall (2008:148), sistem pengendalian internal yang di keluarkan oleh 

AICPA (American Institute Certified Public Accountant) pada tahun 1949 terdapat 

empat unsur, yaitu: (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan 

fungsional yang jelas, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup kepada harta, utang, pendapatan, dan biaya. (3) praktik yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. (4) karyawan yang 

mampu melaksanakan tugasnya.  

Jadi berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh seluruh 

bagian perusahaan yang dapat membagun suatu sistem di perusahaan agar kegiatannya 

berjalan efektif sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta tercapainya tujuan 

perusahaan. 

2.2.2 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2008:152) berdasarkan COSO (commite of sponsoring 

organization),komponen dalam sistem pengendalian terdiri dari lima aktivitas. 

Penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

  Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen pengendalian 

lainnya.Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan 

kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lainnya. Lingkungan 

pengendalian, sebagai komponen pengendalian yang pertama, memiliki beberapa faktor 
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yaitu : filosopi menejemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai 

etika, komitmen terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur 

organisasi, metode penetapan otoritas dan tanggungjawab, pengaruh eksternal seperti 

pemeriksaan badan pemerintah, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan 

untuk memastikan bahwa tidakan yang tepat telah diambil untukmengatasi resiko 

perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktifitas pengendalian yang terkait dengan 

pelaporan antara lain meliputi:  Desain dokumen yang baik dan bernomer urut tercetak, 

pemisahan tugas, otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi, 

mengamankan harta dan catatan perusahaan dan menciptakan adanya pengecekan 

independen atas pekerjaan karyawan lain. 

3. Penaksiran resiko 

  Penaksiran resiko digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan internal dan eksternal perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat 

bersumber dari : 

1. tindakan tidak di sengaja seperti kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan 

karyawan, kesalahan meng-copy data, sistem yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan. 

2. tindakan kesengajaan seperti sabotase, tindakan kesengajaan merusak sistem 

informasi akuntansi dan kecurangan karyawan dengan mencuri atau 

menyalahgunakan harta perusahaan. 

3. bencana alam atau kerusuhan politik. 
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4. kesalahan perangkat lunak (software) dan kegagalan peralatan komputer seperti 

kerusakan hardware, kerusakan sistem operasi, kerusakan software. 

4. Informasi dan Komunikasi 

  Informasi harus diindentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang 

tetpat sehingga setiap orang dalam perusahan dapat melaksanakan tanggung jawab 

merka dengan baik. Sistem informasi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang 

andal dan efektif dengan cara : mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang 

valid, mengklasifikasikan transaksi sebagaimana harusnya, mencatat transaksi sesuai 

dengan nilai moneter yang tepat, mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat 

serta menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara 

tepat. 

5. Pengawasan Kinerja 

  Pengawasan kinerja adalah proses yang memungkinkan kualitas desain 

pengendalian internal serta operasinya berjalan. Kegiatan utama dalam pengawasan 

kinerja meliputi : (1) Supervisi yang efektif dengan melakukan pelatihan terhadap 

karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengoreksi yang mereka kerjakan, serta 

mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki aksesterhadap harta 

perusahaan, (2) Akuntansi pertanggungjawanban, (3) Pengauditan internal yang 

mencakup review terhadap realibilitas dan integritas informasi operasional dan finansial, 

penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal, evaluasi kepatuhan karyawan 

terhadap kebijakan dan prosedur manajemen atas aturan dan regulasi yang berlaku. 

2.3 Sistem Pengendalian Internal  untuk Siklus Penjualan 

Menurut Gelinas & Dull (2009:87), siklus penerimaan kas mendukung rutinitas 

kerja departemen yaitu mengambil, mencatat, dan menghubungkan hasil data yang 
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merupakan hasil dari tagihan ke customer, mengatur akun customer, dan mengumpulkan 

jumlah kewajiban dari customer. Selain itu, siklus penerimaan kas juga mendukung 

proses pemecahan masalah seperti mengatur fungsi pengendalian dan perbendaharaan. 

Menurut Hall (2008) 

“siklus pendapatan dalam bentuk yang sederhana merupakan perubahan 

langsung dari produk akhir dan jasa menjadi uang tunai, dan dalam bentuk yang 

lebih rumit penjualannya dilakukan secara kredit”. 

 

Menurut Hall (2008:163) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi untuk 

siklus pendapatan yang meliputi prosedur penjualan dapat disajikan secara manual dan 

secara terkomputerisasi. 

2.3.1 Prosedur Penjualan Tunai 

Sumber pendapatan pada umumnya berasal dari penjualan, maka penjualan 

merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Penjualan dapat dibagi atas penjualan tunai dan penjualan secara kredit.  

Sebelum membahas lebih lanjut tentang prosedur penjualan tunai, ada baiknya 

mengetahui bagaimana prosedur yang baik. Prosedur merupakan suatu urut-urutan 

pekerjaan tulis menulis yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian 

atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dengan demikian setiap pekerjaan 

yang berulang-ulang harus dilakukan dengan prosedur yang sama.  

Prosedur juga merupakan metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Prosedur yang 

baik pada umumnya memnuhi beberapa kriteria di bawah ini, yaitu:  
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1. Prosedur harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan disusun secara 

sistematis dalam bentuk pedoman prosedur.  

2. Prosedur yang disusun harus cukup sederhana untuk memudahkan pelaksanaan 

oleh pegawai/karyawan.  

3. Pelaksanaan dari prosedur harus dapat dicapai dengan biaya yang rendah.  

4. Secara periodik prosedur yang disusun harus dievaluasi untuk dinilai efisiensi 

dan efektivitasnya dan diadakan perbaikan bila perlu.  

5. Prosedur yang disusun harus memperhatikan prinsip pengendalian intern, antara 

lain:  

a. penggunaan formulir yang dibubuhi nomor urut tercetak.  

b. pemisahan fungsi yang tegas dan tepat agar terdapat mekanisme saling uji.  

c. pekerjaan hanya dapat dilaksanakan setelah ada otorisasi dari pejabat yang 

berwenang.  

Apabila pembayaran dari langganan diterima perusahaan pada saat terjadinya 

transaksi maka ini disebut dengan Penjulan Tunai. Pengawasan intern penjulan tunai 

yang baik adalah penjualan dilakukan oleh seorang tenaga penjualan yang hasilnya 

diverifikasi oleh orang lain yang menerima pembayaran. Tenaga penjualan mencatat 

penjualan dan jumlahnya harus sama dengan jumlah kas yang diterima oleh penerima 

pembayaran. Disamping itu terdapat juga internal check antara penjumlah sales ticket 

dengan penjumlahan penerimaan kas pada setiap hari penjualan.  
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Prosedur penjualan tunai melibatkan beberapa bagian, yaitu: 1. Bagian pesanan 

penjualan, 2. Bagian kasir, 3. Bagian gudang, 4. Bagian pengiriman, 5. Bagian akuntansi. 

1. Bagian pesanan penjualan  

Bagian pesanan penjualan adalah bagian yang menerima order atau pesanan dari 

para langganan. Dalam penjualan tunai, bagian ini bertanggung jawab untuk menerima 

order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut 

kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke bagian kasir. Pada 

perusahaan kecil, fungsi pesanan dapat diurus oleh seorang pegawai dalam bagian 

penjualan, sedangkan pada perusahaan besar, bagian pesanan penjualan merupakan suatu 

bagian yang berdiri sendiri di bawah bagian penjualan.  

2. Bagian kasir  

Bagian kasir berfungsi menerima kas dari pembeli dan menyetorkan ke bank.  

3. Bagian gudang  

Bagian gudang berfungsi menyimpan barang dan menyiapkan barang seperti 

yang tercantum dalam surat perintah pengiriman. Barang-barang ini diserahkan ke 

bagian pengiriman untuk dibungkus dan dikirim ke pembeli.  

4. Bagian pengiriman  

Bagian pengirim bertugas untuk mengirim barang-barang kepada pembeli. Dalam 

sistem penjualan tunai, bagian ini berfungsi untuk menyerahkan barang kepada pembeli 

yang telah melunasi harga barang. 
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Menurut Wijayanto Nugroho (2001), “Pengiriman hanya boleh dilakukan apabila 

ada surat perintah pengiriman yang sah, selain itu bagian pengiriman juga bertugas 

mengirimkan kembali barang-barang kepada penjual yang keadaannya tidak sesuai 

dengan yang dipesan.”  

5. Bagian Akuntansi 

Bagian akuntansi berfungsi mencatat transaksi penjualan tunai dan transaksi 

penjualan kredit dalam jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, mencatat 

retur penjualan dan penghapusan piutang.  

Prosedur penjualan tunai tersebut sebagai berikut: 

1. Pertama sekali apabila langganan datang untuk membeli, maka bagian pesanan 

penjualan melayaninya dan terjadilah komunikasi yang isinya antara lain tentang 

harga barang, jenis barang, mutu barang, jumlah barang, tanggal pengiriman.  

2. Apabila pesanan disetujui, bagian pesanan penjualan mengisi faktur penjualan 

tunai rangkap tiga atau lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimana faktur 

penjualan tunai terlebih dahulu diberi nomor urut tercetak.Lembar pertama faktur 

penjualan tunai diserahkan ke pembeli untuk pembayaran ke bagian kasir. 

Lembar ketiga untuk arsip berdasarkan nomor urut. 

3. Berdasarkan faktur penjualan tunai asli, bagian kasir menerima sejumlah uang 

seperti yang tercantum pada faktur penjualan tunai tersebut dari pembeli. 

Kemudian kasir memasukkan ke dalam cash register sebagai alat penyimpan 

uang dan sekaligus menumbuhkan tanda cap “lunas” pada faktur penjualan tunai 

asli tersebut. Faktur penjualan tunai yang bercap lunas dan dilampiri pita register 
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diberikan kepada pembeli untuk diserahkan ke bagian pengiriman barang. Uang 

yang diterima kasir harus disetorkan ke bank setiap hari. Kasir membuat bukti 

setor bank rangkap tiga bersamaan dengan jumlah sejumlah uang diserahkan ke 

bank. Bukti setor bank didistribusikan:  

a. Lembar pertama diserahkan ke bank,  

b. Lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi, dan  

c. Lembar ketiga untuk arsip bagian kasir berdasarkan urut tanggal.  

4. Bagian gudang akan menyiapkan dan menyerahkan barang sesuai dengan yang 

tercantum dalam faktur penjualan tunai yang diterima sebelumnya dari bagian 

pesanan penjualan dan mencatat faktur penjualan tunai lembar kedua diserahkan 

ke bagian pengiriman.  

5. Bagian pengiriman barang membandingkan jenis dan kualitas barang yang 

tercantum dalam faktur penjualan tunai asli yang diterima dan pembeli dengan 

tembusan faktur penjualan tunai yang dikirimkan dari bagian gudang. Apabila 

ada kecocokan, maka bagian pengiriman akan membungkus barang dan 

menyerahkan barang bersamaan dengan faktur penjualan tunai lembar kedua 

kepada pembeli. Penyerahan barang kepada pembeli dibuktikan dengan 

pembubuhan cap “sudah diambil” pada faktur penjualan tersebut. Faktur 

penjualan tunai lembar pertama yang dilampiri dengan pita register kas akan 

dikirimkan ke bagian akuntansi.  

6. Bagian akuntansi akan mencatat faktur penjualan tunai asli ke dalam jurnal 

penerimaan kas dan membandingkan jumlah uang yang tercantum dalam bukti 
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setor bank yang diterima dari kasir dengan yang tercantum pada faktur penjulan 

tunai. Kemudian mengarsip faktur penjualan tunai asli dengan pita register kas 

berdasarkan nomor urut dan bukti setor bank berdasarkan urut tanggal.  

7. Pemeriksaan intern sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan mengadakan 

pemeriksaan terhadap catatan yang tersimpan dalam cash register dan 

membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dalam pita register kas harian 

dengan bukti setor bank.  

Sedangkan Laporan yang berhubungan dengan penjualan tunai dapat berupa :  

1. Laporan penjualan tunai per periode yang diinginkan (mingguan/bulanan)  

2. Laporan penjualan menurut produk/barang. 

3. Laporan penjualan per pelanggan maupun laporan yang berdasarkan pengolahan 

lain yang memberikan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan penjualan tunai.  

Berikut ini adalah diagram arus data pada proses penjualan tunai: 

 
Sumber: Mulyadi, 2001 

Gambar 2.1 Diagram Arus Data Penjualan Tunai 
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2.3.2 Sistem Penjualan Kredit 

Dalam proses penjualan barang dan jasa lebih banyak dilakukan secara kredit 

daripada tunai. Penjualan kredit dapat diartikan sebagai suatu penjualan yang 

pembayarannya diterima pada waktu yang akan datang, biasanya waktu pembayarannya 

ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian jual beli. Kegiatan penjualan kredit 

melibatkan banyak bagian dalam struktur organisasi dari segi pengawasan intern 

dibandingkan dengan kegiatan penjualan tunai. 

Pengawasan yang baik untuk penjualan kredit hendaknya memerlukan pemisahan 

tugas, antara bagian penjualan kredit dengan yang memberi otorisasi, bagian gudang 

dengan bagian pengiriman, bagian pencatatan dengan bagian yang menerima 

pembayaran.  

Menurut Purwono (2004), prosedur penjualan kredit dapat dibagi atas: (1) 

Prosedur pemesanan, (2) Prosedur pembuatan faktur, (3) Prosedur catatan dan laporan 

penjualan. 

2.3.3 Bagian dalam Siklus Penjualan Kredit 

Menurut Hall (2008:165), bagian-bagian perusahaan yang terlibat dalam siklus 

penjualan kredit terdiri dari: 

1. Bagian Order Penjualan 

 Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima 

surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi 

yang belum ada pada suratorder tersebut (seperti spesifikasi barang dengan rute 

pengiriman), meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang 
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mana barang dikirim. Dan mengisi surat order pengiriman . fungsi ini bertanggung jawab 

untuk membuat “back order” pada saat di ketahui tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari pelanggan. 

2. Bagian Kredit 

 Bagian ini berada di bawah bagian keuangan dalam transaksi penjualan kredit, 

bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi 

pemberian kredit kepada pelanggan. Penolakan pemberian kredit seringkali terjadi, 

penegcekan statuskredit perlu dilakukan sebelum bagian penjualan mengisi surat order 

penjualan. Untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan, surat order pengiriman 

dikirim langsung ke bagian pengiriman sebelum bagian penjualan memperoleh otorisasi 

kredit dari bagian kredit. 

3. Bagian gudang 

 Dalam transaksi penjualan kredit, bagian ini bertanggung jawab untuk 

menyimpan barang dan menyampaikan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta 

menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 

4. Bagian Pengiriman  

 Bagian pengiriman bertanggung jawab untukmenyerahkan barang atas surat order 

pengiriman yang diterimanya dari bagian penjulan dan  menjamin bahwa tidak ada 

barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otoritas dari yang berwenang. 

5. Bagian Penagihan 
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 Dalam transaksi penjualan kredit, bagian ini bertanggung  jawab untuk membuat 

dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur 

bagi kepentingan pencacatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

6. Bagian Akuntansi 

 Dalam transaksi ini, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang 

yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan 

piutang kepada pihak debitur, serta membuat laporan penjualan. Disamping itu bagian 

akuntansi juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual 

kedalam kartu persediaan. 

2.3.4 Dokumen Masukan dalam Sistem Penjualan Kredit 

Dokumen masukan dalam sistem penjualan kredit, terdiri dari: 

1. Form Delivery Order (formulir pengiriman pesanan) 

 Menurut Mulyadi (2001) form delivery order adalah dokumen pokok untuk 

memproses penjualan kredit pada pelanggan yang memberikan otorisasi kepada fungsi 

pengiriman untuk mengirimkan barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang 

tertera dia atas dokumen tersebut. Sedangkan menurut Hall (2008) form delivery order 

adalah dokumen dari pengirim atau pemilik barang yang memerintahkan pelepasan 

pengangkutan cargo kepada pihak lain. Kemudian, menurut Rommey &Steinbart (2004) 

form delivery order adalah dokumen atau bentuk elektronik yang mengindentifikasikan 

pemohon: tanggal diperlukannya; lokasi yang membutuhkan; jumlah barang berikut 

deskripsinya; dan harga tiap barang yang diterbitkan oleh bagian pengendalian 

persediaan perusahaan jika mereka membutuhkan untuk menjual barang. 
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 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa form delivery order adalah 

dokumen yang dibuat oleh perusahaan sebagai bukti penjualan. 

2. Sales invoice (faktur penjualan) 

 Menurut Mulyadi (2001) sales invoice adalah dokumen yang dipakaai sebagai 

dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Menurut Rommey &Steinbart (2004) sales 

invoice adalah dokumen yang memberitahukan pelanggan dari jumlah yang harus 

dibayar dan dimana untuk mengirim pembayaran. 

 Dari dua keterangan dia atas dapat disimpulkan bahwa sales invoice adalah 

dokumen pencacatan transaksi penjualan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Pada 

transaksi yang nominalnya relatif kecil, sales invoice langsung digunakan sebagai 

dokumen tagih sedangkan pada perusahaan yang nominal transaksinya besar, biasanya 

dilengkapi dengan surat tagih atau kuitansi. 

3. Credit memo (nota kredit) 

Menurut Mulyadi (2001:220) credit memo adalah dokumen sumber untuk dasar 

pencacatan kedalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial memo 

merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam 

periode akuntansi tertentu. Menurut Rommey &Steinbart (2004)credit memo adalah 

bukti bahwa perusahaan telah mengkreditkan perkiraan langganannya yang disebabkan 

oleh barang yang tidak cocock atau rusak, untuk itu penjual setuju untuk menerima 

barangnya.  
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Dari pengertian diatas credit memo adalah dokumen untuk mencatat harga pokok 

yang dijual oleh perusahaan yang akan dibuat ketika terjadi pengembalian barang dari 

pelanggan. 

4. Rekapitulasi Harga pokok 

 Menurut Mulyadi (2001) rekapitulasi harga pokok adalah dokumen pendukung 

yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode 

akuntansi tertentu tertentu dam data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok 

berasal dari kartu persediaan. 

2.3.5 Dokumen Keluaran dalam Sistem Penjualan Kredit 

Dokumen keluaran yang dihasilkan dari sistem penjualan kredit adalah sebagai 

berikut: 

1. Jurnal Penjualan 

 Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara kredit maupun tunai. Dari jurnal ini pihak manajeman akan mendapatkan 

informasi mengenai semua transaksi penjualan dalam periode tertentu secara kronologis. 

(Mulyadi, 2001). 

2. Laporan Persediaan Barang  

Menurut Rommey &Steinbart (2004) laporan status persediaan barang adalah 

dokumen yang di dalamnya terdapat jumlah persediaan setelah melakukan penjualan 

barang. Menurut Hall (2008) laporan ini adalah dokumen yang dibuat setelah barang 

terjual, dan dikirimkan kebagian pengendalian persediaan yang berisi tentang persediaan 

perusahaan.  
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Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan 

persediaan barang adalah dokumen yang menggambarkan kondisi persediaan perusahaan 

setelah penjualan berdasarkan laporan penerimaan barang yang ada.  

3. Daftar Piutang  

 Menurut Rommey & Steinbart (2004) daftar piutang adalah dokumen yang 

didalamnya terdapat jumlah piutang yang dimiliki perusahaan setelah melakukan 

penjualan. Adapun menurut Hall (2008) daftar piutang adalah dokumen yang dibuat 

berdasarkan piutang yang telah disesuaikan berdasarkan laporan pengeluaran barang. 

 Jadi daftar piutang adalah dokumen yang mencatat jumlah piutang terhadap 

penjualan perusahaan yang dibuat berdasarkan laporan pengeluaran barang. 

4. Buku Piutang 

 Menurut Soemarso (2002) buku piutang adalah buku yang merinci akun piutang 

dagang di buku besar menurut nama pelanggan (debitur) yang memuat informasi tentang 

kumpulan dari dokumen piutang. Pada buku piutuang ini terdapat kartu piutang yang 

berisi informasi piutang untuk tiap-tiap pelanggan. Menurut Mulyadi (2001) buku 

piutang adalah catatan akuntansi yang berisi mutasi setiap jenis persediaan. 

 Jadi penulis menyimpulkan buku piutang adalah buku yang mencatat secara rinci 

transaksi piutang yang di miliki perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya (debitur). 

2.3.6 Prosedur dalam Siklus Penjualan Kredit 

Menurut Hall (2008) prosedur penjualan terdiri dari beberapa tahap yaitu :  

a. Prosedur Order Penjualan 
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Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. bagian penjualan 

kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkan kepada berbagai bagian 

yang lain untuk memungkinkan bagian tersebut memberikan kontribusi dalam melayani 

order dari pembeli. 

b. Prosedur Penjualan Kredit 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujan penjualan kredit kepada 

pembeli tertentu dari bagian kredit. 

c. Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur ini, bagian pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang di terima 

dari fungsi pengiriman. 

d. Prosedur Penagihan  

Dalam prosedur ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan dibuat oleh 

bagian penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order 

pengiriman. 

e. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, bagian akuntransi mencatat faktur penjualan ke dalam kartu 

piutang atau dalam metode pencacatan tertentu mengarsipkan dokumen menurut abjad 

yang berfungsi sebagai catatan piutang. 

f. Prosedur Distribusi Penjualan 

Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut 

informasi yang diperlukan oleh manejemen. 

g. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 
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Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok 

produk yang di jual dalam periode akuntansi tertentu. 

Bagan dari siklus penjualan kredit dapat di gambarkan dalam gambar berikut:
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Sumber: Mulyadi (2001) 

Gambar 2.2 Siklus Penjualan Kredit
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2.3.7 Database dalam Siklus Penjualan 

Menurut Jogiyanto (2005) dan Wilkinson (2000) basis data yang digunakan pada 

siklus penjualan adalah :  

1. Master file persediaan 

 Memuat data persediaan di dalam gudang yang mencatat arus persediaan baik 

penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir persediaan. 

2. Master file piutang 

 Berisi tentang saldo piutang usaha yang berkaitan dengan penjualan kredit dan 

pelunasan piutang tersebut. 

3. File transaksi penjualan 

 File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap 

data base penjualan lainnya. 

4. File transaksi persediaan 

 File ini terdapat pada bagian pengendalian persedian dan bagian akuntansi yang 

mencatat persediaan di gudang. 

2.3.8 Teknologi dalam Siklus Penjualan 

Menurut Jogiyanto (2005) dan Wilkinson (2000) teknologi yang digunakan  

dalam siklus penjualan di bagi menjadi tiga bagian utama yaitu : 
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1. Brainware 

Para operator yang menggunakan teknologi di dalam siklus penjualan terdiri dari 

operator  dalam seksi penjualan, seksi penerimaan dan bagian akuntansi. 

2. Software 

Perangkat lunak yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari dua 

bagian. Adapun yang pertama adalah operating system yang digunakan sebagai 

program utama untuk menjalankan sistem. Kedua adalah application sofware 

yang digunakan sebagai perogram pendukung terhadap suatu kegiatan, seperti : 

program update master file persediaan dan buku besar. 

3. Hardware 

Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari :Teller 

mechine, Keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard 

disk (untuk penyimpanan), monitor, printer dan mouse. 

2.3.9 Unsur Pengendalian Internal untuk Siklus Penjualan 

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai adalah : 

Organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas 

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 
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Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap “lunas” 

pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 

6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari 

bank penerbit kartu kredit 

7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai 

8. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

Praktek yang Sehat 

9. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada 

hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 

11. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara 

mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. 
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2.4 Sistem Pengendalian Internal untuk Siklus Penerimaan Kas 

2.4.1 Bagian dari Siklus Penerimaan Kas 

 Bagian-bagian dari perusahaan yang berperan dalam proses siklus penerimaan 

kas, antara lain: 

1. Bagian penjualan 

 Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima 

surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi 

yang belum ada pada surat order tersebut (seperti spesifikasi barang dengan rute 

pengiriman), meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang 

mana barang dikirim. Dan mengisi surat order pengiriman . fungsi ini bertanggung jawab 

untuk membuat “back order” pada saat di ketahui tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari pelanggan. 

2. Bagian kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjuualan tunai, fungsi ini bertanggug jawab 

sebagai penerima kas dari pembeli. 

3. Bagian gudang 

 Dalam transaksi penjualan kredit, bagian ini bertanggung jawab untuk 

menyimpan barang dan menyampaikan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta 

menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 

4. Bagian pengiriman  
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 Bagian pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas surat 

order pengiriman yang diterimanya dari bagian penjulan dan  menjamin bahwa tidak ada 

barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otoritas dari yang berwenang. 

5. Bagian akuntansi 

 Dalam transaksi ini, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang 

yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan 

piutang kepada pihak debitur, serta membuat laporan penjualan. Disamping itu bagian 

akuntansi juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual 

kedalam kartu persediaan. 

2.4.2 Dokumen Masukan dalam Penerimaan Kas 

1. Faktur penjualan tunai 

 Menurut Mulyadi (2001), faktur penjualan adalah dokumen untuk merekam 

berbagai informasi yang diperlukan oleh manajem mengenai transaksi penjualan tunai. 

Sedangkan menurut Sipahutar (2008:73) faktur penjualan adalah catatan atas pengiriman 

barang yang dipesan customer sekaligus dengan tagihan atas pengiriman barang. 

 Berdasarkan dari dua pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

faktur penjualan tunai adalah dokumen sebagai alat bukti terjadinya penjualan tunai. 

2. Bukti kas masuk 

 Menurut Mulyadi (2001), bukti kas masuk adalah dokumen yang mencatat semua 

transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai maupun penjualan kredit secara periodik. 

3. Pita registrer kas 
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 Menurut Mulyadi (2001) dalam bukunya berjudul sistem akuntansi,  pita register 

adalah bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen 

pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Sedangkan 

menurut Narko (2001) dalam bukunya sistem akuntansi pita register adalah dokumen 

bukti yang mencatat penerimaan-penerimaan kas suatu hari yang diserahkan kepada 

pembeli setelah melakukan pembayaran. 

 Dari kedua pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pita register 

kas adalah dokumen bukti penerimaan kas yang di diberikan kepada pembeli setelah 

melakukan pembayaran yang menjadi bukti dari penerimaan kas oleh perusahaan. 

4. Bukti setor bank 

 Menurut Mulyadi (2001) bukti setor bank adalah dokumen sumber pencatatan 

transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai kedalam jurnal penerimaan kas. Menurut 

Narko (2001) bukti setor kas adalah bukti dokumen apabila uang di setorkan ke bank.  

 Jadi bukti setor bank adalah dokumen yang diterima dari bank sebagai bukti 

penerimaan kas dari penjualan tunai. 

2.4.3 Dokumen Keluaran dalam Penerimaan Kas 

Dokumen keluaran dalam penerimaan kas berupa : 

1. Credit Card sales Slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit 

dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang menjadianggota 

kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi 
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oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank 

yang mengeluarkan kartu kredit. 

2. Bill of Lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan 

barang kepada perusahaanangkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

pengiriman dalam penjualan COD  yang penyerahan barangnya dilakukan oleh 

perusahaan angkutan umum. 

3. Faktur Penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD.  

2.4.4 Prosedur dalam Penerimaan Kas 

Sistem penerimaan kas menggunakan teknologi yang mengotomatisasi prosedur 

manual. Menurut Hall (2008), bagian yang berhubungan dengan sistem ini adalah: 

1. Ruang penerimaan dokumen 

Memisahkan cek dengan permintaan pembayaran dan menyiapkan daftar 

pembayaran. 

2. Departemen penerimaan kas 

Mencocokkan cek dan daftar pembayaran dan menyiapkan slip setoran. 

3. Departemen piutang dagang 

Menerima dan mencocokkan dokumen pembayaran dan daftar pembayaran. 

4. Departemen pemrosesan data 

Mencocokkan voucher jurnal dengan file transaksi penerimaan kas dan 

memperbarui buku besar pembantu piutang dagang. 

Analisis Sistem..., Muhammad Akbar Nur, Ak.-Ibs, 2011



46 

 

 

 
Sumber: Hall (2008:196) 

Gambar 2.3 Siklus Penerimaan Kas
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2.4.5 Unsur Pengendalian Internal dalam Siklus Penerimaan Kas 

Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang disajikan 

sebagai berikut : 

Organisasi 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 

2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau 

dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). 

4. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang 

harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

5. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (Bagian Piutang ) 

harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. 

Praktek yang Sehat 

6. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan 

disetor penuh ke bank dengan segera. 

7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). 

8. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan Bagian Kasa maupun di tangan 

penagih perusahaan), harus diasuransikan (cash in safe dan cash in transit 

insurance). 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Pulasari (2010) yang berjudul: Evaluasi Sistem 

Pengendalian Internal penjualan jasa perawatan lift pada PT Industri Lift Indo Nusantara 

Kantor cabang Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem, pengendalian intern 

penjualan jasa perawatan lift pada PT. Industri Lift Indo Nusantara Kantor Cabang 

Semarang yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 

praktek yang sehat serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, 

telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan perusahaan dan tidak 

menyimpang dari teori yang terdapat dalam ilmu akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan Asri (2005) yang berjudul Evaluasi Sistem 

Pengendalian Intern Penjualan Ekspor Dan Penerimaan Kas Pada CV. Suka Lentera 

Abadi Banyudono Boyolali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian 

intern penjualan ekspor dan penerimaan kas pada CV. Suka LenteraAbadi, sudah 

memadai, hal itu dapat dilihat dari penerapan sistem pengendalian intern penjualan 

ekspor dan penerimaan kas pada CV. Suka Lentera Abadi sehari-hari. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari survey terhadap sistem 

informasi akuntansi yang dilakukan oleh PT BAMED. Sistem informasi akuntansi yang 

akan diteliti adalah pada siklus pendapatan yaitu terdiri dari siklus penjualan dan 

penerimaan kas. Kemudian dilakukan pengendalian internal terhadap siklus penjualan 

dan penerimaan kas melalui unsur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 

serta praktek yan sehat. 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah 

studi kasus (case study). Menurut Patton (2002) studi kasus merupakan studi tentang 

kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus 

tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu (Raco, 2007:49). Hasil riset hanya 

diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada suatu perusahaan yang 

mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan bernama PT Bintang Ades Multimedika (PT 

BAMED) di Jalan Penyelesaian Tomang IV Blok 95 No 1 dan 32, Kavling DKI, Meruya 

Utara. Objek penelitiannya adalah sistem pengendalian internal PT Bintang Ades 

Multimedika (PT BAMED) atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2011.  

3.3 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). 

Dalam hal ini didapat langsung dari PT Bintang Ades Multimedika (PT BAMED) dengan 
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mendatangi langsung sumber pada bagian penerimaan kas dan pada bagian pencatatan 

pengeluaran kas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan 

bukan peneliti yang melkukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Data-data yang didapatkan 

dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan 

sebagai sumber bagi landasan teori berkaitan dengan pengendalian internal, siklus 

penerimaan kas, dan siklus pengeluaran kas.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian penerimaan kas 

dan bagian pengeluaran kas karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Selain itu juga, kedua bagian tersebut dianggap bertanggung jawab 

dan menguasai masalah  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian penerimaan kas dan pengeluaran 

kas, baik dengan cara mengamati kegiatan pada bagian tersebut beserta dokumen-

dokumen yang dibutuhkan 

3. Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang 

bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah yang 
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diteliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dari jurnal, buku, 

atau artikel. 

3.5 Metode Analisa Data 

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan unsur 

sistem pengendalian internal, yaitu struktur organisasi, otorisasi dan prosedur pencatatan, 

praktek yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Peneliti  melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut: 

a. Menganalisis unsur sistem pengendalian internal, yaitu: struktur organisasi, 

otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. 

b. Memeriksa siklus penjualan yang terjadi pada PT BAMED. 

c. Memeriksa siklus penerimaan kas pada PT BAMED. 

d. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan dan 

penerimaan pada PT BAMED dengan teori-teori yang berlaku. 

e. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah 

penerapannya telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profile Perusahaan PT BAMED 

4.1.1 Sejarah Singkat 

 Klinik dan apotek BAMED adalah institusi pelayanan kesehatan yang dikelola 

oleh PT Bintang Ades Multimedika (BAMED). Perusahaan ini merupakan anak 

perusahaan PT Bintang advis Multimedia yang bergerak di bidang media, induk grup 

korporasi yang dikenal dengan nama “Bintang Grup”. BAMED merupakan 

pengembangan usaha di bidang medis dan kesehatan dari Bintang Grup yang terkenal 

dengan berbagai produknya yang berkualitas. BAMED berlokasi di kawasan meruya, 

jakarta barat, bamed di proyeksikan menjadi sebuah pusat pelayanan kesehatan yang 

lengkap berkualitas, terjangkau dan bersahabat. Klinik BAMED didukung oleh tenaga 

medis dan para medis yang berkualitas dan dedikasi tinggi, yang senantiasa peduli 

terhadap klien. Suasana klinik yang nyaman dan bersih serta personil yang ramah. Sejak 

beroperasi pada pertengahan 2010, jumlah klien BAMED bertambah secara signifikan 

seiring menigkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAMED.  

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi PT BAMED 

 Visi yang diterapkan oleh PT BAMED dalam menjalankan usahanya adalah: 

“Menjadi sebuah pusat pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan 

dapat diandalkan”. 
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Misi PT BAMED 

 Untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan, PT BAMED memiliki misi 

sebagai berikut : “ menghadirkan fasilitas kesehatan yang nyaman, modern dan bersih, 

bersahaja dan bersahabat”. 

4.1.3 Kegiatan Usaha 

 PT Bintang Ades Multimedika (BAMED) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang kesehatan berupa klinik kesehatan dan apotek. Kegiatan usaha PT BAMED 

merupakan one stop health care yang menyediakan jasa konsultasi oleh dokter spesialis 

dan dokter umum serta memiliki jasa apotek yang memiliki pelayanan 24 jam. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat berguna untuk menentukan pembagian dari tiap-tiap 

departemen atau bagian, sehingga masing-masing karyawan dapat mengetahui tugas, 

tanggungjawab, dan wewenang secara jelas. 

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen atau pimpinan 

perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya. Proses pembentukannya dimulai dengan 

menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

Setiap kegiatan akan dibagi kedalam unit-unit kegiatan yang lebih kecil, dengan 

disertai perincian tugas dari masing-masing karyawan yang menjalankan tugasnya. 

Selanjutnya tugas tersebut dibagi-bagi dan ditentukan bagian-bagian mana yang akan 

mengerjakan suatu tugas atau kelompok tugas tertentu. Apabila diperlukan didalam suatu 
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bagian masih bisa dibentuk sub bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk bagian yang 

diperlukan dalam organisasi. 

Tahap terakhir adalah menentukan  hubungan antara tugas yang satu dengan tugas 

yang lain. Penentuan ini agar tercipta kerjasama yang baik dan terarah diantara bagian-

bagian tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah 

merupakan struktur organisasi, yaitu kerangka dari organisasi yang menunjukkan tugas-

tugas, tanggung jawab dan tata hubungan yang terdapat diantara bagian yang satu dengan 

lainnya. 

Struktur organisasi perusahaan haruslah memungkinkan adanya koordinasi usaha 

diantara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat 

mencapai suatu tujuan umum. Setiap tujuan organisasi harus di mengerti sehingga 

tanggung jawab, serta apakah hubungan dan wewenang satuan kerja yang berhubungan 

dengan satuan kerja lain dapat diselenggarakan denganbaik. 

Struktur organisasi merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan 

pembagian  tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada di 

perusahaan.Bagan Struktur Organisasi PT. BAMED dapat dilihat pada lampiran 1. 

Berdasarkan Struktur Organisasi pada lampiran 1, setiap unit mempunyai tugas 

dan tanggung jawab masing-masing atau lebih dikenal dengan job description. Job 

description dari setiap jabatan organisasi dalam PT BAMED adalah sebagai berikut: 

Direktur utama memiliki tugas merancang semua tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan dan merupakan pengambil keputusan utama. Direktur utama  dibantu oleh 

dua direktur yaitu: Direktur Umum dan Pengawasan, dan Direktur Keuangan. Direktur 

umum dan pengawasan bertugas untuk mengawasi semua kegiatan perusahaan, 
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selanjutnya Direktur keuangan bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan. Direktur 

utama memiliki dua bawahan yaitu : Manager Farmasi, Pengadaan, dan prasarana klinik 

memiliki tugas mengkoordinator kegiatan seluruh perusahaan terutama tentang 

pengadaan, prasaran klinik dan apotek. Manager medis dan SDM memiliki tugas 

mengkoordinator sumber daya manusia dan pengambil keputusan pada permasalahan 

medis yang dimiliki oleh PT BAMED. 

Dalam penelitian ini ditemukan penambahan dalam struktur organisasi PT 

BAMED yang menggambarkan bagian penjualan. Bagian penjualan ini berada dibawah 

pengawasan langsung dari manager farmasi, pengadaan, dan prasarana klinik. Bagian 

penjualan berhubungan langsung dengan bagian keuangan yang memberikan otorisasi 

atas penjualan kredit yang akan dilakukan oleh konsumen. 

Bagian penjualan memiliki tugas melayani setiap transaksi yang dilakukan di 

apotik, kemudian menerima uang langsung dari pembeli yang nantinya akan diberikan 

kepada kasir (asisten apoteker). Selain itu, bagian penjualan juga melaporkan kepada 

pihak manager apabila stok barang/obat yang ada di apotik akan habis. 

4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

4.2.1 Kebijakan dan Prosedur Perusahaan atas Sistem Penjualan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis telah 

mengumpulkan data mengenai kebijakan perusahaan atas sistem penjualan sebagai 

berikut: 

1. Pesanan dari pelanggan hanya dilayani secara langsung, belum bisa dilakukan 

melalui telepon atau pemesanan online. 
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2. Penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tunai dan kredit. Tetapi 

untuk saat ini penjualan kredit hanya untuk karyawan PT BAMED, hal ini 

merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya. 

3. Jangka waktu untuk pelunasan piutang paling lama 14 hari dari tanggal transaksi. 

4. Pembayaran baik secara tunai maupun kredit dapat dilakukan dengan kas atau 

tunai, transfer, dan kartu kredit. 

5. Perusahaan tidak menerima pembayaran dengan cek atau BG (Bilyet Giro) 

Kemudian, prosedur penerimaan dan penyimpanan barang yang dilakukan pada 

PT BAMED dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saat  barang datang dari distributor, cek kesesuaian antara surat pesanan dengan 

faktur dengan barang yang datang (kecocokan tentang nama barang, bentuk, 

jumlah sediaan, no. Batch, dan tanggal expire date) 

2. Cek kondisi barang (rusak, pecah, tersegel atau tidak, batas expire date) 

3. Bila ada barang yang rusak atau tidak disegel, atau batas expire date hampir 

terlewati(minimal 6 bulan sebelum expire date, masih bisa diterima), kembalikan 

kepada petugas pengantar barang, dan minta ditukar. 

4. Faktur ditandatangani oleh asisten apoteker dilengkapi dengan stempel apotek. 

5. Faktur diambil 1 lembar untuk arsip apotek, dan 1 lembar untuk bagian keuangan 

6. Harga barang-barang/obat bebas dan letakkan sesuai dengan spesifikasinya. 

Untuk obat keras langsung disimpan dalam almari sesuai dengan efek 

fakmaloginya atau berdasarkan abjadnya 

7. Masukkan data/input faktur ke sistem komputer 
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8. Cocokan harga yang sudah ada di komputer dengan harga yang tertera pada faktur 

baru, apakah ada kenaikan atau tidak, harga terakhir dilabel adalah yang tertinggi. 

9. Tandatangani faktur yang telah di input di komputer. 

10. Arsip faktur sesuai dengan nama PBF masing-masing. 

11. Simpan obat dalam lemari penyimpanan sesuai yang dipersyaratkan. 

12. Masukkan data secara manual dalam kartu stock dengan mencatat: jumlah barang 

yang masuk, tanggal masuk barang. No. Batch, expire date. 

PT BAMED juga melakukan pelayanan terhadap pembelian obat bebas, prosedur 

pelayanan pembelian obat bebas adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan obat OTC (over the counter) dapat dilakukan oleh asisten apoteker, 

juru resep, kasir, dan perawat 

2. Ketika pasien datang, pasien akan disapa dengan senyum ramah dan menanyakan 

kepada pasien apa yang bisa dibantu. 

3. Tanyakan lebih dahulu keluhan atau penyakit yang diderita pasien, kemudian 

bantu pasien untuk mendapatkan obat yang tepat. 

4. Menghitung harga dan minta persetujuan terhadap nominal harga. 

5.  Bila sudah terjadi persetujuan, ambil obat yang diminta pasien sesuai 

denganjumlah yang diminta. 

6. Ambil obat berdasarkan urutan FEFO (first expired first out). 

7. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat yang perlu 

diketahui oleh pasien. 

8. Masukkan uang tunai dalam laci kas sesuai dengan besarnya. 

9. Catat penjualan secara manual pada buku penjualan. 

10. Catat keterangan bayar dalam buku penjualan (transfer atau credit card). 
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11. Catat pengeluaran barang secara manual dalam kartu stock dengan mencatat 

tanggal serta jumlah barang yang keluar. 

12. Masukkan data/input ke program komputer. 

Kemudian, prosedur penerimaan resep yang dilakukan PT BAMED dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Menerima resep pasien 

2. Lakukan skrining resep meliputi: 

- Nama pasien 

- Jenis kelamin 

- Umur pasien 

- Alamat dan nomor Telepon pasien 

- Pendidikan 

- Berat badan untuk pasien anak 

- Tanda tangan, nomor telepon, dan alamat dokter 

- Jumlah resep 

- Dosis 

- Kerasionalan resep 

- Cara penggunaan obat 

3. Catat identitas pasien pada kartu medical record 

4. Menghitung harga dan minta persetujuan terhadap nominal harga 

5. Pasien di beri nomor antrian 

6. Beri tanda garis merah pada resep yang mengandung narkotika 

7. Konsultasikan kepada apoteker jika ada resep racikan 

8. Tulis no struk (print out) pada resep dan satukan resep dengan printout 
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9. Cocokan nama, jumlah dan kekuatan obat dalam resep dengan print out 

10. Siapkan obat sesuai dengan resep 

11. Ambil obat dengan urutan FEFO (first expired first out) 

12. Periksa kembali perhitungan obat racikan 

13. Jika obat racikan maka patuhi SOP (standard operating procedure) meracik 

14. Buat etiket dan cocokan dengan resep 

15. Periksa kembali dengan teliti resep dan oabt sebelum diserahkan pada pasien 

termasuk salinan resep dan kuitansi (jika diminta oleh pasien) 

16. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat meliputi 

dosisi, frekuensi pemakaian sehari, waktu penggunaan obat, cara penggunaan dan 

efek samping obat yang mungkin timbul setelah penggunaan obat dan jika 

diperlukan pengatasan pertama terhadap efek samping yang ditimbulkan 

17. Beri nomor urut resep pada tanggal tersebut 

18. Catat resep yang masuk pada buku catatan resep 

19. Catat pengeluaran barang secara manual daam kartu stock dengan mencatat: 

tanggal, jumlah barang keluar, serta No. Resep 

20. Input obat yang keluar dalam sistem komputer 

21. Catat penggunaan obat narkotika dalam buku penggunaan obat narkotika, jika 

ada. 

22. Catat penggunaan obat psikotropika dalam buku penggunaan obat psikotropika, 

jika ada. 

23. Simpan resep dalam penyimpanan resep. 

4.2.2 Kebijakan dan Prosedur Perusahaan atas Sistem Penerimaan Kas 

Kebijaksanaan PT BAMED dalam penerimaan kas, dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Penerimaan kas dilakukan secara manual dan komputerisasi, setiap transaksi 

penerimaan kas dituliskan dalam sebuah buku besar (buku penjualan) kemudian 

di input ke dalam komputer. 

2. Setiap pendapatan yang diterima PT BAMED dituliskan pada form pendapatan 

harian PT BAMED (lihat lampiran 2). Form pendapatan harial terdiri dari tiga 

bagian, yaitu pendapatan klinik, pendapatan apotek, dan pendapatan lain-lain. 

Ketiga pendapatan tersebut dihitung dan dituliskan sebagai pendapatan total harial 

PT BAMED. Pendapatan harian dituliskan pada akhir jam kerja oleh bagian kasir 

yang kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dicatat sebagai laporan 

harian. Catatan laporan harian kemudian di input ke dalam komputer dengan 

menggunakan sofware 89. 

4.3 Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas PT BAMED 

4.3.1 Siklus Penjualan PT BAMED 

4.3.1.1 Bagian Dalam Siklus Penjualan PT BAMED 

Bagian Order Penjualan 

Bagian order penjualan memiliki tanggung jawab untuk menerima surat order dari 

pembeli dan mengisi surat order pengiriman dengan membuat “back order” jika diketahui 

tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Bagian order 

penjualan di PT BAMED merangkap sebagai asisten apoteker. 

Bagian Kredit 

Bagian ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan 

otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Jika kredit yang lalu sudah dilunasi, maka 
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bagian ini akan memberikan kredit yang baru pada pembeli. Bagian kredit pada PT 

BAMED merangkap juga sebagai asisten apoteker. 

Bagian Gudang 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyampaikan barang yang 

dipesan oleh pelanggan, kemudian menyerahkan barang kepada bagian pengiriman.  

Bagian ini akan memeriksa persedian barang yang akan dijual kepada pembeli. Jika 

persedian barang tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan, maka bagian gudang 

akan mencatatnya sehingga bisa dituliskan pada faktur pemesanan barang yang 

disampaikan kepada distributor. Bagian gudang pada PT BAMED merangkap juga 

sebagai asisten apoteker.  

Bagian Pengiriman 

Bagian pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas surat order 

pengiriman yang diterimanya dari bagian penjualan.  

Bagian Penagihan 

Bagian ini bertanggung  jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada 

pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencacatan transaksi 

penjualan oleh bagian akuntansi. 

Bagian Akuntansi 

Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi 

penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada pihak 

debitur, serta membuat laporan penjualan. Disamping itu bagian akuntansi juga 
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bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual kedalam kartu 

persediaan 

Pada PT BAMED, bagian penjualan disebutkan hanya tiga bagian, yaitu kasir, 

asisten apoteker, dan bagian keuangan. Kasir pada PT BAMED merangkap juga sebagai 

asisten apoteker. 

 

4.3.1.2 Dokumen Masukan Siklus Penjualan PT BAMED 

Dokumen masukan dalam sistem penjualan pada PT BAMED dijelaskan seperti 

dibawah ini. 

Faktur Penjualan 

Sales invoice atau faktur penjualan adalah dokumen yang memberitahukan pelanggan 

dari jumlah yang harus dibayar atas transaksi yang sudah dilakukan. Faktur penjualan di 

PT BAMED terdiri dari nomor faktur, nama pembeli, banyaknya dan nama barang, harga 

satuan dan jumlah. Faktur ini ditandatangi dan diberi cap oleh bagian kasir (lihat 

lampiran 4). 

Faktur Pesanan 

Faktur pesanan pada PT BAMED merupakan form  pengajuan pesanan barang yang 

ditujukan kepada perusahaan sebagai distributor barang-barang yang dijual di PT 

BAMED. Faktur pesanan ini terdiri dari tanggal, nomor faktur, nama perusahaan, alamat 

dan nomor telepon. Dalam faktur penjualan terdiri dari 4 kolom yang berisi banyaknya 

barang, nama barang, harga satuan, dan jumlah (lihat lampiran 3). 
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4.3.1.3 Dokumen Keluaran Siklus Penjualan PT BAMED 

Dokumen yang digunakan PT BAMED sebagai dokumen keluaran dalam siklus 

penjualan adalah: 

Jurnal Penjualan 

Setiap transaksi baik secara kredit ataupun tunai, PT BAMED selalu menggunakan jurnal 

untuk mencatat transaksi tersebut. 

Laporan Persediaan Barang 

Setelah melakukan penjualan barang, PT BAMED selalu melakukan update status 

terhadap persedian barang/obat. 

4.3.1.4 Basis Data Siklus Penjualan PT BAMED 

Database siklus penjualan PT BAMED dijelaskan sebagai berikut: 

Master File Persediaan Barang/Obat 

Berisi tentang data persediaan obat yang ada di gudang dengan cara mencatat persediaan 

baik penerimaan atau pengeluaran kas dan saldo akhir persediaan. Basis data ini 

mencakup kode barang, nama barang, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, 

jumlah saldo serta keterangan. 

Master File Piutang 

Piutang usaha berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan atas piutang usaha. 

Mencakup nama pembeli, alamat, tanggal jatuh tempo, saldo piutang, nomor bukti, dan 

surat keterangan. 

File Transaksi Penjualan 
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File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap database 

penjualan lainnya. 

File Transaksi Persediaan 

File ini mencatat semua persedian atau stock barang/obat. 

4.3.1.5 Teknologi Siklus Penjualan PT BAMED 

Brainware 

Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus penjualan terdiri dari operator  

dalam seksi penjualan, seksi penerimaan dan bagian akuntansi 

Software 

Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP Profesional service 

pack 2. Sedangkan application software yang digunakanadalah program sistem akuntansi 

yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama software 89. Sistem akuntansi ini 

meliputi semua pemrosesan data semua kegiatandi dalam siklus penjualan. 

Hardware 

Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari : Teller mechine, 

Keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard disk (untuk 

penyimpanan), monitor, printer dan mouse. 

4.3.1.6 Prosedur Penjualan PT BAMED 

Proses penjualan yang dilakukan oleh Apotek PT BAMED dapat dilakukan secara 

kredit atau tunai. Penjualan secara tunai untuk penjualan obat umum dan penjualan obat 

yang menggunakan resep. Sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara kredit 
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dilakukan oleh karyawan perusahaan dimana perusahaan tersebut menjalin kerjasama 

atau sudah ada kesepakatan bersama dengan Apotek PT BAMED. 

1. Prosedur Penjualan Tunai 

Penjualan Obat yang Menggunakan Resep 

Untuk penjualan resep secara tunai dilakukan oleh masyarakat umum. Proses 

pelayanan resep adalah semua aktivitas yang terjadi mulai datangnya resep sampai 

dengan obat diserahkan kepada pasien. Apotek BAMED menyediakan alternatif 

dalam penerimaan resep pasien. Resep pasien bisa diantarkan langsung ke Apotek 

oleh pasien atau Bagian Ekspedisi mengambil resep di rumah pasien. Setelah 

menerima resep pasien, maka pelayan Apotek wajib mencatat kembali identitas 

pasien seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah resep dibaca, pelayan 

Apotek menyerahkan resep kepada apoteker. Lalu peracikan obat (bentuk puyer atau 

kapsul) mulai dikerjakan dan asisten apoteker juga membantu. Bila obat telah selesai 

diracik dan dikemas, asisten apoteker harus membuat sebuah etiket. Etiket berisi 

informasi tentang identitas pasien, tanggal, nama obat, dan petunjuk untuk 

mengkonsumsi obat tersebut. Etiket yang dibuat harus jelas agar pasien dapat 

mengerti. Sebelum obat diserahkan konsumen, apoteker harus memeriksa lagi 

apakah racikan obat yang dihasilkan telah sesuai dengan resep. Setelah itu obat 

diserahkan kepada kasir dan dibuatkan faktur supaya pasien mengetahui berapa 

jumlah yang harus dibayar. Disini jika ada beberapa obat yang tidak hafal maka kasir 

melihat pada daftar harga yang ada. Setelah itu obat dan faktur tersebut diberikan 

kepada bagian pengiriman untuk dikirim kerumah pasien. 
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Pasien sebelum membayar akan mengecek ulang, apakah obat yang dipesan sudah 

benar, jika sudah maka pasien akan menyiapkan uang sesuai dengan jumlah yang 

tertera pada faktur tersebut, jika tidak maka bagian pengiriman akan kembali untuk 

mengambil obat yang benar. Setelah menerima uang, bagian pengiriman akan 

menghitung ulang, setelah benar maka akan kembali ke apotek dan uang beserta 

faktur akan diberikan kepada kasir dan untuk dilakukan pembukuan. 

 

Penjualan Obat Umum atau Bebas 

Selain obat resep, pasien juga dapat membeli obat umum. Pasien yang membeli obat 

umum, biasanya datang langsung dan menanyakan obat yang diinginkan kepada 

pelayan Apotek. Kemudian pelayan Apotek akan mengecek ketersediaan obat yang 

ada dietalase. Jika ada maka pelayan apotek akan memberitahu harga obat tersebut 

tetapi jika obat tidak ada dietalase maka pelayan akan memberitahu bagian gudang 

untuk melihatnya. Kalau obat tersebut ada maka akan langsung diberikan kepada 

pelayan toko tetapi jika stock obat tersebut habis maka bagian gudang akan membuat 

catatan dan memberitahu kepada pemilik untuk melakukan pemesanan ulang. Setelah 

pelayan memberitahu harga dari obat tersebut maka pasien akan memutuskan 

membeli atau tidak. Jika membeli maka pelayan akan membuat faktur dan 

menyerahkan obat dan faktur kepada kasir. Setelah itu pasien akan menyiapkan uang 

sebesar dengan jumlah yang tertera pada faktur dan diberikan kepada kasir. Setelah 

kasir menghitung jumlah maka obat dan faktur yang sudah ditanda tangani akan 

diberikan kepada pasien. Faktur rangkap 2 akan diarsip untuk dilakukan pembukuan 

penjualan yang telah dilakukan selama 1 hari dan proses selesai. 
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2. Prosedur Penjualan Kredit 

Untuk penjualan secara kredit ditujukan kepada pelanggan yang merupakan karyawan 

perusahaan, dimana perusahaan sudah menjalin kerjasama atau ada suatu kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Pelanggan datang dan menyerahkan resep kepada pelayan 

Apotek atau biasanya kepada asisten apoteker dan menunjukkan kartu karyawan PT 

BAMED. Kemudian pelayan memberikan kartu anggota karyawan kepada bagian 

kredit, tujuannya yaitu untuk memperoleh otorisasi proses penjualan kredit yang akan 

dilakukan dengan melakukan pengecekan laporan piutang. Untuk mengetahui 

informasi mengenai jumlah nota penjualan yang belum dilunasi, bagian kredit 

mendapat informasi dengan cara mengakses file piutang. Laporan nota yang belum 

lunas akan memberikan informasi mengenai nomor nota yang belum dilunasi beserta 

saldonya, nomor nota yang sudah dilunasi beserta saldonya, keterangan yang berisi 

cara pembayaran dan saldo piutang akhir. Jika bagian kredit menyetujui maka proses 

order dapat dilanjutkan, jika tidak maka kembali ke prosedur awal. 

Apabila order disetujui maka pelayan menerima resep pasien, kemudian pelayan 

Apotek wajib mencatat kembali identitas pasien seperti nama, alamat, dan nomor 

telepon. Setelah resep dibaca, pelayan Apotek menyerahkan resep kepada apoteker. 

Lalu peracikan obat dalam bentuk puyer atau kapsul mulai dikerjakan dan asisten 

apoteker juga membantu (dalam kasus ini pelayan merangkap sebagai asisten 

apoteker). Bila obat telah selesai diracik dan dikemas, asisten apoteker harus 

membuat sebuah etiket. Etiket berisi informasi tentang identitas pasien, tanggal, nama 

obat, dan petunjuk untuk mengkonsumsi obat tersebut. Etiket yang dibuat harus jelas 

agar pasien dapat mengerti. Sebelum obat diserahkan pasien, apoteker harus 

memeriksa lagi apakah racikan obat yang dihasilkan telah sesuai dengan resep. 
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Asisten apoteker akan mengemas semua obat sesuai dengan pesanan. Setelah itu obat 

akan diberikan kepada kasir untuk dibuatkan faktur. Selain membuat faktur, kasir 

bertugas mencatat jumlah yang harus dibayar ke dalam laporan tagihan khusus (baik 

yang dilakukan oleh karyawan atau poliklinik perusahaan). Setelah tanggal jatuh 

tempo maka kasir akan menghubungi perusahaan untuk melakukan penagihan. 

Perusahaan biasanya akan melakukan pembayaran melalui transfer rekening bank. 

Dan konsumen akan langsung menerima surat keterangan pemotongan gaji ketika 

pihak perusahaan telah melakukan pembayaran atas transaksi piutang yang 

dilakukannya. 

Pihak Apotek harus melakukan pencatatan dan dokumentasi resep yang digunakan 

untuk memeriksa obat yang telah digunakan dalam pelayanan resep. Apoteker harus 

menandatangani salinan resep tersebut. Pencatatan dan dokumentasi resep tersebut 

harus disimpan dengan baik oleh pihak apotek sekurang-kurangnya selama lima 

tahun. 

Setelah bagian kasir menerima transfer dari perusahaan, maka semua dokumentasi 

keuangan seperti faktur dan surat tagihan piutang diberikan kepada bagian akuntansi, 

kemudian bagian akuntansi mencatat pada laporan keuangan. 
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     Sumber : Penulis, 2011 

Gambar 4.1 Prosedur Penjualan Tunai PT BAMED 
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 Sumber : Penulis, 2011 

Gambar 4.1 Prosedur Penjualan Tunai PT BAMED (lanjutan 2 of 2) 
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Sumber : Penulis, 2011 

Gambar 4.2 Prosedur Penjualan Kredit 

 

4.3.2 Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

4.3.2.1 Bagian Dalam Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

Bagian Penjualan 

Bagian penjualan pada PT BAMED adalah kasir yang merangkap sebagai asisten 

apoteker. Tugasnya yaitu menerima kas yang berasal dari order pembelian yang 

dilakukan pelanggan. 

Bagian Akuntansi 
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Dalam transaksi ini, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang 

timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan 

piutang kepada pihak debitur, serta membuat laporan penjualan. 

4.3.2.2 Dokumen Masukan Siklus Penerimaan PT BAMED 

Dokumen masukan dalam siklus penerimaan kas PT BAMED dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Form Pendapatan Harian 

Form pendapatan harian merupakan rekapitulasi pendapatan PT BAMED yang 

dirangkum dari pendapatan klinik, pendapatan apotek, dan pendapatan lainnya. 

Faktur Penjualan 

Faktur penjualan dalam penerimaan kas digunakan sebagai dokumen masukan berupa 

jumlah uang yang diterima perusahaan setiap kali terjadi transaksi. Faktur penjualan 

terdiri dari dua rangkap yang pertama untuk pelanggan/pasien, dan yang lainnnya untuk 

perusahaan. 

Bukti Bank 

Bukti setor bank adalah dokumen yang diterima dari bank sebagai bukti penerimaan kas 

dari penjualan tunai. 

4.3.2.3 Dokumen Keluaran Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

Dokumen keluaran dalam siklus penerimaan kas di PT BAMED adalah: 

Kuitansi/Bukti Kas 
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Kuitansi merupakan bukti penerimaan kas yang berupa nota penjualan yang didapat dari 

penjualan tunai. 

Pengajuan Pengeluaran Kas 

Dokumen ini digunakan ketika terjadi pengeluaran kas untuk kepentingan pemesanan 

barang dari supplier atau untuk kepentingan logistik perusahaan. 

Slip penjualan dengan kartu kredit 

Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan 

berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu 

kredit. 

4.3.2.4 Basis Data Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

Master File Bukti Kas 

Berisi tentang data penerimaan kas dari bagian keuangan dengan cara mencatat 

penerimaan kas atau pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Basis data ini mencakup 

jumlah saldo keluar, jumlah saldo masuk keterangan. 

File Transaksi Penjualan 

File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap database 

penjualan lainnya. 
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4.3.2.5 Teknologi Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

Brainware 

Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus penjualan terdiri dari operator  

dalam bagian penjualan, bagian penerimaan dan bagian akuntansi. 

Software 

Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP Profesional service 

pack 2. Sedangkan application software yang digunakanadalah program sistem akuntansi 

yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama software 89. Sistem akuntansi ini 

meliputi semua pemrosesan data semua kegiatandi dalam siklus penerimaan kas. 

Hardware 

Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari : Teller mechine, 

Keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard disk (untuk 

penyimpanan), monitor, printer dan mouse. 

4.3.2.6 Prosedur Penerimaan Kas PT BAMED 

Prosedur penerimaan kas PT BAMED dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagian penjualan menerima uang dari transaksi yang dilakukan oleh pembeli, 

bukti kas masuk dilampirkan pada jurnal penjualan  

2. Surat penjualan dibuat ketika pembeli melakukan transaksi secara kredit, dan 

diberikan kepada bagian piutang 

3. Bukti kas masuk beserta uang yang diterima bagian penjualan (transaksi tunai) 

diberikan kepada kasir, kemudian bagian kasir membuat laporan bukti kas masuk. 
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4. Berdasarkan faktur penjualan tunai asli, bagian kasir menerima sejumlah uang 

seperti yang tercantum dalam faktur penjualan tunai dari pembeli. 

5. Untuk transaksi penjualan kredit, kasir akan menghubungi pihak perusahaan 

ketika faktur penjualan kredit atas pembeli (karyawan) telah memasuki jatuh 

tempo, kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran lewat transfer bank. 

6. Bagian kasir mencatat jumlah kas yang diterima ke dalam buku penjualan. 

7. Catatat penerimaan kas selalu di update setiap hari, kemudian dibuat laporan yang 

akan menjadi input pada software yang digunakan PT BAMED. 

8. Karena adanya sistem shift, maka pengolahan laporan kas dibuatkan oleh kasir 

dengan menggunakan form laporan pembayaran tunai baik dari kartu kredit 

ataupun tunai. 

Bagan dari prosedur penerimaan kas pada PT BAMED dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Sumber : Penulis, 2011 

Gambar 4.3 Prosedur Penerimaan Kas pada PT BAMED 
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4.4 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas pada 

PT BAMED 

Pengendalian internal yang dilakukan pada  PT BAMED meliputi: 

1. General Control 

Pengendalian umum merupakan pengendalian yang menyeluruh atas aktivitas: 

Pengendalian organisasi dan operasional; Pengendalian pengembangan sistem dan 

dokumentasi; Pengendalian perangkat keras dan lunak; Pengendalian akses; dan 

Pengendalian data dan prosedural  

Tujuan dari pengendalian ini adalah: 

 Untuk memastikan bahwa individu-individu dalam bidang kerjanya telah 

dipisahkan sesuai dengan tingkat resiko dan sesuai dengan deskripsi kerja 

 Untuk memastikan bahwa sisitem hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

terotorisasi 

 Untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan password yang 

memadai dan efektif unuk mengontrol akses ke sistem 

2. Source document control 

Kontrol dokumen sumber meliputi kegiatan pemeriksaan dokumen sumber sebagai 

bentuk pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian ini adalah: 

 Mengurangi kecenderungan kesalahan pencatatan data 

 Memudahkan pencatatn data pada dokumen sumber 

3. Data coding control 

Merupakan kegiatan pemisahan dan pemberian kode untuk setiap tugas kemudian 

data coding tersebut dijadikan input kontrol pengendalian internal. Tujuan dari 

pengendalian ini adalah: 

Analisis Sistem..., Muhammad Akbar Nur, Ak.-Ibs, 2011



79 

 

 Secara unik mengidentifikasi sebuah entity atau mengidentifikasi sebuah entity 

sebagai bagian dari sebuah kelompok tertentu. 

 Mempermudah dan mempercepat identifikasi data dibandingkan deskripsi secara 

narasi. 

4. Validation control 

Pengendalian validasi dilakukan untuk mendeteksi kekeliruan pada data transaksi 

sebelum data tersebut diproses.Validation control terdiri dari field interrogation, 

record interrogation, dan file interrogation. Tiga proses tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Field interrogation 

Tujuan dari pengendalian ini adalah: 

 Memastikan field diisi dengan data yang tepat 

 Memastikan field dapatberisi kosong atau nol 

 Memastikan batas bawah dan/atau batas bawah dari field yang ada 

 Memastikan field utama dapat dijadikan referensi dalam pengisian field 

b. Record interrogation 

Tujuan dari pengendalian ini adalah: 

 Memastikan tanda dari sebuah field adalah benar untuk jenis record yang akan 

diproses (positif/negatif) 

 Memastikan apakah table terurut secara sistematis 

c. File interrogation 

Tujuan dari pengendalian ini adalah: 

 Memastikan bahwa file yang benar yang diproses oleh sistem 

 Memastikan penghapusan file sebelum masa kadaluarsanya. 
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4.4.1 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan PT BAMED 

Sistem pengendalian internal atas siklus penjualan pada PT BAMED dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Manajemen PT BAMED menjunjung tinggi integritas dan kompetensi. Antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lainnya di dalam perusahaan merupakan satu kesatuan 

yang saling berhubungan. Setiap karyawan PT BAMED harus memiliki kompetensi. 

Perekrutan calon karyawan yang berkualitas merupakan kunci kompetensi. Sistem 

kontrak bagi karyawan merupakan salah satu usaha manajemen mendorong 

terciptanya SDM yang baik yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Perusahaan memiliki standard operating procedure yang harus dijalankan oleh setiap 

karyawan. SOP tersebut berbeda untuk masing-masing bagian, karena job description 

setiap bagian juga berbeda. 

2. Penaksiran resiko 

Penentuan resiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Manajemen 

menetapkan kebijakan penjualan kredit hanya untuk karyawan saja, sementara 

pembeli diluar karyawan PT BAMED hanya dilayani pada penjualan tunai. 

3. Aktivitas Pengendalian 

a. Aktivitas penjualan pada PT BAMED dilakukan oleh bagian kasir (asisten 

apoteker), dan fungsi kas juga dilakukan oleh bagian kasir (asisten apoteker). 

Jadi, asisten apoteker memiliki tugas lebih dari satu (tugas ganda), yaitu sebagai 

kasir, peracik obat, dan bagian kas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi organisasi 
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pada proses penjualan tidak sesuai dengan teori yang ada, yang menyebutkan 

bahwa fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

b. Aktivitas kas pada PT BAMED dilakukan oleh asisten apoteker, dan fungsi 

akuntansi dilakukan oleh akuntan. Hal ini menunjukan bahwa fungsi kas  terpisah 

dari fungsi akuntansi. Artinya fungsi kas dan fungsi akuntansi sudah sesuai 

dengan teori yang ada. 

c. Transaksi penjualan dimulai ketika pelanggan melakukan order atas barang yang 

diberikan kepada bagian penjualan (kasir/asisten apoteker), kemudian terjadi 

pembayaran yang disampaikan kepada bagian kas (kasir/asisten apoteker), dan 

selanjutnya pendapatan harian atas transaksi penjualan dicatat dalam jurnal 

penjualan oleh bagian akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi penjualan 

dilaksanakan oleh fungsi penjualan dan fungsi kas. Fungsi penagihan dilakukan 

oleh bagian kas, artinya bagian kas merangkap sebagai bagian penagihan. 

d. Order dari pembeli menggunakan form faktur penjualan diberikan kepada bagian 

penjualan (kasir/asisten apoteker). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan order 

yang dilakukan pembeli sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu order 

diotorisasi oleh bagian penjualan. 

e. Penerimaan kas dari proses penjualan dilakukan oleh bagian kas (kasir/asisten 

apoteker) dengan memberikan cap pada faktur penjualan tunai, artinya prosedur 

penerimaan kas sudah sesuai dengan teori yang ada. 

f. PT BAMED melakukan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit 

sehingga transaksi penjualan bisa dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, 
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hal ini menunjukkan bahwa otorisasi yang dilakukan PT BAMED sudah sesuai 

dengan teori yang ada. 

g. Proses pencatatan kas ke dalam buku jurnal dilakukan oleh bagian akuntansi, hal 

ini sudah sesuai dengan teori yang ada. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi mengenai penjualan pada PT BAMED terdiri dari: 

a. Informasi dari bagian piutang, mengenai calon pembeli maupun pembeli saat ini. 

Informasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon pembeli tersebut layak 

diberi kredit atau tidak. Jika pembeli sudah melunasi hutangnya, maka dia layak 

melakukan kredit berikutnya. 

b. Data tentang riwayat pembayaran calon pembeli. Informasi ini bertujuan untuk 

memastikan apabila calon pembeli selalu mendapatkan pemotongan gaji dari 

pihak manajemen untuk melakukan pembayaran atas kredit yang dilakukan. 

c. Informasi internal perusahaan misalnya laporan temuan audit intern yang 

menyatakan ketidakberesan tanggung jawab atas tugas masing-masing bagian 

dalam perusahaan. 

5. Pengawasan Kinerja/Evaluasi 

a. Dalam faktur penjualan pada PT BAMED tercetak nomor faktur, dan pencatatan 

ini dapat dipertanggungjawabkan oleh bagian penjualan. 

b. Pendapatan harian PT BAMED disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama 

dengan transaksi penjualan atau hari kerja berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah kas yang diterima dari penjualan sudah sesuai dengan teori yang ada. 
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c. Perhitungan saldo yang dilakukan PT BAMED dilakukan setiap hari setelah 

selesai proses penjualan dan PT BAMED juga melakukan pengecekan  

perhitungan saldo secara mendadak yang dilakukan 2 kali  dalam sebulan pada 

waktu yang tidak ditentukan, hal ini sesuai dengan teori yang ada yang 

menyebutkan bahwa perhitungan saldo dilakukan secara periodik. 

4.4.2 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penerimaan Kas PT BAMED 

Sistem pengendalian internal yang dilakukan PT BAMED terhadap siklus penerimaan 

kas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian  

a. Bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan merupakan satu kesatuan yang 

saling berhubungan.  

b. Perusahaan memiliki standard operating procedure yang harus dijalankan oleh 

setiap karyawan. SOP tersebut berbeda untuk masing-masing bagian, karena job 

description setiap bagian juga berbeda. 

2. Aktivitas Pengendalian 

a. Fungsi penerimaan kas PT BAMED dilakukan oleh kasir/asisten apoteker, dan 

dicatat dalam jurnal oleh bagian akuntansi, hal ini sesuai dengan teori yang ada, 

yaitu Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

b. Pembayaran yang dilakukan debitur melalui credit card dan transfer. 

c. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang 

harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi melalui telepon atau sms. 

3. Penaksiran  resiko 
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Penerimaan kas dari transaksi penjualan kredit memberi resiko pada PT BAMED, 

oleh sebab itu pihak kasir selalu memperhatikan tanggal jatuh tempo transaksi 

penjualan kredit yang telah dilakukan pembeli.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi atas transaksi penjualan kredit, bertujuan untuk pencatatan atas piutang 

yang dilakukan pembeli dan penagihan kepada pihak perusahaan sehingga kas yang 

diterima merupakan hasil pemotongan gaji pembeli oleh pihak perusahaan  

5. Pengawasan Kinerja 

a. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan 

disetor penuh ke bank dengan segera, hal ini menunjukkkan bahwa perhitungan 

kas-kas yang dilakukan PT BAMED sudah sesuai dengan teori yang ada. 

b. Para penagih, kasir dan bagian kas serta kas dalam perjalanan tidak diasuransikan, 

hal ini menunjukkan bahwa asuransi untuk karyawan dan kas dalam perjalanan di 

PT BAMED belum diberlakukan, artinya praktek ini belum sesuai dengan teori 

yang ada. 

Pada kenyatannya, banyak apotek yang menerapkan fungsi ganda seperti yang 

dilakukan oleh PT BAMED, yaitu pelayan merangkap sebagai apoteker. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan alasan apotek menerapkan fungsi ganda yaitu: 

 

 

1. Mengurangi cost perusahaan 
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2. Pelayan apotek harus tahu jenis-jenis obat dan fungsinya, dan orang yang tahu tentang 

obat-obatan adalah apoteker, sehingga pelayanan biasanya merangkap sebagai 

apoteker. 

3. Jika bukan seorang apoteker, maka pelayan harus diberikan training mengenai 

pengenalan obat-obatan dan fungsinya, hal ini akan menambah cost yang cukup besar 

bagi perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal 

atas siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT BAMED dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Siklus penjualan yang dilakukan oleh PT BAMED terdiri dari penjualan tunai dan 

penjualan kredit. Bagian-bagian dalam siklus penjualan ini terdiri dari pelayan, 

petugas gudang, dan kasir. 

b. Siklus penerimaan kas pada PT BAMED dilakukan oleh bagian penjualan, bagian 

kas,bagian piutang dan bagian akuntansi. 

c. Pengendalian internal atas siklus penjualan yang terjadi pada PT BAMED belum 

berjalan sesuai dengan teori yang berlaku, karena bagian kas dan bagian penjualan 

adalah orang sama yang melakukan proses transaksi penjualan, bagian ini adalah 

asisten apoteker. Dan bagian penagihan merangkap sebagai kasir, kasir langsung 

melakukan penagihan atas transaksi penjualan kredit kepada perusahaan. Hal ini 

memungkinkan terjadinya kekeliruan atau akan menimbulkan resiko kesalahan 

dalam menjalankan wewenang kerja masing-masing, sehingga hasil kerja yang 

dihasilkan menjadi belum maksimal. 

Dan pengendalian internal atas siklus penerimaan kas di PT BAMED belum berjalan 

sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini disebabkan karena petugas penerimaan kas 
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dan bagian keuangan dirangkap oleh satu orang. Ini dapat terjadi karena kurangnya 

karyawan pada PT BAMED. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan antara lain: 

5.2.1 Saran Akademis 

Perlu dilakukan penelitian yang berbeda, yaitu pengambilan data melalui kuesioner, 

sehingga dapat dilihat efektivitas dari pengendalian internal yang terjadi pada perusahaan. 

Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan penambahan variabel siklus 

pembelian dan pengeluaran kas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adakah penyimpangan 

yang terjadi pada siklus pembelian dan pengeluaran kas serta apakah sudah sesuai dengan 

teori yang ada. 

5.2.2 Saran Praktis 

a. Saran untuk Perusahaan 

 Memisahkan bagian penjualan dengan bagian keuangan (kas) sehingga kerja yang 

dihasilkan menjadi maksimal. Dan asisten apoteker hanya bertugas sebagai 

peracik obat yang dipesan oleh pelanggan.Tetapi hal ini tidak  dilakukan oleh 

perusahaan dengan alasan efisiensi biaya. Solusinya adalah ketika perusahaan 

merekrut pegawai yang akan menjadi pelayan apotek, maka calon karyawan itu 

harus kompeten dibidangnya (minimal lulusan SMF). 
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 Prosedur penjualan dapat dilakukan dengan cara tunai dan kredit, perusahaan 

harus mampu memberikan penjualan secara kredit kepada masyarakat luas 

sehingga penerimaan kas menjadi lebih besar. 

b. Saran untuk pelaku penjualan dan penerimaan kas (karyawan) 

Walaupun terdapat rangkap terhadap tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan, maka setiap karyawan masing-masing bagian harus melakukan tanggung 

jawabnya secara maksimal, agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat. 
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