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ABSTRACT 

 

 This research is intended to observe and examine the expenditure cycle 

implemented in PT Indocater as well to analyze, assess and identify potential 

weaknesses in the purchase and cash disbursement procedures, and the internal 

controls related with it. Moreover, it provides recommendations based on the 

theory to overcome the discovered potential weaknesses. 

 The method of analysis used in this study is assessing the current purchase 

and cash disbursement procedures implemented in company, along with the 

internal controls applied within the cycles. Subsequently the potential weaknesses 

will be identified which then generates the recommendations. The data collection 

methods used are literature and field research. 

 Conclussion from this study that  current purchase and cash disbursement 

procedures of PT Indocater  still comprised with potential weaknesses. This is 

mainly because there are  some procedures which not suite based on the implied 

theory.   

Keywords : Expenditure Cycle, Procurement System,Cash Disbursement 

System,Internal Control 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut Hall (2004) sebagian besar entitas bisnis menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan berbasis sistem kredit dan pembayaran dilakukan setelah 

penerimaan barang yang dibeli. Perbedaan waktu antara dua kejadian ini membagi 

proses pembelian menjadi dua tahap, tahap fisik, yaitu tahap yang meliputi proses 

pembelian dan kepemilikkan dari barang; dan tahap keuangan berupa proses 

pengeluaran kas.  

 Menurut Gelinas et al (2005) berdasarkan seksi 404 dari Sarbanes-Oxley 

Act 2002, setiap entitas bisnis yang  berada di bawahnya diharuskan menerapkan 

pengendalian internal kontrol di dalam perusahaannya. Bahkan sejak bulan April 

tahun 2004, setiap calon akuntan publik di Amerika diharuskan menguasai sistem 

pengendalian internal di dalam sebuah sistem akuntansi perusahaan. Hal ini 

menunjukkan pentingnya sebuah perusahaan diharuskan unuk memiliki 

pengendalian internal. 

 PT Indocater adalah salah satu perusahaan katering yang berkonsentrasi 

dalam pemberian jasa kepada perusahaan-perusahaan minyak, gas, dan 

pertambangan. Jasa ini berupa pemenuhan kebutuhan makanan kepada para 

karyawan yang sedang berada di lokasi proyek sampai dengan waktu yang tertera 

di dalam kontrak. Untuk memudahkan kinerja di tiap proyek, maka PT Indocater 

membangun kantor cabang yang lokasinya berdekatan dengan proyek yang 

bersangkutan. 
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 Semua kegiatan pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi di kantor 

cabang harus melalui kantor pusat. Tetapi karena frekuensi penyediaan makanan 

yang terjadi di dalam proyek sangat tinggi, terkadang kantor cabang 

membutuhkan persediaan makanan lebih dari yang tersedia. Jika harus melakukan 

pembelian melalui kantor pusat terlebih dahulu akan memakan waktu, sehingga 

PT Indocater menerapkan sistem desentralisasi sebagian kepada kantor 

cabangnya. 

 Desentralisasi sebagian yang diterapkan oleh PT Indocater adalah 

penyerahan wewenang kepada tiap kantor cabangnya untuk melakukan pembelian 

bahan makanan. Untuk pembelian perlengkapan dan aktiva tetap harus melalui 

proses persetujuan dari kantor pusat. 

 Penerapan sistem desentralisasi sebagian, diperlukan suatu sistem yang 

terdiri dari kebijaksanaan dan prosedur agar segala aktivitas dan transaksi dalam 

perusahaan dapat dijalankan sesuai kebijaksanaan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Kebijakan dan prosedur inilah yang disebut pengendalian dan secara 

keseluruhan membentuk struktur pengendalian internal perusahaan. 

 Pembelian dan pengeluaran kas adalah salah satu kegiatan yang paling 

penting dan rutin terjadi di sebuah perusahaan, dengan sistem desentralisasi 

sebagian maka terdapat kemungkinan munculnya masalah penyalahgunaan 

wewenang. Oleh karena  itu diperlukan sistem pengendalian internal yang baik 

untuk menghindari kemungkinan tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS 
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SIKLUS PEMBELIAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT INDOCATER 

(STUDI KASUS)”  

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa permasalahan mengenai penerapan sistem pengendalian internal di 

dalam siklus pembelian dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh PT Indocater. 

Pertama dengan adanya wewenang di  setiap unit untuk melakukan pembelian 

persediaan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga 

diperlukan pengendalian agar persediaan yang dibeli haruslah benar-benar sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Sementara itu untuk pembelian 

perlengkapan dan asset tetap harus lewat kantor pusat. Permasalahan timbul ketika 

proses pembelian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dari perusahaan.  

 Masalah yang kedua adalah proses pengeluaran kas yang dilakukan untuk 

melakukan pembayaran atas pembelian perusahaan. Walaupun unit bisa 

melakukan pembelian sendiri , tetapi untuk pembayarannya harus melewati pusat. 

Oleh karena itu hampir seluruh pembelian dilakukan dengan kredit,maka 

diperlukan pengendalian yang baik sehingga semua hutang bisa dibayarkan sesuai 

dengan semua persyaratannya.  

 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 
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 Penelitian ini membahas sistem pengendalian internal PT Indocater 

berkaitan dengan kegiatan pembelian dan pengeluaran kas dalam proses 

pembayarannya. Penulis membatasi penelitian ini pada pembelian persediaan 

bahan makanan dalam kegiatan usaha katering, baik yang terjadi di cabang 

maupun pusat berikut pembayarannya. 

1.2.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup penelitian di atas, peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

a. Apakah pengendalian internal dalam kegiatan pembelian di kantor pusat 

telah berjalan sesuai dengan teori? 

b. Apakah pengendalian internal dalam kegiatan pembelian di kantor cabang 

telah berjalan sesuai dengan teori? 

c. Apakah pengendalian internal dalam kegiatan pengeluaran kas di kantor 

pusat telah berjalan sesuai dengan teori? 

d. Apakah pengendalian internal dalam kegiatan pengeluaran kas di kantor 

cabang telah berjalan sesuai dengan teori? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal dalam kegiatan 

pembelian di kantor pusat  telah berjalan sesuai dengan teori. 

b. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal dalam kegiatan 

pembelian di kantor cabang telah berjalan sesuai dengan teori. 
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c. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal dalam kegiatan 

pengeluaran kas di kantor pusat telah berjalan sesuai dengan teori. 

d. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal dalam kegiatan 

pengeluaran kas di kantor cabang telah berjalan sesuai dengan teori. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berkaitan, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi PT Indocater 

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam 

memperoleh gambaran mengenai sistem pengendalian internal yang terjadi 

di lapangan apakah sudah sesuai teori. 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) di STIE Indonesia Banking School. Selain itu, 

peneliti juga dapat mengimplementasikan ilmunya yang telah diperoleh 

selama proses belajar, dan juga menambah wawasan peneliti mengenai 

sistem pengendalian internal terhadap siklus pembelian dan pengeluaran 

kas yang diterapkan PT Indocater. 

3. Bagi Pihak Lain (umum) 

Untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik 

masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang pengendalian 

internal terhadap siklus pembelian dan pengeluaran kas, khususnya bagi 
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mereka yang ingin lebih memperdalam masalah ini dengan penelitian lebih 

lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab-bab selanjutnya. Guna mempermudah pemahaman mengenai 

isi dari penulisan skripsi ini, berikut dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

skripsi, yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti mengemukakan latar belakang masalah, 

masalah penelitian yang termasuk di dalamnya adalah 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan 

masalah. Kemudian  tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang tinjauan 

pustaka yang memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai pedoman 

dalam pembahasan penulisan tentang pengendalian internal atas 

siklus pembelian dan pengeluaran kas. 

BAB III :  METODE  PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang rancangan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009



7 

 

 

 

data yang termasuk di dalamnya adalah data yang dihimpun dan 

teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisa data yang 

membahas teknik pengolahan data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi pembahasan mengenai siklus pembelian dan 

pengeluaran kas pada PT Indocater dan pengendalian internal 

yang diterapkan terhadap siklus tersebut. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dimana peneliti mencoba untuk 

mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan 

pembahasan, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran 

yang diharapkan berguna bagi PT Indocater. 
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BAB II 

 LA NDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi Sistem 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), sistem adalah dua atau lebih 

komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut Hall (2004), sistem adalah grup dari dua atau lebih 

komponen/subsistem yang berhubungan yang memiliki tujuan yang sama. 

Menurut Gelinas et al (2005), sistem adalah kumpulan elemen yang interdependen 

yang bersama bertujuan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi bisa diambil 

kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan komponen/subsistem/elemen yang 

berhubungan dan bersama berusaha mencapai satu tujan. 

Definisi Informasi 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), informasi adalah data yang telah 

diorganisir dan diproses untuk memberikan arti kepada pengguna. Adapun 

menurut Hall (2004), informasi adalah data yang telah diproses yang bisa 

membuat pengguna mengambil keputusan untuk bertindak.  Menurut Gelinas et al 

(2005), informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk 

pengguna mengambil keputusan. Jadi informasi bisa diartikan sebagai hasil 

pengolahan data yang bisa digunakan oleh pengguna sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 
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Definisi Sistem Informasi 

 Definisi sistem informasi menurut Romney dan Steinbart (2009), adalah 

sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk 

menghasilkan informasi kepada pengambil keputusan.  Menurut Hall (2004), 

sistem informasi  adalah kumpulan dari prosedur formal, yaitu data dikumpulkan 

lalu diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Menurut 

Gelinas et al (2005), sistem informasi adalah sistem yang dibuat manusia yang di 

dalamnya terdapat komponen secara manual maupun berbasis komputer yang 

terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengatur data lalu menyajikan 

informasi kepada pengguna. Jadi sistem informasi adalah sistem/prosedur yang 

dibuat oleh manusia untuk mengolah data menjadi informasi kepada pengguna 

baik secara manual maupun berbasis komputer. 

Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Jogiyanto (2000), sistem informasi akuntansi adalah kumpulan  

dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang 

bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga informasi 

yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Menurut 

Wilkinson (2000,) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya 

dalam suatu entitas untuk mengumpulkan dan mengolah data ekonomi dengan 

tujuan untuk memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai pemakai.  

Berdasarkan dua definisi di atas, maka sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengolah data 

ekonomi menjadi informasi keuangan yang memuaskan pemakainya. 
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2.1.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi  

 Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi. Oleh 

karena itu , sistem informasi akuntansi memiliki blok-blok yang sama dengan 

sistem informasi. Menurut Jogiyanto (2000) dan Wilkinson (2000), sistem 

informasi memiliki enam komponen yang disebutnya dengan istilah blok 

bangunan, yaitu : 

Blok Masukan 

 Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

Blok Model  

 Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran sistem. 

Blok Keluaran 

 Produk dari nsistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

 

 

Blok Teknologi 

 Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan  model, menyimpan 
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dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran , dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian 

utama, yaitu teknisi perangkat (brainware), perangkat lunak (software), dan 

perangkat keras (hardware). 

Blok Basis Data 

 Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan yang  

tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan 

penyediaan informasi lebih lanjut. 

Blok Kendali 

 Agar sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka 

perlu diterapkan pengendalian-pengendalian di dalamnya. Beberapa pengendalian 

perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat 

merusak sistem bisa dicegah oleh perusahaan.   

2.1.2 Siklus Pembelian dan Pengeluaran Kas 

2.1.2.1 Siklus Pembelian 

2.1.2.1.1 Bagian Dalam Siklus Pembelian 

 Menurut Hall (2004) , Wilkinson (2000) , Romney dan Steinbart (2009), 

bagian-bagian di dalam perusahaan yang terlibat di dalam siklus pembelian 

adalah: 

Bagian Pengendalian Persediaan 

 Bagian ini bertanggung jawab untuk mengajukan purchase requisition 

ketika jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan sudah mencapai tingkat 
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dimana harus dilakukan pembelian. Sehingga perusahaan tidak mengalami 

kehabisan stok atau jumlah persediaan melebihi kebutuhan. 

Bagian Pembelian 

 Bagian ini bertugas untuk mengeluarkan purchase order yang akan 

dikirimkan kepada pemasok berdasarkan  purchase requisition  yang dibuat oleh 

bagian pengendalian persediaan. Bagian ini juga memiliki tugas untuk melakukan 

pemilihan pemasok dalam purchase order yang paling menguntungkan bagi 

perusahaan.  

Bagian Penerimaan 

 Bagian ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan 

kualitas barang yang diterima dari pemasok. Setelah membandingkan hasilnya 

dengan purchase order yang telah disepakati, bagian ini akan mengeluarkan 

receiving report. 

Bagian Akuntansi 

 Bagian ini meliputi bagian pencatatan hutang dan bagian pencatatan 

umum. Bagian pencatatan hutang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi 

pembelian ke dalam buku kas keluar dan menyelenggarakan kartu hutang sebagai 

buku pembantu hutang. Bagian pencatatan umum  bertanggung jawab untuk 

mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

 

2.1.2.1.2 Dokumen Masukan Dalam Siklus Pembelian 

Purchase requisition 
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 Menurut Romney dan Steinbart (2009), purchase requisition adalah 

dokumen atau bentuk elektronik yang mengidentifikasikan pemohon; tanggal 

diperlukannya; lokasi yang membutuhkan; jumlah barang berikut deskripsinya; 

dan harga tiap barangnya yang diterbitkan oleh bagian pengendalian persediaan 

perusahaan jika mereka membutuhkan untuk membeli barang. Menurut Hall 

(2004), purchase requisition  adalah dokumen yang diterbitkan oleh bagian 

pengendalian persediaan untuk melakukan permintaan agar dilakukan pembelian 

untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan dua pengertian di atas penulis 

mengambil kesimpulan bahwa purchase requisition  adalah dokumen yang dibuat 

oleh perusahaan untuk meminta dilakukannya pembelian untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan yang isinya adalah semua detail tentang kebutuhan dari 

barang tersebut.  

Purchase order 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009),  purchase order adalah dokumen 

atau bentuk elektronik yang melakukan permintaan secara formal kepada pemasok 

untuk menjual dan mengirimkan barang dengan spesifikasi tertentu dan harga 

yang diinginkan, setelah pemasok menyetujuinya maka akan menjadi kontrak 

yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Hall (2004), purchase order 

adalah dokumen yang dibuat berdasarkan purchase requisition untuk melakukan 

permintaan pembelian terhadap pemasok sesuai dengan jenis, jumlah dan harga 

yang tercantum di dalamnya. Jadi kesimpulannya purchase order adalah dokumen 

permintaan pembelian kepada pemasok yang dibuat berdasarkan purchase 
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requisition perusahaan yang di dalamnya terdapat detail dari barang yang 

dibutuhkan dan akan menjadi kontrak jika pemasok menyetujuinya. 

Receiving report 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), receiving report  adalah dokumen 

utama yang digunakan di dalam proses penerimaan barang, yang dimana di 

dalamnya terdapat detail dari tiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, 

pengirim, pemasok, dan nomor purchase order. Adapun menurut Hall (2004), 

receiving report adalah dokumen yang dibuat setelah melakukan rekonsiliasi 

barang yang diterima dari pemasok dengan purchase order yang sesuai, yang di 

dalamnya terdapat jumlah dan kondisi dari barang tersebut. Kesimpulannya 

receiving report  adalah dokumen yang dibuat ketika barang yang dipesan sudah 

diterima dan diperiksa kecocokkannya dengan purchase order yang bersangkutan 

dan di dalamnya terdapat semua detail tentang barang tersebut.  

2.1.2.1.3  Dokumen Keluaran Dalam Siklus Pembelian 

Laporan Status Persediaan Barang  

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), laporan status persediaan barang 

adalah dokumen yang di dalamnya terdapat jumlah persediaan yang dimiliki 

perusahaan setelah melakukan pembelian dari pemasok. Menurut Hall (2004), 

laporan ini adalah dokumen yang dibuat setelah laporan penerimaan barang 

dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan yang berisi tentang jumlah 

perediaan perusahaan. Jadi laporan status persediaan barang adalah dokumen yang 

menggambarkan kondisi persediaan perusahaan setelah pembelian berdasarkan 

laporan penerimaan barang yang ada. 
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Daftar Utang 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), daftar utang adalah dokumen yang 

di dalamnya terdapat jumlah hutang yang dimiliki perusahaan setelah melakukan 

pembelian. Adapun menurut Hall (2004), daftar hutang adalah dokumen yang 

dibuat berdasarkan hutang yang telah disesuaikan berdasarkan laporan 

penerimaan barang.  Jadi daftar hutang adalah dokumen yang mencatat jumlah 

hutang terhadap pembelian perusahaan yang dibuat berdasarkan laporan 

penerimaaan barang. 

Cash Disbursement Voucher 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), cash disbursement voucher 

 adalah dokumen yang di dalamnya mengidentifikasikan nama pemasok, jumlah 

tagihan yang belum dibayar, dan jumlah diskon yang didapatkan. Menurut Hall 

(2004), cash disbursement voucher  adalah dokumen yang  dibuat untuk 

melakukan pembayaran kepada satu pemasok dengan satu atau lebih tagihan yang 

dimiliki perusahaan. Jadi cash disbursement voucher adalah dokumen yang 

berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembayaran kepada pemasok yang 

memiliki satu atau lebih tagihan kepada perusahaan, yang di dalamnya 

mengidentifikasikan nama pemasok, jumlah tagihan, dan jumlah diskon yang 

didapatkan. 

 

 

2.1.2.1.4 Basis Data Dalam Siklus Pembelian 
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 Menurut Jogiyanto (2000) dan Wilkinson (2000), basis data yang 

digunakan di dalam siklus pembelian adalah : 

Master File Persediaan 

 Memuat data persediaan di dalam gudang yang mencatat tentang arus 

persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir persediaan. 

Master File Hutang 

 Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan pembelian kredit 

dan pelunasan hutang usaha. 

File Transaksi Pembelian 

 File ini mencatat semua transaksi pembelian dan adanya penyesuaian 

terhadap data base pembelian lainnya. 

File Transaksi Persediaan 

 File ini terdapat di bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi 

yang mencatat persediaan di gudang. 

2.1.2.1.5 Teknologi Dalam Siklus Pembelian 

 Menurut Jogiyanto (2000) dan Wilkinson (2000), teknologi yang 

digunakan di dalam siklus pembelian dibagi menjadi  tiga bagian utama, yaitu : 

Brainware 

 Para operator yang menggunakan teknologi di dalam siklus pembelian 

terdiri dari operator dalam seksi pembelian, seksi penerimaan, dan bagian 

akuntansi. 

 

Software 
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 Perangkat lunak yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari dua 

bagian. Adapun yang pertama adalah operating system yang digunakan sebagai 

program utama untuk menjalankan sistem. Kedua adalah application software 

yang digunakan sebagai program pendukung terhadap suatu kegiatan, seperti : 

program update master file persediaan dan buku besar. 

Hardware 

 Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari : 

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

simpan),  monitor,  printer dan mouse. 

2.1.2.1.6 Prosedur Dalam Siklus Pembelian 

 Menurut Hall (2004) dan Baridwan (2000), prosedur dalam siklus 

pembelian terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

a. Ketika jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan mencapai titik 

tertentu mereka harus membeli persediaan yang baru. Departemen 

pengendalian persediaan mengeluarkan purchase requisition untuk 

melakukan permintaan pembelian. Dokumen  ini dibuat tiga rangkap,  

yang asli akan dikirim ke bagian pembelian untuk diproses menjadi 

purchase order. Rangkap yang kedua akan diberikan bagian hutang, 

sedangkan rangkap yang ketiga diarsipkan oleh bagian pengendalian 

persediaan. 

b. Bagian pembelian akan membuat purchase order sebanyak lima rangkap 

berdasarkan  purchase requisition yang diterima dari bagian pengendalian 

persediaan. Purchase order yang asli dan rangkap kedua akan dikirimkan 
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kepada pemasok, rangkap ketiga akan dikirimkan kepada bagian hutang, 

rangkap keempat untuk bagian penerimaan dan rangkap kelima akan 

diarsipkan oleh bagian pembelian. 

c. Barang diterima oleh bagian penerimaan beserta dokumen pengiriman dari 

pemasok. Setelah barang dihitung dan diperiksa kecocokkannya dengan 

purchase order dan dokumen pengiriman, maka akan dibuat receiving 

report sebanyak lima rangkap. Adapun yang asli akan dikirim kepada 

bagian pembelian, rangkap kedua untuk bagian pengendalian persediaan 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan status 

persediaan, rangkap ketiga dikirimkan ke gudang beserta barangnya, 

rangkap keempat untuk bagian hutang dan rangkap kelima akan diarsipkan 

oleh bagian penerimaan. 

d. Faktur dari penjual diterima oleh bagian hutang. Setelah diperiksa 

kebenarannya dengan dibandingkan dengan purchase requisition, 

purchase order dan receiving report, bagian hutang akan mencatat hutang 

tersebut. Jurnalnya adalah : 

 DR Inventory    xxx 

  CR Accounts Payable   xxx 

e. Kemudian bagian hutang akan membuat cash disbursement voucher 

berdasarkan jumlah hutang yang sudah dicatat yang memuat informasi 

tentang jumlah kas yang akan dikeluarkan ketika melakukan pembayaran 

hutang,  kemudian akan diarsipkan oleh bagian hutang.     

Bagan dari sistem pembelian digambarkan pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Sistem Pembelian (James A. Hall) 

2.1.2.2 Siklus Pengeluaran Kas 

2.1.2.2.1 Bagian Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

 Menurut Hall (2004) dan Gelinas et al (2009),  bagian-bagian di dalam 

perusahaan yang terlibat di dalam siklus pengeluaran kas adalah : 

Bagian Akuntansi 

 Bagian ini meliputi bagian pencatatan hutang dan bagian pencatatan 

umum. Bagian pencatatan hutang bertugas untuk memeriksa kembali keabsahan 

dokumen-dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas 
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keluar. Sementara itu bagian pencatatan umum bertugas untuk mencatat jumlah 

kas yang keluar dan jumlah hutang yang telah dibayarkan.  

Bagian Kas 

 Bagian ini bertugas untuk menerbitkan cek yang dibuat berdasarkan 

dokumen-dokumen pendukungnya kepada pemasok. Kemudian memberikan 

laporan kepada bagian pencatatan hutan dan bagian pencatatan umum agar bukti 

kas yang telah dikeluarkan bisa direkonsiliasi. 

2.1.2.2.2 Dokumen Masukan Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

Cash disbursement voucher 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), cash disbursement voucher 

 adalah dokumen yang di dalamnya mengidentifikasikan nama pemasok, jumlah 

tagihan yang belum dibayar, dan jumlah diskon yang didapatkan. Menurut Hall 

(2004), cash disbursement voucher  adalah dokumen yang  dibuat untuk 

melakukan pembayaran kepada satu pemasok dengan satu atau lebih tagihan yang 

dimiliki perusahaan. Jadi bukti kas keluar adalah dokumen yang berfungsi sebagai 

sarana untuk melakukan pembayaran kepada pemasok yang memiliki satu atau 

lebih tagihan kepada perusahaan, yang di dalamnya mengidentifikasikan nama 

pemasok, jumlah tagihan, dan jumlah diskon yang didapatkan. 

2.1.2.2.3  Dokumen Keluaran Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

Laporan Pelunasan Hutang 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), laporan pelunasan hutang adalah 

dokumen yang di dalamnya terdapat spesifikasi dari hutang yang telah dibayarkan 

perusahaan. Menurut Hall (2004), laporan pelunasan hutang adalah dokumen yang 
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berisi tentang jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar hutang berdasarkan 

bukti kas keluar perusahaan. Jadi laporan pelunasan hutang adalah dokumen yang 

di dalamnya terdapat jumlah kas yang digunkan untuk melunasi hutang beserta 

spesifikasinya yang dibuat berdasarkan bukti kas keluar perusahaan. 

2.1.2.2.4 Basis Data Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

 Menurut Jogiyanto (2000) dan Wilkinson (2000), basis data yang 

digunakan di dalam siklus pembelian adalah : 

Master File Hutang 

 Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan pembelian kredit 

dan pelunasan hutang usaha. 

Master File Kas 

 Berisi tentang saldo kas yang berkaitan dengan arus kas yang dikeluarkan 

untuk pelunasan hutang. 

Master File Buku Besar 

 Merupakan dasar penyusunan laporan keuangan yang mencatat saldo yang 

berhubungan dengan semua transaksi yang bersangkutan. 

2.1.2.2.5 Teknologi Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

 Menurut Jogiyanto (2000) dan Wilkinson (2000), teknologi yang 

digunakan di dalam siklus pembelian dibagi menjadi  tiga bagian utama, yaitu : 

Brainware 

 Para operator yang menggunakan teknologi di dalam siklus pengeluaran 

kas terdiri dari operator dalam seksi pencatatan hutang, kasir, dan bagian 

akuntansi. 
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Software 

 Perangkat lunak yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari dua 

bagian. Pertama adalah operating system yang digunakan sebagai program utama 

untuk menjalankan sistem. Kedua adalah application software yang digunakan 

sebagai program pendukung terhadap suatu kegiatan, seperti : program update 

master file hutang dan buku besar. 

Hardware 

 Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari : 

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

simpan),  monitor,  printer dan mouse. 

2.1.2.2.6 Prosedur Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

 Menurut Hall (2004) dan Baridwan (2000), prosedur dalam siklus 

pembelian terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

a. Bagian hutang  memeriksa hutang yang akan jatuh tempo di dalam daftar 

hutang setiap harinya. Kemudian  purchase requisition, purchase order, 

receiving report dan cash disbursement voucher dari hutang tersebut akan 

dikirimkan kepada bagian kas. 

b. Bagian kas akan menyiapkan cek pembayaran untuk melunasi hutang 

setelah mencocokkannya dengan purchase requisition, purchase order, 

receiving report dan cash disbursement voucher dari hutang yang 

bersangkutan. 

c. Cek pembayaran akan dibuat tiga rangkap setelah ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang. Adapun yang asli akan diberikan kepada pemasok 
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sebagai pelunasan pembayaran, rangkap kedua beserta dokumen 

pendukungnya  (purchase requisition, purchase order, receiving report 

dan cash disbursement voucher) akan dikirimkan kepada bagian hutang 

untuk mencatat jumlah hutang yang telah dibayarkan sebagai dasar untuk 

membuat laporan pelunasan hutang, sedangkan  rangkap yang ketiga akan 

diarsipkan oleh bagian kas. Jurnal pencatatannya adalah : 

 DR Account Payable   xxx 

  CR Cash    xxx 

Bagan dari sistem pengeluaran kas digambarkan pada gambar berikut : 
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Gambar 2.2 Sistem Pengeluaran Kas (James A. Hall) 

2.1.3 Pengendalian Internal 

2.1.3.1 Definisi Pengendalian Internal 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009), pengendalian internal adalah suatu 

proses yang diimplementasikan oleh direksi. manajemen dan semua yang berada 

dibawah instruksi mereka untuk memberikan keyakinan yang cukup agar tujuan 

dari pengawasan bisa tercapai, yaitu : menjaga keutuhan aktiva; menjaga agar 

catatan benar-benar akurat dan mencerminkan keadaan aktiva yang sebenarnya; 

memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya; memberikan keyakinan 

bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan aturan yang berlaku; meningkatkan 

efisiensi kinerja perusahaan dengan melihat apakah semua pemasukkan dan 

pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan otorisasi direksi. 

 Menurut Hall (2004), pengendalian internal adalah suatu sistem yang di 

dalamnya terdapat kebijakkan, praktik dan prosedur yang digunakan oleh 

organisasi untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu ; menjaga keutuhan aktiva 

perusahaan; memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi; mempromosikan efisiensi operasi perusahaan; mengukur kesesuaian 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

 Menurut Gelinas et al (2005), pengendalian internal adalah sistem yang 

terdiri dari elemen-elemen yang terintegrasi bersama untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa suatu organisasi telah mencapai tujuan bisnisnya 

yang rancangan dan pelaksanaanya merupakan tanggung jawab dari manajemen 

tingkat atas. 
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 Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2004), pengendalian 

internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen 

dan personel lain entitas yang didesain untuk member keyakinan memadai tentang 

tiga golongan tujuan, yaitu : keandalan pelaporan keuangan; efektivitas dan 

efisiensi operasi; kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pengendalian internal 

merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh seluruh bagian 

perusahaan yang dapat membangun suatu sistem di perusahaan agar kegiatannya 

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

tercapainya tujuan perusahaan. 

2.1.3.2 Komponen Pengendalian Internal 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009) dan Hall (2004), terdapat lima 

komponen yang harus diperhatikan dalam pengendalian internal agar tujuan 

pengendalian dapat tercapai, yaitu 

Lingkungan Pengendalian 

  Adapun yang pertama adalah lingkungan pengendalian sebagai dasar bagi 

empat komponen yang lain, karena lingkungan pengendalian menentukan jenis 

dari organisasi dan mempengaruhi tingkat pengendalian dari manajemen dan 

pegawainya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam lingkungan 

pengendalian adalah : struktur organisasi; prosedur pendelegasian tanggung jawab 

dan wewenang; partisipasi dari dewan direksi perusahaan dan audit internal.  
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Penentuan Resiko 

 Komponen yang kedua adalah penentuan resiko oleh perusahaan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur resiko yang relevan terhadap 

pelaporan laporan keuangan. Resiko bisa berubah-ubah tergantung dari kegiatan 

yang terjadi di dalam perusahaan, seperti : penggunaan metode akuntansi yang 

baru yang bisa mempengaruhi laporan keuangan; perekrutan karyawan baru yang 

belum memahami sistem pengendalian internal perusahaan; implementasi 

teknologi baru yang mempengaruhi proses produksi atau sistem informasi 

perusahaan. 

Informasi dan Komunikasi 

  Komponen yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi yang 

digunakan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan berguna dalam proses 

pengambilan keputusan dan persiapan laporan keuangan.  

Supervisi 

 Komponen yang keempat adalah supervisi yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap fungsi pengendalian internal yang dilakukan perusahaan 

telah berjalan sesuai dengan tujuannya.  

Aktivitas Pengendalian 

 Komponen yang terakhir adalah adalah aktivitas pengendalian yang 

dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas pengendalian sendiri adalah kebijakan dan 

prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan 

berdasarkan resiko yang telah diidentifikasikan oleh perusahaan. Terdapat enam 

kategori dalam aktivitas pengendalian, yaitu : autorisasi transaksi terhadap semua 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009



27 

 

 

 

transaksi perusahaan; pembagian tugas yang jelas pada tiap bagian perusahaan; 

supervisi terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan tiap bagiannya; catatan 

akuntansi yang lengkap; pembagian akses pengendalian yang jelas; verifikasi 

independen terhadap sistem akuntansi. 

2.1.3.3 Pengendalian Internal Dalam Siklus Pembelian Dan Pengeluaran 

Kas 

2.1.3.3.1 Pengendalian Internal Dalam Siklus Pembelian 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009) dan Hall (2004), pengendalian 

internal  dalam siklus pembelian dibagi berdasarkan enam kegiatan pengendalian, 

yaitu : 

Otorisasi Transaksi 

 Di dalam proses pemesanan barang terdapat diperlukan otorisasi dari pihak 

yang berwenang untuk melakukan pembelian. Hal ini dilakukan agar pemesanan 

hanya dilakukan pada titik tertentu perusahaan harus melakukan pembelian. 

Dengan dilakukannya otorisasi setiap melakukan pemesanan, akan membuat 

semua transaksi bisa diawasi dan menghindari terjadinya kelebihan atau 

kekurangan barang.  

Pemisahan Tugas 

 Di dalam siklus pembelian fungsi dari bagian pengendalian persediaan dan 

bagian gudang harus terpisah. Bagian pengendalian persediaan memiliki tugas 

untuk mencatat jumlah persediaan, sedangkan bagian gudang bertanggung jawab 

untuk melakukan penyimpanan barang. Pemisahan kedua fungsi ini bertujuan agar 

bisa dilakukan rekonsiliasi antara jumlah fisik dan catatannya. 
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Supervisi 

 Setiap barang dari pemasok diterima oleh perusahaan, bagian  penerimaan 

akan memeriksa jumlah dan kondisi dari barang tersebut dan membandingkannya 

dengan purchase order. Jika terdapat perbedaan maka akan dilakukan 

penyesuaian pencatatan jumlah dan harga barang di dalam  daily receiving report, 

sehingga barang yang dimiliki perusahaan sesuai dengan catatan. Diperlukan 

supervisi dari pihak yang berwenang agar kegiatan pemeriksaan tersebut selalu 

dilakukan, karena jika bagian penerimaan tidak teliti melakukannya akan 

merugikan perusahaan.   

Catatan Akuntansi 

 Semua dokumen yang berhubungan selama kegiatan pembelian harus 

disimpan dan dicatat. Sehingga semua transaksi yang dilakukan perusahaan bisa 

ditelusuri dari mana asalnya, dan untuk menghindari terjadinya transaksi fiktif 

yang bisa merugikan perusahaan. 

Akses 

 Akses kepada persediaan dan catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan 

harus dibatasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga keamanan dari 

persediaan dan catatan akuntansi tersebut bisa terjaga. 

Verifikasi Yang Independen 

 Bagian hutang melakukan rekonsiliasi kepada dokumen-dokumen 

pendukung hutang sebelum hutang tersebut dicatat. Kemudian bagian jurnal 

umum akan merekonsiliasi keseluruhan proses yang terjadi selama proses 

pembelian.    
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2.1.3.3.2 Pengendalian Internal Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009) dan Hall (2004), pengendalian 

internal  dalam siklus pengeluaran kas dibagi berdasarkan lima kegiatan 

pengendalian, yaitu : 

Otorisasi Transaksi 

 Bagian hutang mengotorisasi pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan 

melalui cash disbursement voucher. Agar terjadi pengendalian yang baik, maka 

bagian  kas harus memperoleh otorisasi dari pihak yang berwenang terlebih 

dahulu sebelum menuliskan cek pembayaran. Sehingga semua kas yang keluar 

bisa diketahui oleh perusahaan. 

Pemisahan Tugas 

 Di dalam siklus pengeluaran kas fungsi dari bagian jurnal umum, hutang 

dan kas harus terpisah. Jika ada bagian yang memiliki wewenang untuk 

menuliskan cek, menjurnal kas ke buku besar, dan mencatat saldo hutang  bisa 

menyebabkan terjadinya transaksi pengeluaran kas yang fiktif kemudian saldo 

hutang dan kasnya langsung bisa disesuaikan. 

Catatan Akuntansi 

 Semua dokumen yang berhubungan selama kegiatan pengeluaran kas  

harus disimpan dan dicatat. Sehingga semua transaksi yang dilakukan perusahaan 

bisa ditelusuri dari mana asalnya, dan untuk menghindari terjadinya transaksi 

fiktif yang bisa merugikan perusahaan. 
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Akses 

 Akses kepada kas dan catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan harus 

dibatasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga keamanan dari kas 

dan catatan akuntansi tersebut bisa terjaga. 

Verifikasi Yang Independen 

 Bagian kas  melakukan rekonsiliasi kepada dokumen-dokumen pendukung 

kas keluar. Kemudian bagian jurnal umum akan merekonsiliasi keseluruhan 

proses yang terjadi selama proses pembelian dan yang terakhir dilakukan 

rekonsiliasi bank setiap periode yang ditentukan    

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Langkah pertama yamg dilakukan adalah menentukan objek penelitian 

dari penulisan ini, yaitu PT Indocater yang bergerak dalam bidang katering. 

Setelah menetapkan objek penelitian maka langkah kedua adalah penetapan judul 

penelitian dan perumusan masalah penelitian. Langkah ketiga mempelajari dan 

memahami teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu, langkah keempat 

penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu unit-unit organisasi di PT Indocater kantor pusat. 

Langkah kelima melakukan penelitian mengenai pengendalian internal atas siklus 

pembelian dan pengeluaran kas yang terdapat pada PT Indocater dan menganalisis 

hasil dari penelitian tersebut apakah hal tersebut telah sesuai dengan teori yang 

ada. Selanjutnya lagkah terakhir dari penelitian ini yaitu memberikan kesimpulan 

dan saran dari hasil analisis pengendalian internal atas siklus pembelian dan 

pengeluaran kas pada PT Indocater. 
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 Variabel penelitian yang terdapat dalam penulisan ini ada tiga, yang 

pertama adalah siklus pembelian yang terjadi di dalam PT Indocater, baik di pusat 

maupun yang berada di cabang.. Variabel yang kedua adalah siklus pengeluaran 

kas yang terjadi di dalam PT Indocater, baik yang di pusat maupun yan berada di 

cabang. Kedua variabel tersebut akan dilihat dari setiap komponennya, apakah 

sudah berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan. Variabel yang ketiga  adalah 

sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan atas siklus 

pembelian dan pengeluaran kas yang meliputi aspek-aspek seperti : personel yang 

kompeten dan dapat dipercaya; adanya pemisahan tugas; prosedur otorisasi yang 

tepat; terdapat dokumen dan catatan yang memadai; kontrol fisik aktiva dan 

catatan; pemeriksaan pekerjaan dilakukan secara independen. 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

PT Indocater 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka penulis memilih PT Indocater sebagai objek 

penelitian. PT Indocater adalah perusahaan yang bergerak pada jasa catering bagi 

perusahaan minyak, gas dan pertambangan. Objek penelitian dikhususkan hanya 

pada sistem pengendalian internal kegiatan pembelian dan pengeluaran kas yang 

dilakukan oleh PT Indocater.  

 Penelitian ini berlangsung selama tiga minggu, yang dimulai dari tanggal 2 

Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009. Dalam proses 

penelitian ini peneliti harus menyesuaikan jadwal dengan pengurus yang 

ditugaskan untuk membantu menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal 

kegiatan pembelian dan pengeluaran kas pada peneliti. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang 

dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah atau 

fenomena berupa fakta-fakta tertentu dengan tujuan menjelaskan aspek yang 

relevan sehingga hasilnya dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

current status materi yang diteliti. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode 

ini adalah karena dengan metode ini peneliti dapat mengambil kesimpulan secara 

keseluruhan mengenai sistem pengendalian internal kegiatan pembelian dan 

pengeluaran kas pada PT Indocater melalui observasi yang dilakukan dengan 

menggali lebih dalam informasi yang diinginkan dari informan. 
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Peneliti ingin memperoleh data berupa jawaban langsung dari informan 

utama maupun informan pendukung berupa deskripsi yang dijabarkan dan data 

berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus dan lapangan 

(case and field study). Menurut Sekaran (2003:125) Analisis Studi Kasus adalah 

studi yang dilakukan secara mendalam analisis kontekstual dalam permasalahan 

yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Studi kasus merupakan 

penelitian kualitatif yang dapat berguna untuk memberikan pengertian secara 

mendalam dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

atau organisasi yang merupakan objek penelitian. Dengan mengambil data yang 

terdapat di lapangan, penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap sistem 

pengendalian internal PT indocater terhadap kegiatan pembelian dan pengeluaran 

kas. 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

bagian logistik dan keuangan yang menjadi sasaran penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini meliputi informasi yang didapat langsung dari hasil observasi dan 

hasil wawancara dengan pengurus PT Indocater. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh melalui penelaahan atas laporan-laporan atau dokumentasi 

penunjang yang terdapat atau dimiliki oleh PT Indocater.  
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti Studi 

Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Studi 

Kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di 

perpustakaan, artikel, makalah, serta informasi dari internet yang berkaitan erat 

khususnya pada permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini, sedangkan 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memperoleh data dan keterangan 

dari sumber di lapangan, antara lain dengan menggunakan cara observasi dan 

wawancara. Observasi ini sering juga disebut observasi partisipasi yang pasif. 

Observasi ini bersifat pasif karena dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan 

sehari-hari serta lingkungan pekerjaan pada PT Indocater. 

3.3 Metode Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian dan sifat data dalam penelitian, peneliti 

melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa siklus pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi pada PT 

Indocater. 

b. Memeriksa sistem pengendalian internal terhadap siklus pembelian dan 

pengeluaran kas pada PT Indocater. 

c. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus pembelian 

dan pengeluaran kas pada PT Indocater dengan teori-teori yang berlaku. 

d. 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 Gambaran Umum PT Indocater 

4.1.1 Sejarah Singkat  

 PT Indocater adalah perusahaan katering yang berkonsentrasi dalam 

memberikan jasanya kepada perusahaan-perusahaan minyak, gas, dan 

pertambangan. PT Indocater didirikan pada tanggal 25 Mei 1978 yang tergabung 

di dalam Media Group sebagai salah satu unit usahanya yang bergerak di bidang 

industri pelayanan. Media Group sendiri membagi unit usahanya menjadi empat 

kategori ,yaitu : industri pelayanan, bisnis media, gas dan minyak, serta 

pertambangan. 

4.1.2 Visi Dan Misi 

Visi PT Indocater 

 Visi yang diterapkan oleh PT Indocater dalam menjalankan usahanya 

adalah : “Menjadi perusahaan terkemuka dan terbaik di bidangnya.” 

Misi PT Indocater 

 Untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan, PT Indocater memiliki misi 

sebagai berikut : “Mengembangkan perusahaan multinasional di bidang catering, 

commissary, camp services & maintenance, yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan melalui pengelolaan sumber daya secara professional.  

4.1.3 Kegiatan Usaha  

 PT Indocater sebagai perusahaan jasa membagi kegiatan usahanya menjadi 

empat kegiatan, yaitu : 
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Katering 

 Kegiatan yang paling utama dari PT Indocater adalah memberikan jasa 

katering kepada perusahaan-perusahaan minyak, gas, dan pertambangan. Jasa ini 

berupa pemenuhan kebutuhan makanan kepada para karyawan yang sedang 

berada di lokasi proyek sampai dengan waktu yang tertera di dalam kontrak. 

Commissary 

 Adapun yang dimaksud dengan commissary adalah menyediakan fasilitas 

mini market yang menjual kebutuhan sehari-hari di lokasi proyek, karena biasanya 

lokasi proyek berada di tempat yang terpencil. Dengan adanya mini market 

tersebut akan memudahkan para karyawan di proyek untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. 

Camp Services 

 PT Indocater juga menyediakan pelayanan untuk tempat tinggal para 

karyawan selama bekerja di proyek. Mulai dari penyediaan kamar untuk 

beristirahat sampai dengan fasilitas kamar mandi. 

Maintenance 

 Kegiatan usaha PT Indocater yang terakhir adalah melakukan perawatan 

terhadap semua fasilitas yang berhubungan dengan semua kegiatan yang mereka 

lakukan. Sehingga tidak memerlukan tenaga tambahan jika terjadi kerusakkan di 

lokasi proyek. 

 Proyek-proyek yang sedang ditangani PT Indocater saat ini tersebar di 

berbagai penjuru Indonesia, yaitu : Chevron Pacific Indonesia (Duri, Dumai), star 

Energy (kepulauan  Natuna), Total Indonesia (Balikpapan), British Petrolium 

(Tangguh, Irian). 
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4.1.4 Struktur Organisasi 

 PT Indocater dipimpin oleh Direktur yang diawasi langsung oleh Dewan 

Direksi yang mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Mereka 

membawahi tiga bagian dari organisasi dengan dibantu oleh bagian internal audit, 

yaitu : bagian administrasi dan keuangan, bagian pemasaran, dan bagian 

operasional. Kemudian bagian administrasi dan keuangan juga membawahi tiga 

bagian dalam departemennya, yaitu : bagian akuntansi dan keuangan, bagian 

logistik, dan bagian sumber daya manusia. Berdasarkan diagram struktur 

organisasi pada gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa PT Indocater melakukan 

pembagian wewenang berdasarkan struktur fungsional. 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Indocater  
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4.2 Siklus Pembelian Dan Pengeluaran Kas pada PT Indocater  

4.2.1 Siklus Pembelian  

4.2.1.1 Bagian Dalam Siklus Pembelian  

Bagian Gudang 

 Bagian gudang yang tergabung di dalam bagian operasional memiliki 

tanggung jawab yang sama dengan bagian pengendalian persediaan. Ketika 

jumlah persediaan sudah mencapai tingkat tertentu harus melakukan pembelian, 

maka bagian gudang akan menerbitkan  purchase requisition yang akan diberikan 

kepada bagian pembelian. 

Bagian Pembelian 

 Bagian  pembelian yang tergabung di dalam bagian logistik bertanggung 

jawab untuk  negoisasi harga dengan pemasok dan menerbitkan purchase order 

berdasarkan purchase requisition dari gudang.  

Bagian Penerimaan 

 Bagian penerimaan yang tergabung di dalam bagian logistik bertanggung 

jawab untuk menerima barang dari pemasok lalu menerbitkan daily receiving 

report setelah mencocokkan jumlah fisik barang dengan purchase order, surat 

jalan,dan invoice  dari pemasok.  

Bagian Hutang 

 Bagian hutang yang tergabung di dalam bagian akuntansi dan keuangan 

bertugas untuk membuat invoice receipt yang akan diberikan kepada pemasok 

dengan menukarkan daily receiving report, purchase order, surat jalan, invoice 

dan kwitansi.  
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4.2.1.2 Dokumen Masukan Siklus Pembelian  

Purchase Requisition 

 Dokumen ini dibuat sebanyak dua rangkap oleh bagian gudang yang berisi 

tentang spesifikasi permintaan pembelian barang yang dibutuhkan beserta 

jumlahnya. Adapun yang asli akan diberikan kepada bagian pembelian, sedangkan 

rangkapnya akan diarsipkan oleh bagian gudang. Dokumen ini harus diotorisasi 

oleh manajer gudang terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bagian pembelian. 

Kemudian petugas pembelian akan memasukkan harga barang di dalam  purchase 

requisition setelah negosiasi dengan pemasok. Setelah itu purchase requisition 

akan diberikan kepada manajer pembelian untuk diotorisasi. Contoh dari dokumen 

ini dapat dilihat dalam lampiran 1. 

Purchase Order 

 Purchase order  dibuat sebanyak tiga rangkap oleh bagian pembelian 

berdasarkan  purchase requisition yang diterima dari gudang, yang berisi tentang 

spesifikasi barang beserta nama pemasok yang bertransaksi. Lembar yang asli 

akan diberikan kepada pemasok, rangkap kedua akan kirimkan kepada bagian 

penerimaan, sedangkan rangkap yang ketiga akan diarsipkan oleh bagian 

pembelian. Dokumen ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh manajer 

pembelian, setelah itu baru diotorisasi oleh manajer logistik dan manajer 

keuangan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 2. 

Daily Receiving Report 

 Daily Receiving Report dibuat oleh bagian penerimaan  setelah barang 

yang dipesan dari pemasok diterima dan dicocokkan spesifikasinya dengan 

purchase order, surat jalan dan invoice dari pemasok. Dokumen ini akan dibuat 
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sebanyak tiga rangkap setelah diotorisasi oleh petugas penerimaan dan manajer 

penerimaan. Lembar yang asli akan diberikan kepada pemasok, rangkap kedua 

akan dikirimkan kepada bagian pembelian untuk diarsipkan, sedangkan rangkap 

ketiga akan diarsipkan oleh bagian penerimaan. Contoh dari dokumen ini dapat 

dilihat dalam lampiran 3. 

Invoice 

 Invoice merupakan salah satu dokumen pengiriman  ketika barang diterima 

oleh bagian penerimaan yang berisi tentang tagihan faktur dari pemasok. Contoh 

dari invoice dapat dilihat dalam lampiran 4.  

Surat Jalan 

 Surat jalan merupakan salah satu dokumen pengiriman yang dibuat oleh 

pemasok sebagai bukti pengiriman bahan baku dari pemasok ke perusahaan. 

Dokumen ini berisi tentang jumlah dan jenis barang yang dikirimkan. Contoh dari 

dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 5. 

Kwitansi 

 Kwitansi merupakan salah satu dokumen pengiriman yang dibuat oleh 

pemasok sebagai bukti tagihan kepada perusahaan. Dokumen ini berisi tentang 

jumlah yang akan dibayarkan beserta nomor invoice dan purchase order yang 

bersangkutan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 6. 

Surat Penawaran 

 Surat penawaran adalah dokumen yang dikirimkan pemasok kepada 

bagian pembelian yang berisi tentang spesifikasi dan harga dari barang yang 

diminta oleh bagian pembelian. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam 

lampiran 7. 
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Approved Vendor List 

 Approved vendor list adalah dokumen yang berisi daftar dari pemasok 

yang sudah lulus kualifikasi sebagai pemasok bagi perusahaan. Dokumen ini 

dibuat oleh bagian pembelian dengan otorisasi dari manajer pembelian dan 

manajer keuangan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 8. 

Invoice Receipt 

 Invoice receipt adalah dokumen yang dibuat oleh bagian hutang sebanyak 

dua rangkap. Dokumen ini berisi tentang jumlah hutang yang akan dibayarkan 

perusahaan setelah disesuaikan dengan jumlah barang yang sebenarnya di dalam 

daily receiving report. Setelah diotorisasi oleh bagian hutang invoice receipt yang 

asli akan diberikan  kepada pemasok, sedangkan rangkapnya akan disimpan 

bagian hutang sebagai dasar pembuatan Account Payable Due Date 

Payment.Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 9. 

4.2.1.3 Dokumen Keluaran Dalam Siklus Pembelian   

Account Payable Due Date Payment 

 Account Payable Due Date Payment merupakan dokumen yang dibuat 

oleh bagian hutang yang berisi tentang daftar hutang yang dimiliki perusahaan 

beserta nama pemasok, jumlah hutang dan tanggal jatuh temponya. Dokumen ini 

dibuat setiap satu minggu sekali dan diotorisasi oleh bagian hutang dan manajer 

keuangan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 10. 

Stock in Warehouse 

  Stock in Warehouse  merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian gudang 

sebanyak dua rangkap setiap akhir bulannya, yang asli akan dikirimkan ke bagian 

akuntansi, sedangkan rangkapnya akan diarsipkan oleh bagian gudang. Dokumen 
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ini berisi tentang jumlah persediaan yang ada di gudang beserta jumlah pembelian 

dan penggunaannya. Ketika dokumen ini dibuat ada perwakilan dari bagian 

akuntansi sebagai pemeriksanya. Setelah diotorisasi oleh manajer gudang, 

dokumen ini akan diotorisasi oleh bagian akuntansi. Contoh dari dokumen ini 

dapat dilihat dalam lampiran 11. 

4.2.1.4 Basis Data Dalam Siklus Pembelian  

Master File Persediaan 

 Memuat data persediaan di dalam gudang yang mencatat tentang arus 

persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir persediaan. 

mencakup kode barang, nama barang, harga satuan, kuantitas barang masuk, 

kuantitas barang keluar, saldo kuantitas barang, dan keterangan. 

Master file Hutang 

 Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan pembelian kredit 

dan pelunasan hutang usaha. Mencakup kode pemasok, nama pemasok, alamat 

pemasok, tanggal jatuh tempo, saldo hutang, nomor bukti, dan keterangan. 

File Transaksi Pembelian 

 File ini mencatat semua transaksi pembelian dan adanya penyesuaian 

terhadap data base pembelian lainnya. Mencakup nomor bukti, tanggal bukti, kode 

pemasok nama pemasok, kode barang, kuantitas beli, harga satuan, total harga, 

dan keterangan. 

File Transaksi Persediaan 

 File ini terdapat di bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi 

yang mencatat persediaan di gudang.Mencakup tanggal, kode barang, nama 

barang, satuan, harga satuan, kuantitas masuk, kuantitas keluar dan keterangan. 
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4.2.1.5 Teknologi Dalam Siklus Pembelian 

Brainware 

 Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus pembelian adalah 

manajer gudang, petugas pembelian, petugas penerimaan, bagian hutang, manajer 

pembelian, manajer penerimaan, manajer logistik,dan  manajer keuangan,  

Software 

 Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP 

Profesional service pack 2. Sedangkan application software yang digunakan 

adalah program sistem akuntansi yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama 

RIL System..Sistem akuntansi ini meliputi semua pemrosesan data semua kegiatan 

di dalam siklus pembelian. 

Hardware 

 Setiap staf memiliki satu unit komputer yang menggunakan Local Area 

Network (LAN), sehingga semua komputer yang ada saling berhubungan satu 

sama lain. Spesifikasi hardware yang dimiliki tiap stafnya berbeda-beda, 

tergantung dengan tugas dan tanggung jawabnya.  

4.2.1.6 Prosedur Dalam Siklus Pembelian  

Kantor Pusat 

a. Siklus pembelian dimulai ketika tingkat persediaan di gudang sudah 

mencapai titik dimana harus dilakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kemudian bagian gudang akan membuat purchase 

requisition sebanyak dua rangkap yang diotorisasi oleh manajer bagian 

gudang.. Purchase requisition yang asli akan dikirim kepada petugas 

pembelian di bagian logistik, sedangkan rangkapnya akan diarsipkan di 
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bagian gudang. Di dalam purchase requisition saat ini harga dari barang 

yang diminta belum dimasukkan. 

b. Setelah petugas pembelian menerima purchase requisition, dia akan 

mencari pemasok (minimal tiga pemasok) di dalam approved vendor list 

yang memiliki barang yang dibutuhkan dan meminta mereka untuk 

memberikan penawaran. 

c. Ketika para pemasok sudah mengirimkan penawaran mereka, petugas 

pembelian melakukan negoisasi kepada pemasok untuk memperoleh harga 

final.. 

d. Setelah memperoleh harga final dari tiap pemasok, petugas pembelian 

akan melakukan perbandingan harga. Penawaran yang memberikan 

kualitas barang paling bagus dengan harga yang paling murah akan dipilih 

untuk dimasukkan harganya ke dalam purchase requisition. 

e. Purchase requisition  yang sudah dicantumkan harganya akan di berikan 

kepada manajer pembelian, manajer keuangan dan manajer logistik untuk 

diotorisasi. Jika ada salah satu dari mereka ada yang tidak setuju, maka 

harus mencari pemasok baru.  

f. Setelah surat purchase requisition diotorisasi, petugas pembelian akan 

mengklasifikasikan tiap pesanan untuk dibuat purchase order kepada 

masing-masing pemasok. 

g. Purchase order  akan dibuat rangkap tiga yang memerlukan otorisasi dari 

manajer pembelian, manajer keuangan dan manajer logistik. Dokumen 

yang asli akan dikirimkan kepada pemasok, rangkap kedua akan diberikan 
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kepada bagian penerimaan, sedangkan rangkap ketiga akan diarsipkan oleh 

bagian pembelian. 

h. Ketika barang yang dipesan sampai di perusahaan, akan diterima oleh 

petugas penerimaan di bagian logistik. Kemudian petugas tersebut akan 

melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan jumlah fisik dan spesifikasi 

sebenarnya dengan purchase order, surat jalan dan invoice dari pemasok. 

i. Setelah itu petugas penerimaan akan membuat daily receiving report yang 

jumlahnya sudah sesuai dengan keadaan barang sebenarnya. Dokumen ini 

akan dibuat sebanyak tiga rangkap setelah diotorisasi oleh petugas 

penerimaan dan manajer penerimaan. Lembar yang asli akan diberikan 

kepada pemasok beserta  purchase order,surat jalan, dan invoice. Rangkap 

kedua akan dikirimkan kepada bagian pembelian untuk diarsipkan, 

sedangkan rangkap ketiga akan diarsipkan oleh bagian penerimaan. 

j. Pemasok memberikan kwitansi, invoice,surat jalan, purchase order dan 

daily receiving report kepada bagian hutang sebagai dasar untuk membuat 

invoice receipt.Proses pertukaran ini hanya dilayani oleh bagian hutang 

setiap hari Selasa dan Kamis. 

k. Bagian hutang akan membuat invoice receipt sebanyak dua rangkap yang 

diotorisasi oleh petugas hutang. Dokumen yang asli akan diberikan kepada 

pemasok, sedangkan rangkap kedua akan disimpan oleh bagian hutang 

sebagai dasar pembuatan Account Payable Due Date Payment. 

l. Setiap satu minggu sekali, bagian hutang akan membuat Account Payable 

Due Date Payment  sebagai daftar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dokumen ini akan diotorisasi oleh bagian hutang dan manajer keuangan. 
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m. Setiap satu bulan sekali, bagian gudang akan membuat stock in warehouse, 

yang berisi tentang jumlah persediaan, pembelian dan penggunaan dari 

barang yang terdapat di gudang. Dokumen ini dibuat sebanyak dua 

rangkap dan diotorisasi oleh manajer bagian gudang dan bagian akuntansi. 

Stock in warehouse yang asli akan diberikan kepada bagian akuntansi, 

sedangkan rangkap kedua akan diarsipkan oleh bagian gudang.     

Kantor Cabang 

a. Siklus pembelian dimulai ketika tingkat persediaan di gudang sudah 

mencapai titik dimana harus dilakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kemudian bagian gudang akan membuat purchase 

requisition sebanyak dua rangkap yang diotorisasi oleh manajer bagian 

gudang.. Purchase requisition yang asli akan dikirim kepada petugas 

pembelian di bagian logistik, sedangkan rangkapnya akan diarsipkan di 

bagian gudang. Di dalam purchase requisition saat ini harga dari barang 

yang diminta belum dimasukkan. 

b. Setelah petugas pembelian menerima purchase requisition, dia akan 

mencari pemasok (minimal tiga pemasok) di dalam approved vendor list 

yang memiliki barang yang dibutuhkan dan meminta mereka untuk 

memberikan penawaran. 

c. Ketika para pemasok sudah mengirimkan penawaran mereka, petugas 

pembelian melakukan negoisasi kepada pemasok untuk memperoleh harga 

final.. 

d. Setelah memperoleh harga final dari tiap pemasok, petugas pembelian 

akan melakukan perbandingan harga. Penawaran yang memberikan 
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kualitas barang paling bagus dengan harga yang paling murah akan dipilih 

untuk dimasukkan harganya ke dalam purchase requisition. 

e. Purchase requisition  yang sudah dicantumkan harganya akan di berikan 

kepada supervisor pembelian, cost control dan manajer cabang untuk 

diotorisasi. Jika ada salah satu dari mereka ada yang tidak setuju, maka 

harus mencari pemasok baru.  

f. Setelah surat purchase requisition diotorisasi, petugas pembelian akan 

mengklasifikasikan tiap pesanan untuk dibuat purchase order kepada 

masing-masing pemasok. 

g. Purchase order  akan dibuat rangkap tiga yang memerlukan otorisasi dari 

supervisor pembelian, cost control dan manajer cabang. Dokumen yang 

asli akan dikirimkan kepada pemasok, rangkap kedua akan diberikan 

kepada bagian penerimaan, sedangkan rangkap ketiga akan diarsipkan oleh 

bagian pembelian. 

h. Ketika barang yang dipesan sampai di perusahaan, akan diterima oleh 

petugas penerimaan di bagian logistik. Kemudian petugas tersebut akan 

melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan jumlah fisik dan spesifikasi 

sebenarnya dengan purchase order, surat jalan dan invoice dari pemasok. 

i. Setelah itu petugas penerimaan akan membuat daily receiving report yang 

jumlahnya sudah sesuai dengan keadaan barang sebenarnya. Dokumen ini 

akan dibuat sebanyak tiga rangkap setelah diotorisasi oleh petugas 

penerimaan dan cost control. Lembar yang asli akan diberikan kepada 

pemasok beserta  purchase order,surat jalan, dan invoice. Rangkap kedua 
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akan dikirimkan kepada bagian pembelian untuk diarsipkan, sedangkan 

rangkap ketiga akan diarsipkan oleh bagian penerimaan. 

j. Pemasok memberikan kwitansi, invoice,surat jalan, purchase order dan 

daily receiving report kepada bagian hutang hutang sebagai dasar untuk 

membuat invoice receipt.Proses pertukaran ini hanya dilayani oleh bagian 

hutang setiap hari Selasa dan Kamis. 

k. Bagian hutang akan membuat invoice receipt sebanyak dua rangkap yang 

diotorisasi oleh petugas hutang. Dokumen yang asli akan diberikan kepada 

pemasok, sedangkan rangkap kedua akan disimpan oleh bagian hutang 

sebagai dasar pembuatan Account Payable Due Date Payment. 

l. Setiap satu minggu sekali, bagian hutang akan membuat Account Payable 

Due Date Payment  sebagai daftar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dokumen ini akan diotorisasi oleh bagian hutang dan manajer cabang. 

m. Setiap satu bulan sekali, bagian gudang akan membuat stock in warehouse, 

yang berisi tentang jumlah persediaan, pembelian dan penggunaan dari 

barang yang terdapat di gudang. Dokumen ini dibuat sebanyak dua 

rangkap dan diotorisasi oleh manajer bagian gudang dan bagian akuntansi 

dari pusat. 

n. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan hutang kepada pemasok 

(daily receiving report, purchase order, surat jalan, invoice, dan kwitansi) 

akan dikirimkan kepada kantor pusat setiap satu minggu sekali beserta 

Account Payable Due Date Payment. Karena seluruh pembayaran  hutang 

harus melalui kantor pusat. 
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Bagan dari prosedur pembelian pada PT Indocater sesuai dengan uraian di atas 

digambarkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.2.1 Prosedur Pembelian PT Indocater 
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Gambar 4.2.2 Prosedur Pembelian PT Indocater 
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4.2.2 Siklus Pengeluaran Kas  

4.2.2.1 Bagian Dalam Siklus Pengeluaran Kas  

Bagian Hutang 

 Bagian hutang memiliki tugas untuk memeriksa hutang yang akan jatuh 

tempo di dalam Account Payable Due Date Payment dan memeriksa 

kebenarannya dengan dokumen pendukungnya (invoice receipt, daily receiving 

report, purchase order, surat jalan, invoice, dan kwitansi) yang kemudian akan 

dikirimkan kepada bagian kasir. Selain itu bagian hutang juga memiliki tugas 

untuk mencatat hutang yang telah dilunasi ke dalam Account Payable Due Date 

Payment. 

Bagian Kasir 

 Bagian kasir memiliki tugas untuk membuat payment voucher untuk 

melakukan pelunasan hutang kepada pemasok berdasarkan dokumen 

pendukungnya  (invoice receipt, daily receiving report, purchase order, surat 

jalan, invoice, dan kwitansi). Setelah jatuh tempo bagian kasir akan memberikan 

payment voucher kepada pemasok sebagai bukti pembayaran atas hutang 

perusahaan. 

4.2.2.2 Dokumen Masukan Dalam Siklus Pengeluaran Kas   

Payment Voucher 

 Payment voucher disini  memiliki fungsi yang sama dengan cash 

disbursement voucher , yaitu merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian kasir 

sebagai bukti pembayaran hutang kepada pemasok.Dokumen ini dibuat sebanyak 

tiga rangkap dan diotorisasi oleh manajer keuangan dan direktur. Payment 

voucher yang asli akan diberikan kepada pemasok, rangkap kedua akan diberikan 
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kepada bagian hutang beserta dokumen pendukungnya  (invoice receipt, daily 

receiving report, purchase order, surat jalan, invoice, dan kwitansi) untuk dicatat 

pelunasannya di dalam Account Payable Due Date Payment.Contoh dari dokumen 

ini dapat dilihat dalam lampiran 12. 

  Ada tiga cara pembayaran yang diterapkan perusahaan dalam melakukan 

pelunasan hutang kepada pemasok. Cara yang pertama adalah dengan cara 

menerbitkan giro pembayaran, yang kedua adalah dengan melakukan transfer 

kepada rekening bank pemasok, dan yang terakhir pembayaran secara tunai. 

Untuk pembayaran secara tunai, perusahaan menetapkan batas maksimal transaksi 

sebesar Rp. 300,000. Jika jumlah hutang melebihi batas tersebut, maka harus 

dilakukakan pembayaran lewat giro atau transfer.   

4.2.2.3 Dokumen Keluaran Dalam Siklus Pengeluaran Kas   

Account Payable Due Date Payment 

 Account Payable Due Date Payment merupakan dokumen yang dibuat 

oleh bagian hutang yang berisi tentang daftar hutang yang dimiliki perusahaan 

beserta nama pemasok, jumlah hutang dan tanggal jatuh temponya. Dokumen ini 

dibuat setiap satu minggu sekali dan diotorisasi oleh bagian hutang dan manajer 

keuangan. di dalam Account Payable Due Date Payment juga dapat dilihat daftar 

hutang yang telah dilunasi oleh perusahaan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat 

dalam lampiran 9. 

4.2.2.4 Basis Data Dalam Siklus Pengeluaran Kas  

 Master file Hutang 
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 Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan pembelian kredit 

dan pelunasan hutang usaha.  Mencakup kode pemasok, nama pemasok, alamat 

pemasok, tanggal jatuh tempo, saldo hutang, nomor bukti, dan keterangan. 

 

Master File Kas 

 Berisi tentang saldo kas yang berkaitan dengan arus kas yang dikeluarkan 

untuk pelunasan hutang. Mencakup nomor bukti, nama pemasok, jumlah hutang, 

jumlah potongan harga, dan jumlah kas keluar 

Master File Buku Besar 

 Merupakan dasar penyusunan laporan keuangan yang mencatat saldo yang 

berhubungan dengan semua transaksi yang bersangkutan. Mencakup saldo 

persediaan, saldo hutang, dan saldo kas. 

4.2.2.5 Teknologi Dalam Siklus Pengeluaran Kas 

Brainware 

 Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus kas adalah petugas 

hutang, petugas kasir, manajer keuangan, dan direktur.  

Software 

 Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP 

Profesional service pack 2. Adapun application software yang digunakan adalah 

program sistem akuntansi yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama RIL 

System..Sistem akuntansi ini meliputi semua pemrosesan data semua kegiatan di 

dalam siklus pengeluaran kas. 

Hardware 
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 Setiap staf memiliki satu unit komputer yang menggunakan Local Area 

Network (LAN), sehingga semua komputer yang ada saling berhubungan satu 

sama lain. Spesifikasi hardware yang dimiliki tiap stafnya berbeda-beda, 

tergantung dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

4.2.2.6 Prosedur Dalam Siklus Pengeluaran Kas  

 Kantor Pusat 

a. Siklus pengeluaran kas dimulai oleh bagian hutang yang memeriksa 

hutang yang akan jatuh tempo di dalam Account Payable Due Date 

Payment dan dibandingkan dengan dokumen pendukungnya (invoice 

receipt, daily receiving report, purchase order, surat jalan, invoice, dan 

kwitansi). 

b. Kemudian semua dokumen pendukung tersebut akan dikirimkan ke bagian 

kasir sebagai dasar pembuatan payment voucher. Petugas kasir akan 

memproses pembayaran dengan tiga cara, yaitu dengan giro, transfer atau 

secara tunai.  

c. Setelah proses pembayaran selesai, bagian kasir akan membuat payment 

voucher sebanyak tiga rangkap yang akan diotorisasi oleh manajer 

keuangan  lalu oleh direktur. Dokumen yang asli akan diberikan kepada 

pemasok beserta bukti pembayaran yang dipilih ketika hutang sudah jatuh 

tempo. Pelayanan pembayaran hutang ini hanya dilakukan setiap hari 

Jumat. Payment voucher rangkap kedua akan dikirimkan beserta dokumen 

pendukungnya  (invoice receipt, daily receiving report, purchase order, 

surat jalan, invoice, dan kwitansi) kepada bagian hutang untuk dicatat 
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pelunasannya di dalam Account Payable Due Date Payment. Rangkap 

yang ketiga akan diarsipkan oleh bagian kasir. 

Kantor Cabang 

a. Siklus pengeluaran kas dimulai oleh bagian hutang yang memeriksa 

hutang yang akan jatuh tempo di dalam Account Payable Due Date 

Payment dan dibandingkan dengan dokumen pendukungnya (invoice 

receipt, daily receiving report, purchase order, surat jalan, invoice, dan 

kwitansi). 

b. Kemudian Account Payable Due Date Payment dan  semua dokumen 

pendukung tersebut akan dikirimkan ke bagian kasir di kantor pusat 

sebagai dasar pembuatan payment voucher. Petugas kasir akan memproses 

pembayaran dengan tiga cara, yaitu dengan giro, transfer atau secara tunai.  

c. Untuk pembayaran hutang yang secara tunai, kasir di cabang yang 

memproses pembayarannya.  Sehingga dokumen pendukunganya 

dikirimkan kepada kasir di cabang. 

d. Setelah proses pembayaran selesai, bagian kasir akan membuat payment 

voucher sebanyak tiga rangkap yang akan diotorisasi oleh manajer 

keuangan  lalu oleh direktur, untuk payment voucher pembayaran tunai 

yang diproses di cabang akan diotorisasi oleh cost control dan manajer 

cabang.  Dokumen yang asli akan diberikan kepada pemasok beserta bukti 

pembayaran yang dipilih ketika hutang sudah jatuh tempo. Pelayanan 

pembayaran hutang ini hanya dilakukan setiap hari Jumat. Payment 

voucher rangkap kedua akan dikirimkan beserta dokumen pendukungnya  

(invoice receipt, daily receiving report, purchase order, surat jalan, 
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invoice, dan  kwitansi) kepada bagian hutang untuk dicatat pelunasannya 

di dalam Account Payable Due Date Payment. Sedangkan rangkap yang 

ketiga akan diarsipkan oleh bagian kasir. 

e. Semua pembayaran hutang secara tunai yang dilakukan oleh kantor 

cabang, akan dirangkum di dalam AP due daye payment lalu dikirimkan 

kepada bagian hutang di kantor pusat setiap satu minggu sekali. 

Bagan dari prosedur pengeluaran kas pada PT Indocater sesuai dengan uraian di 

atas digambarkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.3 Prosedur Pengeluaran Kas PT Indocater 
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4.2.3  Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pembelian 

 Dan Pengeluaran Kas Pada PT Indocater 

4.2.3.1 Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pembelian 

Kantor Pusat 

a. Otorisasi Transaksi 

Purchase requisition yang dibuat oleh bagian gudang diotorisasi 

oleh manajer bagian gudang, sehingga jumlah barang yang akan dibeli bisa 

diperiksa terlebih dahulu tingkat kebutuhannya. Sehingga tidak terjadi 

pembelian yang tidak berguna. Setiap akhir bulan akan dibuat stock in 

warehouse oleh bagian gudang yang diawasi oleh bagian akuntansi. 

Sehingga jumlah penggunaan dan pembelian barang bisa diketahui oleh 

manajer gudang dan bagian akuntansi sebagai pihak yang mengotorisasi 

dokumen ini.  

Aktivitas pengendalian internal otorisasi transaksi terhadap 

purchase requisition sudah sesuai dengan teori di bab 2. Dengan begitu 

akan mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan atau kekurangan 

persediaan. Karena barang yang akan dibeli benar-benar dibutuhkan dan 

disetujui oleh manajer gudang. 

b. Otorisasi Transaksi 

Sebelum membuat purchase order, petugas pembelian selalu 

mencari minimal tiga pemasok untuk dilakukan perbandingan harga. 

Setiap pemasok yang diikutsertakan sudah disetujui dan diawasi 

kinerjanya oleh perusahaan (termasuk di dalam  approved vendor list). 

Setelah melakukan negoisasi, petugas pembelian selalu memberikan 
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purchase requisition  kepada  manajer pembelian, manajer keuangan dan 

manajer logistik untuk diotorisasi. Sehingga pembelian yang dilakukan 

benar-benar yang paling menguntungkan perusahaan. 

c. Supervisi 

 Pembuatan daily receiving report oleh bagian penerimaan selalu  

dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi kondisi fisik barang yang 

sebenarnya dengan  purchase order, surat jalan dan invoice dari pemasok. 

Sehingga jika ada perbedaan dari  jumlah dari barang yang diterima,bisa 

disesuaikan di dalam  daily receiving report  yang akan digunakan sebagai 

dasar pencatatan oleh perusahaan.Dengan begitu jumlah fisik barang dan 

pencatatannya sesuai.  

 Supervisi yang dilakukan oleh pihak berwenang membuat petugas 

penerimaan selalu teliti dalam pemeriksaan barang. Sehingga jumlah yang 

dicatat perusahaan selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

d. Pemisahan Tugas 

 Bagian pembelian dan penerimaan berada di bawah satu 

departemen, yaitu bagian logistik. Sehingga otorisasi dari kegiatan 

pembelian dan penerimaan dilakukan oleh manajer logistik. Gudang 

memiliki fungsi sebagai bagian pengendalian persediaan dan 

penyimpanan.  

 Menurut teori di yang sudah dijelaskan di bab 2, fungsi dari 

bagian-bagian di atas harus terpisah. Jika ada bagian yang memiliki 

wewenang untuk melakukan pemesanan dan pembelian, bisa 

memungkinkan terjadinya transaksi fiktif. 
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Kantor Cabang 

a. Otorisasi Transaksi 

 Purchase requisition yang dibuat oleh bagian gudang diotorisasi 

oleh manajer bagian gudang, sehingga jumlah barang yang akan dibeli bisa 

diperiksa terlebih dahulu tingkat kebutuhannya. Sehingga tidak terjadi 

pembelian yang tidak berguna. Setiap akhir bulan akan dibuat stock in 

warehouse oleh bagian gudang yang diawasi oleh bagian akuntansi dari 

pusat. Sehingga jumlah penggunaan dan pembelian barang bisa diketahui 

oleh manajer gudang dan bagian akuntansi sebagai pihak yang 

mengotorisasi dokumen ini. 

Aktivitas pengendalian internal otorisasi transaksi terhadap 

purchase requisition  yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan 

teori di bab 2 . Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan terjadinya 

kelebihan atau kekurangan persediaan, karena barang yang akan dibeli 

benar-benar dibutuhkan dan disetujui oleh manajer gudang. 

b. Otorisasi Transaksi 

 Sebelum membuat purchase order, petugas pembelian selalu 

mencari minimal tiga pemasok untuk dilakukan perbandingan harga. 

Setiap pemasok yang diikutsertakan sudah disetujui dan diawasi 

kinerjanya oleh perusahaan (termasuk di dalam  approved vendor list). 

Setelah melakukan negoisasi, petugas pembelian selalu memberikan 

purchase requisition  kepada  manajer cabang, cost control dan supervisor 

pembelian untuk diotorisasi. Sehingga pembelian yang dilakukan benar-

benar yang paling menguntungkan perusahaan. 
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c. Pemisahan Tugas 

 Dengan jumlah karyawan yang masih kurang di beberapa cabang, 

maka banyak yang tugasnya menjadi rangkap. Petugas yang paling banyak 

merangkap adalah petugas pembelian dan penerimaan. 

 Menurut teori di yang sudah dijelaskan di bab 2, fungsi dari 

bagian-bagian di atas harus terpisah. Karena jika ada bagian yang memiliki 

wewenang untuk melakukan pemesanan dan pembelian, bisa 

memungkinkan terjadinya transaksi fiktif. 

d. Supervisi 

 Oleh karena kurangnya supervisi dan kekurangan orang, petugas 

penerimaan tidak terlalu teliti dalam memeriksa kecocokkan antara kondisi 

fisik persediaan dengan purchase order, surat jalan dan invoice dari 

pemasok. Sehingga menyebabkan daily receiving report yang dibuat tidak 

akurat.Hal ini menyebabkan kerugian pada perusahaan, karena jumlah 

barang yang mereka catat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Dengan begitu jumlah hutang yang dibebankan kepada perusahaan juga 

tidak sesuai dengan barang yang mereka peroleh. 

4.2.3.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pengeluaran Kas 

Kantor Pusat 

a. Catatan Akuntansi 

 Daily receiving report yang digunakan oleh pemasok untuk 

ditukarkan dengan invoice receipt selalu yang asli. Sehingga hutang yang 

akan dibayarkan tidak bisa dimanipulasi dan menghindari pembayaran 

hutang yang sama dua kali. 
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 Berdasarkan teori di bab 2,semua dokumen harus disimpan dan 

dicatat. Sehingga semua transaksi dapat diketahui dari mana asalnya dan 

tidak dimanipulasi. 

b. Otorisasi Transaksi 

 Setiap hari Kamis, bagian pencatatan hutang selalu memeriksa 

hutang yang akan jatuh tempo di dalam Account Payable Due Date 

Payment  esok hari. Sehingga bisa langsung dikirimkan dokumen-

dokumennya ke bagian kasir untuk melakukan proses pembayaran. 

Sebelum menandatangani cek pembayaran, bagian kasir selalu meminta 

otorisasi terhadap payment voucher yang akan dibayar kepada pihak yang 

berwenang. 

 Sesuai dengan teori di bab 2, dengan adanya otorisasi transaksi 

tersebut perusahaan bisa selalu mengontrol semua kas yang akan 

dikeluarkan. 

c. Pemisahan tugas 

 Terdapat pembagian tugas yang jelas antara bagian kasir dan 

hutang, terutama untuk menghindari adanya pihak yang memiliki 

wewenang untuk menerbitkan invoice receipt sebagai bukti hutang dan 

mengautorisasi jumlah kas yang keluar lewat payment voucher. Sehingga 

mencegah terjadinya penyelewangan dengan melakukan pembayaran yang  

tidak sesuai dengan kewajibannya. 

 Pengendalian ini sudah sesuai dengan teori di bab 2 yang dilakukan 

untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi fiktif. 
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Kantor Cabang 

a. Catatan Akuntansi 

 Daily receiving report yang digunakan oleh pemasok untuk 

ditukarkan dengan invoice receipt selalu yang asli. Sehingga hutang yang 

akan dibayarkan tidak bisa dimanipulasi dan menghindari pembayaran 

hutang yang sama dua kali. 

 Berdasarkan  teori di bab 2,semua dokumen harus disimpan dan 

dicatat. Sehingga semua transaksi dapat diketahui dari mana asalnya dan 

tidak dimanipulasi. 

b. Verifikasi yang independen 

 Setiap akhir minggu, bagian hutang kantor cabang akan 

mengirimkan Account Payable Due Date Payment kepada bagian hutang 

kantor pusat beserta dokumen pendukungnya (invoice receipt, daily 

receiving report, purchase order, surat jalan, invoice, dan  kwitansi) untuk 

diproses. Sehingga bisa dilakukan rekonsiliasi antara data di pusat dan di 

cabang. 

c. Otorisasi Transaksi 

 Kegiatan pengeluaran kas yang terjadi di kantor cabang hanya 

transaksi pembayaran secara tunai yang memiliki batas maksimal sebesar 

Rp. 300.000. Karena jumlahnya yang relatif kecil, semua transaksi 

pembelian ini dilakukan secara tunai dan sering kali tidak diotorisasi 

terlebih dahulu dari cost control dan manajer cabang. Sehingga 

memungkinkan terjadinya transaksi fiktif yang dapat merugikan 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai analisa sistem 

pengendalian internal atas siklus pembelian dan pengeluaran kas pada PT 

Indocater dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pengendalian  internal dalam siklus pembelian yang terjadi di kantor pusat 

belum berjalan sesuai dengan teori yang berlaku, karena bagian pembelian 

dan penerimaan masih berada di bawah satu departemen, yaitu bagian 

logistik. Sehingga otorisasi terhadap kegiatan pembelian dan penerimaan 

dilakukan oleh manajer logistik, sehingga memungkinkan terjadinya 

transaksi fiktif yang merugikan perusahaan. 

b. Pengendalian internal dalam siklus pembelian yang terjadi di kantor 

cabang belum berjalan sesuai dengan teori yang berlaku. Yaitu ketika 

proses pencocokkan kondisi barang yang kurang baik, sehingga jumlah 

yang tertera di daily receiving report berbeda dengan yang keadaan 

sebenarnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah karyawan di 

cabang, sehingga menyebabkan petugas pembelian dan penerimaan 

dirangkap oleh satu orang.  

c. Pengendalian  internal dalam siklus pengeluaran kas yang terjadi di kantor 

pusat PT Indocater telah berjalan sesuai dengan teori yang berlaku. 
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d. Pengendalian  internal dalam siklus pengeluaran kas yang terjadi di kantor 

cabang PT Indocater belum berjalan sesuai dengan teori yang berlaku. 

Yaitu ketika cost control san manajer cabang sering tidak mengotorisasi 

pembayaran pembelian secara tunai. Sehingga memungkinkan terjadinya 

transaksi fiktif 

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: 

a. PT Indocater sebaiknya memisahkan bagian pembelian dan penerimaan 

agar tidak berada di bawah satu departemen, yaitu bagian logistik. 

Sehingga otorisasi dari  kegiatan pembelian dan penerimaan dilakukan 

oleh dua pihak yang berbeda. Dengan begitu bisa mencegah terjadinya 

transaski fiktifyang merugikan perusahaan. 

b. PT Indocater ketika melakukan proses penerimaan barang di kantor 

cabang tidak boleh oleh bagian yang sama dengan pembelian. Sehingga 

menyebabkan terjadinya tugas yang menumpuk sehingga kerjanya tidak 

maksimal. Sebaiknya PT Indocater menambahkan jumlah karyawan yang 

berada di cabang, terutama cabang-cabang yang kegiatannya sangat sibuk 
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c. PT Indocater sebaiknya lebih meningkatkan lagi pengawasan di kantor 

cabang. terutama di kegiatan otorisasi pembelian tunai yang 

memungkinkan terjadinya transaksi fiktif. 

 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009



67 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Baridwan, Zaki. (2000). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE 
 
 
Gelinas, Ulric J., Sutton, Steve G., and Hunton, James E. (2005). Accounting 
 Information Systems, 6 th  edition, United States of America: South Western. 
 
 
Hall, James A. (2004).  Accounting Information Systems, 4 th  edition, United States 
 of America: South Western. 
 
Jogiyanto, H.M. (2000). Sistem Informasi Berbasis Komputer, Edisi Ketiga, 

Yogyakarta: BPFE. 
 
Ikatan Akuntan Indonesia (2004). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: 

Salemba Empat. 
 
Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. (2009).  Accounting Information Systems, 
 11 th  edition, United States of America: Pearson Education. 
 

Wilkinson, Joseph W. (2000). Accounting Information Systems, 4 th  edition, New 
York: John Wiley & Sons, Inc. 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009



68 
 

Curriculum Vitae 
 
 

 
Personal Information 
 
Name   : Khafell Gibran 
Sex   : Male 
Place & Date Born : Bandung, 8 September 1987 
Religion  : Islam 
E-mail  : khafell_gibran@hotmail.com 
Address  : Jl Jalak blok HH no.8 Cipinang Indah 2 
Handphone  : 08128621840/02198988780 
Status   : Mahasiswa 
 
 
Education Background 
 
Formal 
Tahun 
1993-1995  : TK Tadika Puri, Jakarta 
1995-1999  : SDNP Komplek IKIP, Jakarta 
1999-2002  : SMP Labschool Jakarta 
2002-2005  : SMA Labschool Jakarta 
2005- Sekarang : Indonesia Banking School, Jurusan Akuntansi 
2005- 2007  : The British Institute, Jakarta 
 
Non-Formal 
Tahun 
2001-2002  : Bimbingan Belajar Quantum 
2004-2005  : Bimbingan Belajar BTA 
2006   : Pelatihan Service Excelent 
2007   : Pelatihan Customer Services 
2007        : Pelatihan Analisis Kredit 
2007   : Pelatihan Treasury 
2008   : Pelatihan Letter of Credit 
 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009



69 
 

 
Organization Experience 
 
Tahun 
1997-1998  : Pengurus OSIS SDNP Komplek IKIP, Jakarta 
2000-2001  : Anggota redaksi majalah sekolah 
2003-2004  : Pengurus OSIS SMA Labschool Jakarta 
 
 
Committee Experience 
 
Tahun 
2003   : Panitia Resital Piano Labs Recital 
2004   : Panitia Pentas Seni Labs Project 
2007    : Panitia Pekan Orientasi Mahasiswa IBS 
 
Working Experience 

� Peserta magang BRI unit, Tegal, Jawa Tengah 2006 
� Riset PT Indocater pusat, Jakarta 2010 

 
 
 
 

ANALISIS SISTEM..., KHAFELL GIBRAN, Ak.-IBS, 2009




