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ABSTRACT 

 

Accounting Information System is a set of formal procedures where data is collected, 

processed and information distributed to the user. Accounting information system is very 

important for businesses, because the accounting information systems become an important 

means to obtain financial information, and also can be used as a tool to detect 

irregularities. There are some cycles in accounting information systems such as revenue 

cycle. 

This research used a qualitative descriptive analysis method. Qualitative analysis is 

used to analyze the implementation of accounting information systems by comparing 

policies, procedures and relevant theory. 

This research describes and explains revenue cycle in PT. Arvindo Ciptagemilang, 

the result is the accounting information system at PT Arvindo Ciptagemilang is good but 

there are still problems that always happens. The management has a duty to constantly 

remind its employees to always work carefully and appropriately. 

 

Keywords: Accounting Information System, Revenue Cycle, and PT Arvindo Ciptagemilang.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang pesat dewasa ini memungkinkan 

masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Hal tersebut bukan saja dirasakan oleh perorangan tetapi juga oleh perusahaan. Perusahaan 

memanfaatkan kemajuan terknologi untuk memudahkan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara efektif dan efisien. Untuk dapat mencapai hal tersebut informasi yang 

cepat, tepat dan akurat memegang peranan yang penting. Dari seluruh informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak manajemen, informasi akuntansi merupakan salah satu dasar penting 

dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan. Untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dan akurat cepat, maka diperlukan suatu sistem informasi akuntansi 

yang dibuat secara terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Selain itu penerapan 

sistem informasi akuntansi juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. 

Dalam (Maharani, 2003) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan 

jaringan penghubung yang sistematis dalam menyajikan informasi untuk membantu 

pemimpin dalam mencapai tujuan perusahaan. Informasi akuntansi menjadi suatu alat bagi 

pemimpin perusahaan dalam melakukan pengawasan sehingga para karyawan dapat 

menjalankan fungsinya masing-masing. Pemimpin pada perusahaan besar bisa secara 

langsung mengawasi setiap kegiatan yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu perlu 
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adanya suatu sistem pengawasan yang efektif melalui informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi akuntansi yang diterapkan. 

 Sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan merupakan salah satu bagian dari 

keseluruhan sistem informasi akuntansi yang dirancang dan diimplementasikan oleh 

perusahaan. Sistem ini sangat diperlukan bagi perusahaan yang pendapatannya berasal dari 

penjualan barang ataupun jasa. Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi dalam 

siklus pendapatan pada perusahaan yang terdiri dari prosedur pemrosesan pesanan penjualan 

dan penerimaan kas, maka kita dapat mengetahui berbagai transaksi keuangan yang terjadi, 

mencatat pengaruh transaksi dalam akuntansi, dan menyediakan informasi tentang transaksi 

kepada pemakai untuk mendukung kegiatan mereka setiap hari. 

Proses atau siklus kegiatan pada pendapatan digambarkan dengan suatu bagan alir yang 

disebut flowchart. Menurut (Hall J. A., 2011) flowchart merupakan representasi grafikal dari 

sebuah sistem yang menjelaskan relasi diantara entitas-entitas kuncinya. Dan dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas manual dan aktivitas pemrosesan komputer 

ataupun keduanya. Penggunaan flowchart dokumen untuk menampilkan sistem manual, 

sedangkan flowchart sistem untuk mendeskripsikan sistem yang menjalankan sistem manual 

dan komputer. Flowchart tersebut dicatat dengan menggunakan berbagai simbol dimana 

masing-masing dari simbol tersebut memiliki arti dan kegunaan yang berbeda. 

Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan harapan 

demi memenangkan persaingan bisnis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sistem 

pengendalian internal yang ada pada perusahaan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal pada sistem akuntansi yang baik, maka 

hal tersebut mampu menyediakan informasi yang tepat dan akurat, serta mampu 
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mengamankan harta perusahaan dan meminimalkan serta mendeteksi resiko yang akan 

dihadapi oleh perusahaan. 

Untuk sebagian perusahaan-perusahaan besar sistem informasi akuntansi sudah 

diterapkan oleh mereka. Tetapi tidak sedikit dari sistem tersebut yang belum berjalan dengan 

baik dan efektif. Hal ini belum tentu benar dikarenakan yang seharusnya dilakukan oleh 

perusahaan adalah menerapkan sistem dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaan prosedur siklus pendapatan yang akan berdampak pada kegiatan maupun 

pengambilan keputusan. Sistem yang belum berjalan dengan baik, hendaknya memiliki 

pengendalian internal sebagai pengendali dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dalam hal pengendalian internal sektor swasta di Negara Amerika membuat sebuah 

committee yang disebut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, atau disingkat COSO, dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan 

membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu 

definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan 

perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. (COSO) 

Menurut (Griffin, 2006) bisnis didefinisikan sebagai: “business is an organizations that 

provide goods or services that are then sold to earn profits”. Maka dari itu, agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan baik diperlukan suatu manajemen yang dapat mengatur 

segala macam kegiatan perusahaan agar terlaksana dengan baik. Untuk itu dibutuhkan 

informasi yang relevan sebagai sarana komunikasi yang nantinya dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Menurut (Octiani, 2014) penerapan teknologi informasi yang sangat pesat membawa 
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dampak secara global dimana hampir semua perusahaan baik yang bergerak di bidang 

perdagangan ataupun di bidang jasa telah menerapkan teknologi informasi untuk menunjang 

kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang menerapkan teknologi informasi mampu 

meningkatkan kapasitas pemrosesan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tanpa harus 

menambahkan sumber daya manusia. Sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian 

teknologi yang mendukung operasi bisnis, namun juga untuk mendukung pengambilan 

keputusan yang lebih baik. Dimana manfaat dari penerapan teknologi informasi tersebut di 

dukung dengan sebuah sistem informasi akuntansi yang merupakan sebuah sistem yang 

terstruktur dalam kesatuan usaha bisnis untuk membantu pelaksanaan dan upaya 

pengendalian kegiatan operasional perusahaan sehari-hari serta membantu keputusan 

manajemen dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. 

Mengingat manfaat yang ditawarkan dengan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

maka banyak pula perusahaan dari berbagai jenis, yang menginginkan penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi dalam proses bisnisnya, PT. Arvindo Ciptagemilang adalah salah 

satunya. Perusahaan ini merupakan perseroan terbatas dan bergerak dalam bidang pelayanan 

pelayanan jasa dan penyediaan media yang berhubungan dengan periklanan seperti 

pembuatan dan pemasangan papan reklame, konstruksi reklame, pembuatan dan 

pemasangan neon box, pembuatan dan pemasangan spanduk, banner, dan giant banner. 

pembuatan dan pemasangan shop sign, brand pada car panel serta pengurusan pajak dan 

perizinan reklame. 

Perusahaan ini memiliki keunikan dalam hal penjualannya. Dimana tidak seperti 

kebanyakan perusahaan lainnya, harga jual setiap produk berbeda-beda tergantung 

spesifikasi pesanan pelanggan. Proses penjualan dan penerimaan kasnya mulai dari 
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penerimaan pesanan pelanggan, analisa pemenuhan pemesanan, proses membuat 

kesepakatan harga lalu terjadi transaksi serta penerimaan pembayaran pelanggan. Karena 

keunikannya penulis menjadikan perusahaan ini sebagai objek penelitian dalam penulisan 

skripsi ini. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seno Agung Negoro yang berjudul 

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Slot Iklan pada PT. AMS dalam 

penelitiannya penulis ingin mengetahui cara kerja sistem informasi pada siklus pendapatan 

slot iklan yang ada pada PT. AMS. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan dengan melihat kondisi pada PT. Arvindo 

Ciptagemilang, sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang mampu mengakomodir 

kebutuhan perusahaan dalam hal penawaran produk, penerimaan pesanan, pencatatan 

penjualan, dan pencatatan pembayaran menjadi sangat penting. Karena itu penulis 

mengambil judul skripsi: ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA 

SIKLUS PENDAPATAN DI PT ARVINDO CIPTAGEMILANG. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang ada di 

PT. Arvindo Ciptagemilang sudah sesuai dengan teori yang ada?  

2. Bagaimana aktivitas pengendalian internal pada siklus pendapatan di PT. Arvindo 

Ciptagemilang? 
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3. Apakah terdapat kekuatan ataupun kelemahan dalam penerapan sistem informasi 

akuntansi siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak dibidang periklanan yang 

berfokus pada outdoor advertising.  

2. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada sistem informasi akuntansi siklus 

pendapatan. 

3. Analisis dokumen hanya yang berkaitan dengan siklus pendapatan. 

4. Komponen pengendalian interal berbasis pada COSO hanya berfokus pada aktivitas 

pengendalian. 

  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesesuaian sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan di PT. 

Arvindo Ciptagemilang telah sesuai dengan teori yang ada. 

2. Menganalisis kesesuaian penerapan aktivitas pengendalian intenal untuk siklus 

pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang. 

3. Menganalisis kekuatan atau kelemahan yang timbul dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi untuk siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang sistem 

informasi akuntansi dan siklus pendapatan sesuai dengan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan sehari-hari. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen dan dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dan sebagai 

masukan untuk masalah-masalah yang ditemukan selama penulis melakukan 

penelitian.  

3. Bagi pihak lain  

Khususnya untuk mahasiswa/i perguruan tinggi, penulis berharap agar penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai tambahan bahan masukan untuk penulisan penelitian 

selanjutnya.  

  

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan laporan, penulis membagi dalam beberapa bagian, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Pada bab ini 

penulis menguraikan apa yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini beserta tujuan 
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dan manfaatnya. 

  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini tentang landasan teori, rerangka pemikiran dan rangkuman dari 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Pada bab ini 

penulis menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini yaitu sistem informasi 

akuntansi dan siklus pendapatan. Penulis juga menguraikan rerangka pemikiran penulis yang 

menjadi latar belakang pemilihan judul penelitian in serta beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang objek penelitian yang akan diteliti berikut dengan 

pemilihan objek penelitian. Bab ini juga menguraikan metode analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh 

penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis data hingga menyimpulkan hasil 

penelitian. 

  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV, penulis menguraikan hasil yang didapat dari pengumpulan data untuk 

dianalisis. Bab ini terdiri dari data kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

perusahaan PT. Arvindo Ciptagemilang yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Pada 

akhirnya, hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang didapat berikut 

saran-saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pihak-pihak 

terkait dari penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pada penelitian ini digunakan peneliti sebagai data untuk mendukung 

dan mengemukakan landasan teori skripsi ini. Data tersebut diperoleh peneliti melalui 

berbagai studi literature dari berbagai media. 

  

2.1.1 Sistem, Informasi dan Akuntansi  

2.1.1.1 Sistem  

Menurut (Hall J. A., 2011) Sistem merupakan kumpulan atau kelompok yang terdiri 

dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem-subsistem 

untuk mencapai tujuan yang sama. Jika suatu sistem tidak lagi mengarah ke sebuah tujuan, 

maka sistem itu harus diganti. Selain itu berdasarkan pendapat (Gelinas & Dull, 2010) 

sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan memiliki kumpulan 

elemen-elemen yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lain 

dimana elemen-elemen ini secara bersama-sama bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan 

yang spesifik. 

Jadi, dari penjabaran definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

kumpulan komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Elemen-

elemen ini kemudian bertujuan untuk mencapai tujuan yang spesifik serta terorganisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.1.2 Informasi 

Menurut (Hall J. A., 2011), informasi adalah kumpulan data yang telah diubah 

menjadi konteks yang berguna bagi para pemakai informasi dan mengharuskan para 

pemakai informasi tersebut untuk mengambil sebuah tindakan dalam pemrosesan data 

tersebut. Selain itu, berdasarkan pendapat (Gelinas & Dull, 2010) informasi adalah data 

yang disajikan dalam bentuk yang lebih teroganisir dan berguna bagi para pengambil 

keputusan dalam decision making. 

Adapula Menurut (Romney & Steinbart, 2011) informasi adalah data yang telah 

diproses dan diatur ke dalam bentuk output yang memiliki arti bagi orang yang 

menerimanya. Informasi dapat bersifat wajib, mendasar atau bebas. 

Jadi, dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan 

kumpulan dari data-data yang telah diubah dan disajikan dalam bentuk yang lebih 

terorganisir. Informasi ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi para pemakainya. 

 

2.1.1.3 Akuntansi 

Menurut (Romney dan Steinbart, 2011) akuntansi adalah proses identifikasi, 

pengumpulan dan penyimpanan serta pengembangan informasi, pengukuran, dan proses 

komunikasi. Menurut definisinya, akuntansi merupakan sistem informasi, karena sistem 

informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat dan memproses akuntansi dan data lainnya 

untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan.  

Didalam akuntansi terdapat berbagai macam bidang. Salah satunya adalah sistem 

informasi akuntansi. Menurut (Mulyadi, 2008) sistem akuntansi yaitu: organisasi formulir, 
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catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

  Jadi, dari definisi diatas akuntansi merupakan proses pencatatan dan pelaporan 

mengenai informasi keuangan yang akan digunakan oleh manajemen guna mengambil 

keputusan untuk perusahaan. 

 

2.1.2 Sistem Informasi 

Menurut (Gelinas & Dull, 2010) sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh 

manusia yang berisi suatu rangkaian komponen-komponen berbasis komputer yang telah 

terintegrasi satu sama lain dan komponen manual yag dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyediakan output informasi yang 

diperlukan oleh pengguna.  

Selain itu, berdasarkan pendapat (Hall J. A., 2011) sistem informasi adalah kumpulan 

prosedur-prosedur formal yang memungkinkan data untuk dapat dikumpulkan untuk 

selanjutnya diproses menjadi informasi yang memiliki nilai guna, dan didistribusikan kepada 

pengguna. 

Adapula pendapat menurut (Romney & Steinbart, 2011) sistem informasi merupakan 

cara teratur untuk mengumpulkan, memproses, mengelola, dan melaporkan informasi agar 

organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem informasi formal memiliki 

tanggung jawab jelas untuk memproduksi informasi. Sebaliknya, sistem informasi informal 

merupakan sistem yang muncul dari adanya kebutuhan yang tidak dipuaskan oleh saluran 

formal. Sistem ini berjalan tanpa adanya penugasan formal tanggung jawab. 

Jadi, dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah 
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suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang berisi kumpulan rangkaian prosedur formal 

yang terintegrasi satu dan lainnya. Sistem informasi ini kemudian dapat digunakan untuk 

mengumpulkan dan menyimpan data serta mengolah dan memproses data menjadi informasi 

dan mendistribusikan informasi tersebut kepada para pemakai. 

  

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi  

2.1.3.1 Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut (Hall J. A., 2011) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem 

informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi itu 

sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Di dalam sebuah sistem terdapat 

subsistem yang mewakili tiap-tiap sistemnya. Subsistem pada SIA yaitu memproses 

berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung dapat 

mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) sistem informasi akuntansi adalah rangkaian 

dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan. Adapun sistem informasi akuntansi menurut mereka terdiri dari lima 

komponen yaitu: orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi; prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi; data 

tentang proses bisnis organisasi; software yang dipakai untuk memproses data organisasi; 

dan infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung (peripheral 

device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

Menurut (Krismiaji, 2010) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem 
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yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

Pendapat lain mengemukakan pengertian lain dari sistem informasi akuntansi yaitu 

menurut (Mulyadi, 2008) bahwa sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Jadi,  dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  informasi akuntansi 

merupakan proses pengolahan data dari kumpulan berbagai transaksi keuangan yang secara 

langsung digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Proses tersebut biasa 

dilakukan oleh manusia dengan memasukkan data ke komputer sehingga menghasilkan 

suatu informasi yang diperlukan oleh perusahaan. 

Menurut (Hall J. A., 2011) didalam suatu sistem informasi akuntansi terdiri atas 3 

subsistem, yaitu : 

a. Sistem dalam Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System-TPS)  

 Yaitu segala kegiatan yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai 

dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Sistem ini 

penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena sistem ini 

berhubungan dengan kegiatan bisnis yang sering terjadi di perusahaan.  

b. Sistem dalam Buku Besar/Pelaporan Keuangan (General Ledger/Financial 

Reporting System-GL/FRS) 

Yaitu sistem yang menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba/rugi, 

neraca, laporan arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai berbagai dokumen 

hukum lainnya. Sistem ini mengukur dan melaporkan kondisi sumber daya 
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keuangan serta berbagai perubahan atas sumber daya tersebut serta 

mengkomunikasikan informasi ini terutama untuk pengguna eksternal. 

c. Sistem dalam Pelaporan Manajemen (Management Reporting System-MRS) 

Yaitu memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk mengelola 

bisnis. Laporan yang umum dihasilkan meliputi anggaran, laporan kinerja, analisis 

biaya volume laba, serta berbagai laporan yang menggunakan data biaya saat ini 

(bukan yang historis).  

  

2.1.3.2 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi hendaknya memberikan manfaat bagi pemakainya, baik 

pemakai internal maupun eksternal perusahaan. Menurut (Romney & Steinbart, 2011) 

karakteristik sistem informasi akuntansi harus memiliki beberapa kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a. Relevan (Relevance) 

Sistem harus memiliki informasi yang relevan, artinya informasi yang dihasilkan 

harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga berguna dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Andal (Reliability) 

 Sistem tersebut andal apabila terbebas dari kesalahan atau penyimpangan dan 

secara akurat mewakili aktivitas atau kejadian dan peristiwa di perusahaan. 

c. Lengkap (Completeness) 

 Sistem tersebut harus lengkap, artinya tidak menghilangkan aspek-aspek penting 

dari aktivitas dan peristiwa yang merupakan dasar masalah. 

Analisis Sistem..., Laras Listiyani, Ak.-IBS, 2015



 

  16 

d. Tepat Waktu (Timeliness) 

 Sistem harus mampu menghasilkan data dan informasi secara tepat waktu 

sehingga suatu perusahaan dapat dengan cepat dalam proses pengambilan 

keputusan. 

e. Dapat dipahami (Understandability) 

 Sistem yang dirancang dan digunakan harus mudah dipahami oleh para 

penggunanya agar pengguna dapat dengan jelas dan terperinci dalam 

menghasilkan informasi untuk perusahaan. 

 

2.1.3.3 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut (Romney & Steinbart, 2011), ada enam komponen dalam sistem informasi 

akuntansi, yaitu : 

a. People, yaitu pihak yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai 

fungsi. 

b. Procedures and instruction, yaitu prosedur dan instruksi baik manual maupun 

otomatis, yang termasuk dalam kegiatan pengumpulan, pemrosesan, dan 

penyimpanan data tentang kegiatan organisasi.  

c. Data, yaitu mengenai data tentang organisasi dan proses bisnis organisasi.  

d. Software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data 

organisasi.  

e. Information technology infrastructure, yaitu infrastruktur teknologi yang 

mencakup komputer, peripheral device dan peralatan jaringan komunikasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 
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mentransformasikan data dan informasi. 

f. Internal control and security measures, yaitu pengendalian internal dan 

pengukuran terhadap level keamanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan 

data dalam sistem informasi akuntansi.  

  

2.1.3.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan 

penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi tertentu dapat saja berbeda antar 

perusahaan. Menurut (Romney & Steinbart, 2011) tujuan umum dalam sebuah sistem 

informasi adalah : 

a. Mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen 

Suatu sistem bertujuan untuk mengubah data dan informasi yang berguna bagi 

pihak manajemen untuk membuat dan mengambil keputusan dalam aktivitas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

b. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian aktivitas 

Suatu sistem memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivas yang dilaksanakan oleh organisasi dan para pelaku yang terlibat 

dalam berbagai aktivitas agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak 

luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (me-review) hal-hal yang telah 

terjadi. 

c. Implementasi dalam pengendalian internal 

Tujuan sistem informasi dalam hal ini yaitu menyediakan pengendalian yang 

memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan dan memastikan bahwa data 
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kegiatan bisnis dicatat dan diproses secara akurat.  

 

2.1.3.5 Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) hardware adalah perlengkapan Fisik atau 

mesin yang digunakan dalam sistem komputer. Pengertian lain menjelaskan 

perangkat keras merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat 

dilihat dan dipegang (Puspitawati & Anggadini, 2011). Perangkat keras berguna 

sebagai alat pemasukan pemrosesan maupun pengeluaran seluruh data transaksi 

keuangan maupun non keuangan untuk menjadi suatu sistem informasi yang dapat 

digunakan oleh seluruh user (pengguna) yang memerlukannya. Unsur-unsur atau 

bagian utama dari hardware: 

a. Bagian pengolahan data (CPU) 

Bagian yang terpenting yang mengatur segala pengolahan data dalam 

komputer. 

b. Bagian penyimpanan data (CPU) 

Tempat penyimpanan semua data yang merupakan ruang kerja CPU. Memory 

terdiri dari: 

a) RAM (Random Access Memory) sifatnya sementara, data sewaktu-

waktu dapat dihilangkan baik oleh kemauan operator atau listrik 

padam. 
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b) ROM (Read Only Memory) secara menyeluruh sifatnya tetap, 

biasanya data berupa instruksi yang akan digunakan oleh komputer 

dihilangkan dengan alat khusus. 

2. Perangkat lunak (Software) 

(Puspitawati & Anggadini, 2011) menjelaskan bahwa perangkat lunak merupakan 

program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Pengertian secara 

lebih lanjut menjelaskan bahwa, perangkat lunak merupakan pengumpulan perintah-

perintah yang tersimpan didalam perangkat keras, khususnya media penyimpan, yang 

tersusun secara terstruktur dan menjadi panduan bagi komputer untuk melakukan 

proses pengolahan data. Perangkat  lunak (software) terdiri atas 3 kelompok : 

a. Sistem operasi/Operating system (OS) 

b. Program Aplikasi (Application system) 

c. Bahasa pemrograman (Programming Language) 

3. Manusia (Brainware) 

Brainware merupakan personal-personal yang terlibat dalam sistem pengoperasian 

komputer. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan 

komputer/sistem pengolahan data (Puspitawati & Anggadini, 2011) 

  

2.1.3.6 Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) siklus pemrosesan transaksi pada sistem 

adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 

mulai dari proses pembelian, produksi, hingga penjualan barang dan jasa. 

Siklus transaksi pada perusahaan dapat dibagi ke dalam lima subsistem, yaitu : 
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a. Revenue Cycle, terjadi dari transaksi penjualan dan penerimaan kas. 

b. Expenditure Cycle, terdiri dari peristiwa pembeliam dam pengeluarankas.  

c. Human Resource / Payroll Cycle, terdiri dari peristiwa yangberhubungan dengan 

perekrutan dan pembayaran atas tenaga kerja.  

d. Production Cycle, terdiri dari peristiwa yang berhubungan denganpengubahan 

bahan mentah menjadi produk/jasa yang siap dipasarkan.  

e. Financing Cycle, terdiri dari peristiwa yang berhubungan denganpenerimaan 

modal dari investor dan kreditor.  

  

2.1.4  Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan  

2.1.4.1  Pengertian Siklus Pendapatan  

Menurut (Hall J. A., 2011), siklus pendapatan merupakan siklus yang tersusun dari 

proses penjualan kas, penjualan kredit, dan penerimaan kas dari penjualan kredit. Transaksi 

di dalam siklus pendapatan juga memiliki komponen fisik (terjadinya pemindahan barang 

atau jasa dari penjual ke pembeli) dan komponen keuangan (terjadinya penerimaan kas dari 

piutang pelanggan). 

Menurut (Krismiaji, 2010), siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis 

yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi, yang berhubungan dengan 

penyerahan barang dan jasa tersebut. 

Selain itu, Menurut (Romney & Steinbart, 2011), siklus pendapatan merupakan 

rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan informasi terkait, yang berhubungan 

dengan menyediakan barang dan pelayanan ke pelanggan dan menagih uang pembayaran 

untuk penjualan tersebut. 
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Jadi, siklus pendapatan merupakan proses kegiatan bisnis yang dilakukan secara 

berulang dan dengan pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan kegiatan 

penyediaan barang dan jasa. 

 

2.1.4.2 Informasi yang Dibutuhkan dalam Siklus Pendapatan 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011), dapat disimpulkan bahwa, informasi yang 

dibutuhkan dalam siklus pendapatan yaitu : 

a. Waktu respon ke pertanyaan pelanggan mengenai account balance dan status 

order. 

b. Memutuskan apakah akan memperpanjang kredit kepada pelanggan tertentu. 

c. Menentukan ketersediaan persediaan. 

d. Memilih metode untuk pengiriman produk atau jasa.  

e. Waktu yang dibutuhkan untuk menginput dan mengirimkan order. 

f. Persentasi penjualan yang dibutuhkan untuk order kembali.  

g. Tingkat dan tren kepuasan pelanggan.  

h. Analisis pasar saham dan tren penjualan.  

i. Analisis profitability melalui produk, pelanggan dan wilayah penjualan. 

j. Volume penjualan baik dalam dolar dan jumlah pelanggan. 

k. Efektifitas iklan dan promosi.  

l. Kinerja staff penjualan.  

m. Beban tak tertagih dan kebijakan kredit.  
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2.1.4.3  Aktivitas Bisnis dalam Siklus Pendapatan  

Menurut (Romney & Steinbart, 2011), ada empat kegiatan utama dalam siklus 

pendapatan, yaitu: 

a. Pencatatan Sales Order 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) dapat disimpulkan bahwa kegiatan siklus 

pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan. Proses penerimaan 

pesanan pelanggan terdiri dari tiga tahap diantaranya: 

a) Penerimaan Pesanan Pelanggan 

Data pesanan pelanggan dicatat dalam sales order. Sales orderberisi 

sejumlah informasi mengenai nomor barang, jumlah barang, harga, dan 

keterangan penjualan lainnya. 

b) Persetujuan Kredit 

Bagi penjualan secara kredit, batasan kredit harus disetujui terlebih dahulu 

sebelum diproses lebih lanjut 

b. Pengiriman barang 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011), kegiatan utama yang kedua dalam siklus 

pendapatan adalah pengisian pesanan pelanggan sehingga kemudian perusahaan 

menginformasikan kepada pelanggan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. 

c. Penagihan Pelanggan 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) dapat disimpulkan bahwa, aktivitas utama 

yang ketiga berkaitan dengan penagihan pelanggan. Proses ini terdiri dari dua 

tahap diantaranya: 

a) Pembuatan Faktur Penjualan 
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Kegiatan ini merupakan kegiatan pemrosesan informasi yang dikemas 

kembali dan meringkas sejumlah informasi dari pengisian sales order 

sampai kegiatan pengiriman. Dokumen yang digunakan adalah faktur 

penjualan, yang menegaskan pada pelanggan jumlah yang harus dibayar dan 

kemana pelanggan harus mengirimkan pembayaran. 

b) Memelihara Piutang Dagang 

Fungsi piutang ini dibagi dalam dua tugas utama diantaranya yaitu 

menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit akun 

pelanggan dan secara berkala mengkredit akun ini ketika pembayaran 

diterima. Terdapat dua cara untuk mengendalikan piutang, antara lain : 

i. Metode Open Invoice 

Pelanggan biasanya membayar sejumlah uang menurut masing-masing 

faktur penjualan. Biasanya 2 (dua) rangkap invoice yang akan dikirimkan 

ke pelanggan dimana satu rangkap akan dikembalikan jika melakukan 

pembayaran. Rangkap ini disebut remmitance advice. 

ii. Metode Balance Forward 

Pelanggan biasanya membayar menurut jumlah yang ada pada laporan 

bulanan, dibandingkan menurut faktur penjualan satuan. Laporan bulanan 

mendaftar semua transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang ada 

selama bulan terakhir serta menginformasikan pada pelanggan jumlah 

saldo piutang terakhir. 

iii. Penerimaan Kas 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) menyebutkan bahwa aktivitas 
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terakhir dalam siklus pendapatan berkaitan dengan penerimaan kas. 

Fungsi kasir akan melaporkan penerimaan, menangani remittance 

pelanggan, dan menyetorkan uang ke bank. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerimaan kas adalah aktivitas terakhir dalam siklus pendapatan, 

yaitu dengan mencatat penerimaan kas, melaporkan penerimaan, 

menangani remittance pelanggan, dan menyetorkan uang ke bank.   

 

 Menurut (Arens, et al., 2014) fungsi usaha dalam siklus penjualan adalah: 

a. Pemrosesan Order Pelanggan 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan siklus. 

Biasanya ini merupakan penawaran untuk membeli barang dengan ketentuan 

tertentu. Penerimaan order pelanggan akan menghasilkan order penjualan. 

Dokumen dan catatan yang terkait dalam fungsi ini adalah: 

a) Order pelanggan (costumer order) adalah permintaan barang dagang oleh 

pelanggan. 

b) Order penjualan (sales order) adalah dokumen untuk mencatat deskripsi, 

jumlah dan informasi terkait untuk barang yang dipesan oleh pelanggan. 

b. Persetujuan penjualan secara kredit (Granting Credit) 

Sebelum barang dikirimkan, seorang yang berwenang dalam perusahaan harus 

menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan kredit tersebut. 

Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali 

menyebabkan besarnya piutang tak tertagih cukup besar dan piutang usaha 

menjadi tak tertagih. 
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c. Pengiriman barang 

Fungsi kritis ini merupakan titik pertama dari siklus ini dimana terjadi 

penyerahan aktiva perusahaan. Nota pengiriman disiapkan pada saat pengiriman, 

dan secara otomatis dilakukan oleh komputer berdasarkan informasi order 

penjualan. Dokumen pengiriman diperlukan untuk ketepatan penagihan atas 

pengiriman ke pelanggan. Dokumen pengiriman (shipping document) adalah 

dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang yang menunjukan 

deskripsi atas barang dagang, jumlah yang dikirim dan data lain yang relevan. 

d. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan 

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan mengenai 

jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan penagihan ini harus dilaksanakan 

dengan benar dan tepat waktu. Pada kebanyakan sistem, penagihan ke pelanggan 

mencakup pembuatan faktur penjualan rangkap dan secara stimulan 

memutakhirkan berkas transaksi penjualan dan bersama-sama dengan 

penerimaan kas dan aneka kradit, memungkinkan penyiapan neraca saldo 

piutang usaha. 

 

2.1.4.4 Dokumen-dokumen yang digunakan 

Mengacu kepada (Mulyadi, 2008) dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem 

penjualan kredit adalah : 

1. Surat order pengiriman dan tembusannya. 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis 
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barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera dalam dokumen 

tersebut. 

2. Faktur dan tembusannya. 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang. 

3. Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang 

digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama 

periode akuntansi tertentu. 

4. Bukti memorial. 

Bukti memorial merupakan merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan 

kedalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial 

merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual 

dalam periode akuntansi tertentu. 

Mengacu kepada (Mulyadi, 2008) dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar 

pencatatan ke dalam kartu piutang adalah: 

1. Faktur penjualan. 

2. Bukti kas masuk. 

3. Memo kredit. 

4. Bukti memorial (journal voucher) 

Mengacu kepada (Mulyadi, 2008) dokumen yang digunakan dalam sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 

1. Faktur penjualan tunai. 
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2. Pita register kas (cash register tape). 

3. Credit card sales slip. 

4. Bill of lading. 

5. Faktur penjualan COD. 

6. Bukti setor bank. 

7. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

  

2.1.5 Flowchart  

2.1.5.1 Pengertian Flowchart 

Pengertian flowchart menurut (Hall J. A., 2011) flowchart adalah representasi 

grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi diantara entitas-entitas kuncinya. 

Menurut (Krismiaji, 2010) Bagan alir dokumen (document flowchart) merupakan 

bagan yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggung jaaban 

didalam sebuah organisasi, bagan alir ini menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai 

dengan tujuannya. 

Secara garis besar, symbol dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok sebagai 

berikut:  

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

input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data.  

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

untuk mengolah data (dengan komputer atau dikerjakan secara manual)  

c. Storage, symbol yang menggambarkan alat yang digunakan untukmenyimpan 

data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem.  
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d. Lain-lain. Symbol yang menunjukan arus data dan barang. Symbol ini juga 

menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-

penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. 

Menurut Mulyadi (2008), bagan alir dokumen didefinisikan sebagai berikut: Bagan 

alir dokumen (dokumen flowchart) atau disebut juga bagan alir formulir (form flowchart) 

atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan 

formulir termasuk tembusan-tembusannya. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagan alir dokumen 

menunjukkan darimana asalnya dokumen tersebut, tujuan digunakannya, dan kapan 

dokumen tidak dipakai lagi. 

 

2.1.5.2 Flowchart 

Flowchart digunakan untuk secara grafik mendokumentasikan sistem informasi. 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) Flowchart adalah teknik analisis yang digunakan 

untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi yang jelas dan logis. Simbol 

flowchart terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :  

1. Input/output symbols. Mewakili alat atau media yang menghasilkan masukan dan 

atau menyimpan output dari operasi pemrosesan.    

2. Process symbols. Mewakili alat atau media yang digunakan untuk memproses data 

atau mengindikasi ketika pemrosesan dilakukan secara manual.    

3. Storage and data symbols. Mewakili alat atau media yang digunakan untuk 

menyimpan data yang tidak sedang digunakan oleh sistem.  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4. Control and Flow symbols. Mengindikasikan aliran data dan barang, serta mewakili 

operasi yang dimulai atau selesai, ketika keputusan dibuat dan ketika ada penjelasan 

dalam flowchart.   

  Tujuan dari flowchart adalah untuk mendeskripsikan aliran data baik masuk   dan 

keluar antar entitas berbasis aliran fisik dokumen yang menggunakan prosedur tertentu. 

 Flowchart memberikan informasi mengenai:  

1. Awal darimana menginput dan dari siapa diterima. 

2. Dalam bentuk apa output di-generate. 

3. Langkah-langkah dan lanjutan dari proses transaksi. 

4. Data dan materi akuntansi yang terlibat dan terkena   dampaknya. 

5. Prosedur akuntansi dan pengendalian organisasi yang terlibat.  

Biasanya bagan alir ini digambarkan dengan menggunakan symbol. Tabel berikut 

adalah contoh symbol untuk bagan alir: 
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Gambar 2.1 Simbol untuk Flowchart (1) 

Sumber: Krismiaji, 2010 
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Gambar 2.2 Simbol untuk flowchart (2) 

Sumber: Krismiaji, 2010 
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Gambar 2.3 Simbol untuk flowchart (3) 

Sumber: Krismiaji, 2010 
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Gambar 2.4 Simbol untuk flowchart (4) 

Sumber: Krismiaji, 2010 

 

 

Flowchart pada siklus pendapatan Menurut Hall (2011), dijelaskan pada gambar dibawah 

ini:
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Gambar 2.5 Sales Order Process Flowchart 

Sumber: James A. Hall (2011) 
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Gambar 2.6 Sales Return Flowchart 

Sumber: James A. Hall (2011) 
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Gambar 2.7 Cash Receipts Flowchart 

Sumber: James A. Hall (2011)
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2.1.6 Pengendalian Internal 

Menurut (Arens, et al., 2014) definisi pengendalian internal adalah “An 

understanding of internal control, especially those controls to the reability of financial 

reporting, are important to the auditor’s purposes”.  

            Berdasarkan uraian diatas, pengertian pengendalian internal dapat diterjemahkan 

secara bebas dalam suatu proses yang didesain untuk mendapatkan jaminan yang memadai 

dalam mencapai kebijakan dan peraturan.  

            Menurut (Romney dan Steinbart, 2011) dalam bukunya Accounting Information 

System, “internal control is the plan of organization and the methods a business use to 

safeguard assets, provide accurate and reliable information, promote and improve 

operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies”.  

            Pengendalian internal adalah suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang 

digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, 

mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya telah ditetapkan organisasi, serta mendorong 

kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Menurut  (Hall, 2013) komponen pengendalian intenal terdiri dari 5 hal, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environtment) 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

3. Aktivitas pengendalian (Control Activities) 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

5. Pemantauan (Monitoring) 
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2.1.7 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalain internal menurut (Arens, et al., 2014) adalah sebagai berikut:  

a. Reliability of financial reporting 

b. Efficiency and effectiveness of operations 

c. Compliance with applicable laws dan regulations.  

Berdasarkan pengertian diatas, tujuan pengendalian internal dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Keandalan Laporan Keuangan.  

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan untuk pihak-pihak luar. Penyajian laporan keuangan tersebut harus 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dimana manajemen 

bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan wajar.  

2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi  

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengandalkan biaya yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

3. Ketaatan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku  

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut dan dijalankan oleh 

setiap unit organisasi. 

Biasanya auditor menggunakan tiga jenis dokumen untuk memperoleh dan 
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mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal:  

1. Naratif   

Naratif adalah uraian tertulis tentang pengedalian internal klien. Suatu naratif yang 

baik mengenai system akuntansi dan pengendalian yang terkait menguraikan empat 

hal:  

a. Asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam system    

b. Semua pemrosesan yang berlangsung    

c. Disposisi setiap dokumen dan catatan dalam system    

d. Petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko 

  pengendalian.    

2. Bagan Arus (Flowchart)  

Flowchart adalah diagram yang menunjukan dokumen klien dan aliran urutannya 

dalam organisasi. Suatu bagan arus yang memadai mencakup empat karakteristik 

yang sama yang diidentifikasi untuk naratif. 

3. Kuesioner Pengendalian Internal   

Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang 

pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidetifikasi defisiensi 

pengendalian internal. Sebagian besar kuesioner meminta jawaban “ya” atau “tidak”, 

dengan jawaban “tidak” menunjukan defisiensi pengendalian internal yang 

potensial.   

Adapun tujuan pengendalian internal menurut (Hall, 2013) adalah :  

a. Untuk menjaga aktiva perusahaan 

b. Untuk menjaga akurasi dan dapat diandalkan catatan dan informasi 
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akuntansinya. 

c. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, 

d. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

Pengendalian internal untuk mencapai tujuan pertama dan ke dua adalah dengan 

menerapkan pengendalian internal akuntansi (internal accounting control). Sedangkan untuk 

tujuan ke tiga dan ke empat adalah dengan menerapkan pengendalian internal administratif 

(internal administrative control). 

 

2.1.8 Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

 Menurut (Arens, et al., 2014) Internal Control-Integrated Framework yang 

dikeluarkan COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang menguraikan lima 

komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen 

untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai, setiap 

komponen mengandung banyak pengendalian. COSO menekankan bahwa lingkungan 

pengendalian internal mempengaruhi bagaimana aktivitas dilaksanakan secara terstruktur 

dan risiko yang diperkirakan di organisasi. 

 Menurut (Hall, 2013) aktivitas Pengendalian (control activities) adalah berbagai 

kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah 

diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah di identifikasi. Aktivitas pengendalian 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda: 

1. Pengendalian komputer (IT Control) 

Pengendalian komputer adalah hal yang penting. Pengendalian ini, yang secara khusus 

Analisis Sistem..., Laras Listiyani, Ak.-IBS, 2015



 

  42 

berhubungan dengan lingkungan TI dan audit TI, terbagi ke dalam dua kelompok 

umum: 

i. Pengendalian umum (General Conrol)  

 Pengendalian umum berkaitan dengan perhatian pada keseluruhan 

perusahaan, seperti pengendalian atas pusat data, basis data perusahaan, 

pengembangan sistem, dan pemeliharaan program.  

ii. Pengendalian aplikasi (Application control)  

 Pengendalian aplikasi memastikan integritas sistem tertentu seperti aplikasi 

pemrosesan pesanan pembelian.  

2. Pengendalian Fisik (Physical Control)  

Jenis pengendalian ini terutama berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan 

dalam sistem akuntansi. Aktivitas ini dapat benar-benar manual, seperti penjagaan 

aktiva secara fisik, atau dapat melibatkan penggunaan komputer untuk mencatat 

berbagai transaksi atau pembaruan akun. Terdapat enam kategori aktivitas pengendalian 

fisik: 

a. Otorisasi Transaksi (Transaction authorization)  

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua 

transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan 

tujuan pihak manajemen. 

b. Pemisahaan Tugas (Segregation of Duties)  

 Pemisahaan tugas termaksud aktivitas pengendalian yang paling penting 

untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh disatukan. Pemisahan tugas 

dapat berupa berbagai bentuk, tergantung pada berbagai kewajiban tertentu 
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yang akan dikendalikan. 

c. Supervisi 

 Mengimplementasikan pemisahan tugas secara memadai mensyaratkan agar 

perusahaan mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. 

Asumsi yang mendasari pengendalian supervise adalah perusahaan 

memperkerjakan personel yang kompeten dan dapat dipercaya.  

d. Catatan Akuntansi (Accounting Records)  

 Catatan akuntansi perusahaan terdiri atas dokumen sumber, jurnal, dan buku 

besar. Berbagai catatan ini menangkap esensi ekonomi dari berbagai transaksi 

dan menyediakan jejak audit berbagai peristiwa ekonomi.  

e. Pengendalian Akses (Access Control)  

Tujuan dari pengendalian akses adalah untuk memastikan bahwa hanya 

personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan. Akses tidak 

sah akan mengekspos aktiva ke penyalahgunaan, kerusakan dan pencurian.  

f. Verifikasi Independen  

 Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi untuk 

mengindentifikasi kesalahan dan kesalahan penyajian. Verifikasi berbeda dari 

supervise karena terjadi setelah fakta, oleh seseorang yang tidak secara 

langsung terlibat dalam transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi.  

 Menurut (Mulyadi, 2008) aktivitas pengendalian merupakan komponen keempat dari 

pengendalian internal. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan guna mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat 
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digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai 

berikut: 

a) Pengendalian pengolahan informasi  

Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi, 

terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi 

dua, yaitu: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Unsur pengendalian 

umum meliputi: organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk 

perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan 

data. Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian 

khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu 

dikelompokkan menjadi: 

1) Prosedur otorisasi yang memadai 

Di dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

Otorisasi transaksi dapat bersifat umum dan bersifat khusus. 

2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup 

Prosedur otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen yang dapat 

dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang andal bagi proses akuntansi. 

Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan 

andal mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. 

Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur pengendalian internal harus 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

a. Perancangan dokumen bernomor urut tercetak (pre-numbered form), 
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b. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau 

segera setelah transaksi terjadi, 

c. Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk 

menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan 

tersebut, 

d. sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai 

keperluan sekaligus. 

3) Pengecekan secara independen 

Pengecekan secara independen mencakup verifikasi terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan sebelumnya oleh individu atau departemen lain atau penilaian 

semestinya terhadap jumlah yang dicatat. Untuk menjamin independensi, 

verifikasi kinerja tidak boleh dilaksanakan oleh karyawan yang memiliki 

kedudukan dibawah karyawan yang diverifikasi kinerjanya. 

b) Pemisahaan fungsi yang memadai. 

Tujuan pemisahaan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukannya 

deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada seseorang. 

c) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. 

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan 

menyediakan perlindungan secara fisik. Tujuannya untuk mencegah terjadinya 

kemungkinan pencurian, kerusakan, dan kehilangan yang akan menghambat aktivitas 

perusahaan sehari-hari. 

d) Review atas kinerja  
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Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen 

atas: laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku 

pembantu, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, 

prakiraaan, atau jumlah tahun lalu, dan hubungan antara serangkaian data seperti 

data keuangan dengan data nonkeuangan.  

 

2.1.9 ERP (Enterprise Resource Planning System) 

 Sistem ERP ialah suatu paket dari peranti lunak (software) yang berevolusi dari 

sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang manual (manufacturing resource 

planning – MRP II). Menurut (Hall, 2013) tujuan dari ERP ini sendiri ialah menghubungkan 

berbagai proses inti dari suatu perusahaan seperti halnya pesanan yang masuk, produksi, 

pengadaan, hutang usaha, penggajian, dan sumber daya manusia. 

 ERP diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan 

mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek 

operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Atau dengan kata lain ERP 

digunakan untuk mengelola seluruh aktifitas perusahaan termasuk keuangan, produksi, 

HRD, marketing, supply chain, logistik, dll. 

 Sistem ERP dibagi atas beberapa sub-sistem yaitu sistim Financial, sistem distribusi, 

sistem Manufaktur, sistem Maintenance dan sistim Human Resource. Industri analis TI 

seperti Gartner Group dan AMR Research telah sejak awal tahun 90an memantau dan 

menganalisa paket-paket aplikasi yang tergolong dalam sistim ERP. Contoh paket ERP 

antara lain: SAP, Baan, Oracle, IFS, Peoplesoft dan JD. Edwards. 

Analisis Sistem..., Laras Listiyani, Ak.-IBS, 2015



 

  47 

 Dengan teknologi ini sangat mudah menggabungkan beberapa komputer dalam 

jumlah yang besar yang terhubung satu sama lain. Hal tersebut dapat dibagi dengan sistem 

terpusat dan terdistribusi. Sistem informasi terpusat merupakan suatu sistem infromasi yang 

penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu 

Server. Sistem informasi terpusat ini biasanya dirancang dan dibangun dengan 

menggunankan web Server, database Server dan bahasa pemrograman yang dapat 

diinterpretasikan oleh browser. Sedangkan Sistem informasi terdistribusi dibangun dengan 

cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang 

lingkup jaringan komputer. Pemisahan antara aplikasi Server dengan database Server serta 

komputer klien yang terhubung dalam jaringan area local terbatas. 

 

2.1.10 Konsep Object Oriented 

Terdapat tiga pendekatan berorientasi objek meninjau sistem informasi sebagai 

kumpulan dari obyek-obyek yang saling berinteraksi (Satzinger, et al,. 2005), yaitu: 

1. Object-Oriented Analysis (OOA) mendefinisikan semua tipe objek yang melakukan 

suatu pekerjaan dalam sistem dan menunjukkan interaksi apa saja yang dibutuhkan 

pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

2. Object-Oriented Design (OOD) mempunyai peran mengkomunikasikan semua tipe 

obyek yang dibutuhkan dengan orang-orang dan perangkat di dalam sistem untuk 

menunjukan interaksi objek-objek dalam menyelesaikan pekerjaan dan memperbaiki 

definisi setiap tipe objek, sehingga dapat diimplementasikan dengan bahasa atau 

lingkungan yang spesifik. 
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3. Object-Oriented Programming (OOP) yang berisi pernyataan tertulis berupa bahasa 

pemrograman untuk mendefinisikan setiap tipe objek yang ada di dalam sistem, 

termasuk pesan-pesan yang dikirim antar objek. 

 

2.1.11 Perangkat Lunak yang digunakan 

2.1.11.1 Pengenalan Java 

Didalam  (Enterprise, 2015) Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang 

diciptakan oleh Sun Microsystem pada tahun 1995. Sebagai sebuah bahasa pemrograman, 

Java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, web dan lainnya, sebagaimana dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional yang lain. Java adalah bahasa 

pemrograman yang berorientasi objek (OOP) dan dapat dijalankan pada berbagai platform 

sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi 

dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source.  

 

2.1.11.2 Keunggulan Java 

 Menurut  (Enterprise, 2015) ada beberapa kelebihan dari Java, yaitu: 

1. Berorientasi objek: didalam Java semua adalah objek. 

2. Bersifat platform dan independent: Java di-compile dalam bit kode platform 

independen. Itu artinya, aplikasi yang ditulis menggunakan java dapat dengan 

mudah dibuka menggunakan berbagai sistem komputer dan arsitektur komputer. 

Ini berbeda dengan aplikasi yang dibuat memakai Visual Basic, misalnya, yang 

secara umum hanya bias dibuka menggunakan komputer bersistem operasi MS 

Windows. Oleh karena itu, tidak heran bahwa aplikasi yang dibuat dengan 
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menggunakan Java umumnya bias dibuka menggunakan komputer, smartphone, 

hingga perangkat IT lainnya. 

3. Sederhana: Java didesain untuk dapat dengan mudah dipelajari sehingga 

penetrasi pemrograman ini cukup tinggi dikalangan pelajar. 

4. Aman: dengan fitur keamanan Java, anda dapat membuat sistem yang bebas 

virus dan powerful. 

5. Bersifat architectural-neutral: Compiler Java membuat format file objek yang 

architectural-neutral, yang membuat kode yang di compile dapat dieksekusi pada 

berbagai jenis prosesor yang memiliki sistem runtime java. 

6. Portable: java bersifat portable karena adanya fitur platform independent dan 

architectural-neutral. 

7. Kuat dan powerful: Java mengeliminasi error dengan menjalankan pengecekan 

pada waktu compile dan runtime. 

8. Multithreaded: Dengan adanya fitur multithreaded, and dapat membuat program 

yang dapat mengerjakan banyak tugas sekaligus. 

9. Terinterpretasi: kode bit Jaba ditranslasi secara langsung pada instruksi mesin 

dan tidak disimpan. 

10. Performa tinggi: Java memiliki performa yang tinggi karena menggunakan 

compiler langsung. 

11. Terdistribusi: Java didesain untuk lingkungan distribusi internet. 

12. Dinamis: Java lebih dinamis dari C dan C++ karena Java didesain untuk 

beradaptasi dengan lingkungan pengembangan. 
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2.1.11.3 Pengenalan MySQL  

Menurut  (Mauli, 2012) MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 

terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya.  

 

2.1.11.4  Kelebihan MySQL  

 Dalam  (Mauli, 2012) kelebihan My SQL antara lain: 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih 

banyak lagi. 

2. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai perangkat 

lunak sumber terbuka, dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara 

gratis. 

3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak 

SQL per satuan waktu. 

5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti 

signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 
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subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi. 

8. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala 

besar, dengan jumlah   rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel 

serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 

indeks pada tiap tabelnya. 

9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk di dalamnya. 

11. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai aplikasi 

dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application 

Programming Interface). 

12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool)yang 

dapat    digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang 

ada disertakan petunjuk online. 

 

 

 

 

Analisis Sistem..., Laras Listiyani, Ak.-IBS, 2015



 

  52 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Seno Agung 

Negoro (2011) 

Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi 

Siklus Pendapatan Slot 

Iklan pada PT. AMS 

1. PT. AMS telah menjalankan siklus 

pendapatan dari tahap penerimaan 

order hingga pada saat penagihan 

dan penerimaan kas 

2. Terdapat ketidakefisienan pada alur 

proses pendapatan slot iklan yaitu, 

adanya proses pemeriksaan ganda. 

3.  

Selfia Mariani 

(2013) 

Analisis Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi pada Siklus 

Pengeluaran Kas (Studi 

Kasus pada PT. XYZ) 

1. Penerapan SIA dilakukan pada 

semua transaksi, sistem 

akuntansinya memiliki tingkat 

keamanan yang cukup tinggi karena 

memiliki kata sandi yang berbeda 

pada setiap bagian divisi. 

2. Perusahaan belum memiliki fungsi 

internal audit dalam mengawasi 

kegiatan dan proses bisnis yang 

dilakukan perusahaan, sehingga 

memungkinkan terjadinya 
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kecurangan dan penyelewengan 

yang dilakukan oleh karyawan. 

Melya 

Agustina S. 

(2005) 

Siklus Pendapatan 

dalam Sistem Informasi 

Akuntansi pada PT. Ira 

Widya Utama Medan 

1. siklus pendapatan pada perusahaan 

sudah cukup efisien dan efektif. 

2. Perusahaan melakukan pemantauan 

terhadap perusahaan masih 

dilakukan oleh pihak-pihak yang 

masih memiliki hubungan dengan 

perusahaan 

Annisa 

Octiani (2014) 

Analisis dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi 

Siklus Pendapatan Pada 

PT Mitra Inti Medika 

1. Sistem informasi yang 

terkomputerisasi dapat membantu 

menyimpan dokumen dan 

mempermudah memperoleh 

informasi guna pengambilan 

keputusan. 

2. Penilaian pelanggan serta 

peminimalisiran risiko karena 

ketidakmampuan pelanggan dalam 

pembayaran dapat diatasi dengan 

adanya kriteria limir kredit. 
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Agung 

Maulana 

Masulili 

(2013) 

Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi 

Siklus Penjualan (Studi 

Kasus PT. Pasaraya 

TSS) 

a. Sistem Informasi Akuntansi yng 

digunakan pada siklus penjualan 

PT> Pasaraya TSS telah berperan 

mendukung manajemen dalam 

penjualan. 

b. Pengendalian Internal sudah berjalan 

sesuai dengan teori yang terkait, 

karena masing-masing pekerjaan 

dilakukan dengan orang yang 

berbeda 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber: Olahan Penulis 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rerangka Pemikiran 

Sumber: Penulis 

 

 

 

PT. Arvindo Ciptagemilang 

Analisis Penerapan Pengendalian Internal  
Pada Siklus Pendapatan berbasis COSO 

Aktivitas Pengendalian dengan 
menggunakan kuesioner dan walktrough.  

Kekuatan Kelemahan 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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Sebagaimana yang digambarkan diatas, penulis hendak menjabarkan adanya 

sistem informasi akuntansi pada PT. Arvindo Ciptagemilang, khususnya di dalam sistem 

informasi akuntansi siklus pendapatan yang ada dari PT. Arvindo Ciptagemilang, dan 

bagaimana penerapan aktivitas pengendalian internal berbasis pada COSO di PT. Arvindo 

Ciptagemilang yang kemudian dianalisa sesuai dengan teori yang terdapat di dalam buku-

buku teori sistem informasi akuntansi dan kemudian didapatkan kekuatan dan kelemahan 

dari pengendalian internal perusahaan tersebut yang menghasilkan kesimpulan atas analisa 

maupun saran bagi PT. Arvindo Ciptagemilang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Objek Penelitian dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian deskriptif kualitatif. Meneliti 

tetang sistem informasi akuntansi PT. Arvindo Ciptagemilang khususnya pada siklus 

pendapatan. Penelitian ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi 

perusahaan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Serta untuk melihat masalah-masalah 

yang timbul dikaitkan dengan pengendalian internal COSO. Dan pada akhirnya memberikan 

kesimpulan untuk memecahkan masalah tersebut. 

  

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Arvindo Ciptagemilang yaitu perusahaan swasta 

nasional yang bergerak dibidang outdoor advertising. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 11 

Januari 1996 dan berkantor pusat di Pinang Ranti No. 7 Kecamatan Makassar Jakarta Timur 

13560 serta perusahaan inipun mempunyai 4 kantor cabang yang terdapat di Lampung, 

Pekanbaru, Barturaja dan Pontianak. 

  

3.1.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder Menurut (Malhotra, 2005) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang diciptakan peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus. Data 

primer merupakan data tentang perusahaan yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui proses wawancara dan observasi. Proses wawancara ini dilakukan dengan 

Direktur Utama dan manajer keuangan dari PT. Arvindo Ciptagemilang sebagai 

orang yang paling mengetahui mengenai kondisi perusahaan. Proses wawancara 

dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apakah selama ini 

sistem tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak dan apakah pelaksananaan 

sistem memiliki banyak kendala atau tidak. Sedangkan untuk observasi dilakukan 

dengan pihak yang berhubungan dengan proses kegiatan lapangan, pada penelitian 

ini yaitu pada bagian keuangan dan divisi manajemen operasional. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan untuk tujuan diluar masalah yang sedang ditangani. 

Data sekunder meliputi data atau informasi perusahaan yang diperoleh dengan 

metode studi literature dan media perantara (dicatat dan diperoleh dari orang lain). 

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari gambaran umum perusahaan PT 

Arivindo Ciptagemilang, sturuktur organisasi perusahaan, proses bisnis 

perusahaan, dan sistem pengendalian perusahaan PT. Arvindo Ciptagemilang. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Wawancara 

Menurut (Malhotra, 2005), yaitu melakukan komunikasi secara langsung berupa 
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tanya jawab kepada pihak internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Berbagai pertanyaan yang diajukan 

sebaiknya berhubungan dengan permasalahan yang ingin dianalisis pada penelitian 

ini agar mendapatkan informasi dan hasil yang sesuai. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan pihak direktur utama perusahaan mengenai struktur 

organisasi dan otorisasi yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. serta 

manager finance guna mengetahui tentang siklus pendapatan. 

b. Observasi 

Menurut (Malhotra, 2005), observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan. Penelitian tidak 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau berkomunikasi dengan orang yang 

sedang diamati tetapi didapat dari informasi yang direkam atau diamati pada saat 

ini atau dari catatan masa lalu. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses 

penerimaan pesanan pelanggan, analisa pemenuhan pemesanan, proses membuat 

kesepakatan harga lalu terjadi transaksi serta penerimaan pembayaran pelanggan. 

yang dilanjutkan dengan melakukan pencatatan dan pembukuan yang dilakukan 

oleh bagian keuangan. Dengan melakukan observasi ini bertujuan agar peneliti 

dapat secara langsung mengenai kondisi dan situasi perusahaan dengan lebih jelas. 

  

c. Penelitian Kepustakaan 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang 

bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah 

yang diteliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dari 
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jurnal, buku, atau artikel. 

d. Kuesioner 

Menurut (Arens et al., 2014) kuisioner adalah proses tanya jawab melalui formulir 

yang berisi pertanyaan dan dibagikan kepada sample secara langsung ataupun 

melaui pos agar mereka bisa menjawabnya kemudian dikembalikan kepada peneliti. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah  klien telah mempunyai bagan 

organisasi? 

   

2 Apakah prosedur akuntansi telah disusun 

secara tertulis? 

   

3 Apakah secara periodic disusun laporan 

keuangan untuk keperluan manajemen? 

   

4 Apakah pencatatan ke dalam buku jurnal 

dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

   

5 Apakah karyawan di bagian akuntansi 

diminta untuk mengambil cuti tahunan? 

   

Tabel Kuesioner 3.1 Pengendalian Internal – Umum 

Sumber: Buku Praktik Auditing (1) 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah fungsi pencatatan sales order 

sudah terpisah dari fungsi penerimaan 

kas? 

   

2 Apakah fungsi akuntansi sudah terpisah 

dari fungsi pencatatan sales order dan 

fungsi penagihan piutang? 

   

3 Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi kas? 

   

4 Apakah transaksi dilaksanakan oleh lebih 

dari satu orang atau lebih dari satu 

fungsi.? 

   

5 Apakah pencatatan ke dalam catatan 

akuntansi dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk itu? 

   

6 Apakah dilakukan pemeriksaan 

mendadak (Surprised audit)? 

   

7 Apakah fungsi penagihan hanya 

dilakukan apabila terdapat daftar piutang 

yang harus ditagih yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi? 

   

8 Apakah hasil perhitungan kas direkam    
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dalam berita acara perhitungan kas? 

9 Apakah prosedur akuntansi telah disusun 

secara tertulis? 

   

10 Apakah laporan keuangan telah disusun 

secara periodik? 

   

11 Apakah pencatatan ke dalam buku besar 

dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

   

12 Apakah karyawan dibagian akuntansi 

diminta untuk mengambil cuti tahunan? 

   

13 Apakah semua penerimaan kas harus 

disetor ke bank? 

   

Tabel Kuesioner 3.2 - Pengendalian Internal 

Sumber: Buku Praktik Auditing (1) 

 

e. Walktrough 

Menurut (Arens et al., 2014) auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari 

jenis transaksi dan jejak mereka dari inisiasi melalui proses akuntansi seluruh. Pada 

setiap tahap pengolahan, auditor membuat pertanyaan, mengamati kegiatan, dan 

memeriksa dokumen dan catatan selesai. Walkthrough mudah menggabungkan 

observasi, dokumentasi, dan penyelidikan untuk memastikan bahwa kontrol yang 

dirancang oleh manajemen telah dilaksanakan. 

bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang dijalankan di perusahaan 
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sudah sesuai dengan flowchart yang ada. Biasanya dilakukan tes dengan 

menggunakan dokumen yang ada dan terkait. 

  

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kebenaran atas suatu masalah. Bentuk 

tujuan penelitian dibagi menjadi empat yakni, deskriptif, eksploratori, hipotesis dan case 

study. Penelitian deskriptif berupaya memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari 

suatu situasi, tujuan yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap 

atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Metode kualitatif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, 

yang menghasilkan uraian data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari objek yang 

diteliti dan hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik. Jadi dapat disimpulkan penelitian 

ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif dan metode kualitatif diatas, 

penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui penerapan sistem 

informasi akuntansi pada PT. Arvindo Ciptagemilang apakah sudah sesuai dengan teori 

yang ada. Pertama yang akan penulis lihat adalah siklus pendapatan yang dilakukan oleh 

pihak PT. Arvindo Ciptagemilang, dimulai dari prosedur penerimaan penjualan, pengiriman 

barang, billing, dan yang terakhir prosedur penerimaan kas. Selanjutnya penelitian ini 

melihat bagaimana aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PT. Arvindo 

Ciptagemilang. Kemudian akan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di PT. Arvindo 

Ciptagemilang dengan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner yang telah 
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dibuat. 

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak diperlukan penggunaan 

perhitungan secara statistik. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Company Profile 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Arvindo Ciptagemilang adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

advertising.PT Arvindo Ciptagemilang pertama kali didirikan oleh Bapak Sunardi dan 

berlokasi di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada. PT. Arvindo Ciptagemilang 

didirikan pada tanggal 11 Januari 1996. Pada tahun 1997, perusahaan berpindah lokasi 

kedaerah Pinang Ranti, Jakarta Timur dan masih menetap hingga saat ini. Dalam 

perkembangannya PT. Arvindo Ciptagemilang telah memiliki 4 kantor cabang di wilayah 

Bandar Lampung, Pekanbaru (Riau), Baturaja (Sumatera Selatan) dan Pontianak 

(Kalimantan Barat). 

Bidang usaha PT. Arvindo Ciptagemilang bergerak dalam bidang jasa periklanan luar 

ruang (outdoor advertising), yang meliputi : 

1. Pembuatan dan pemasangan billboard 

2. Pembuatan konstruksi reklame 

3. Pembuatan letter timbul / logo perusahaan 

4. Pembuatan dan pemasangan neon box / neon sign 

5. Pembuatan dan pemasangan spanduk, banner dan giant banner 

6. Pembuatan dan pemasangan shop sign 

7. Branding kendaraan / car panel 
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8. Pengurusan pajak dan pengurusan reklame 

 Area pengerjaan meliputi wilayah Pulau Jawa, Lampung, Kalimantan Barat, Riau dan 

SumateraSelatan. 

 Hingga saat ini PT. Arvindo Ciptagemilang telah dipercaya oleh banyak perusahaan 

untuk membantu program promosi mereka. Beberapa klien yang merupakan pelanggan setia 

PT. Arvindo Ciptagemilang diantaranya, PT. Djarum, PT. Sharp Electronics Indonesia, PT. 

Suzuki Indomobil Sales, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT.Suryamas Dutamakmur, 

PT. Frisian Flag, dan PT. Mecosin Indonesia. 

 

Gambar 4.1 Bandho Djarum di Kalianda, Bandar Lampung 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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Gambar 4.2 Billboard Midea di Cengkareng 

Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 

 

 

Gambar 4.3 JPO Midea di Tol Jakarta – Merak, Karang Tengah 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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Gambar 4.4 Neon Box KFC 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 

 

Gambar 4.5 Shop Sign KFC 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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Gambar 4.6 Sign Board Djarum 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 

 

Gambar 4.7 Tower Sign Suzuki 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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Gambar 4.8 Wall Sign Midea 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi merupakan tujuan global dari sebuah perusahaan dimana segala usaha dan 

kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Sementara misi 

adalah kondisi ideal yang perusahaan perlu ciptakan agar visi dapat dicapai. Visi dan misi 

dari PT. Arvindo Ciptagemilang adalah sebagai berikut. 

Visi Perusahaan 

Visi dari PT. Arvindo Ciptagemilang yaitu mengutamakan pelayanan yang baik kepada 

pelanggan dengan didasari oleh kejujuran, kepercayaan, dan rasa kekeluargaan.  

Misi Perusahaan  
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Misi dari PT. Arvindo Ciptagemilang yaitu ikut berperan dalam memajukan industri 

periklanan nasional khususnya media luar ruang (outdoor advertising), meningkatkan 

kesejahteraan perusahaan dan karyawan, dan turut berperan dalam mengembangkan usaha 

kecil dan menengah. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Gambar 4.9 Struktur Organisasi PT. Arvindo Ciptagemilang 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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 Berdasarkan gambar struktur organisasi diatas, maka job description dari struktur 

organisasi yang ada pada PT. Arvindo Ciptagemilang, yaitu: 

1. Direktur 

a. Pemilik sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam perusahaan yang 

bertugas mengawasi jalannya perusahaan dan berhak dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan, mencari dan 

mengatur penggunaan dana perusahaan  untuk kelancaran operasi perusahaan. 

2. General Manager 

Mengontrol kegiatan perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab penuh 

kepada direktur. 

3. Personalia 

Bertindak sebagai koordinator terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerja yang 

ada di PT. Arvindo Ciptagemilang. 

4. Manajer Keuangan 

a. Mengawasi keluar-masuknya keuangan perusahaan 

b. Mengatur anggaran perusahaan 

c. Membuat invoice tagihan 

d. Mencakup bagian accounting  perusahaan 

e. Manajer Produksi 

Mengontrol kegiatan produksi perusahaan baik di workshop maupun di lapangan. 

5. Tim Kreatif 

Bagian ini bertugas membuat desain iklan yang akan diproduksi. 
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6. Marketing 

a. Menerima pemesanan pemasangan iklan dari klien.  

b. Pada bagian marketing, mulai dari Direktur, General Manager, dan Tim Kreatif 

ikut berperan dalam hal pemasaran dan berhubungan dengan pelanggan. 

c. Memproses order dari klien 

 

4.2 Deskripsi Hasil Data Penelitian 

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hasil data dari peneliti. 

 

4.2.1  Pihak yang Berasal dari Dalam Organisasi 

1. Bagian accounting 

Bertanggung jawab pada urusan piutang, hutang, penagihan, pembukuan dan  

memeriksa kebenaran penulisan serta perhitungan kuitansi dan surat jalan. 

2. Bagian pajak dan messenger 

Melakukan perhitungan untuk kepentingan perpajakan, penyetoran dan pelaporan 

pajak, serta menyampaikan SPT sesuai peraturan undang-undang perpajakan yang 

berlaku dan memberikan faktur pajak kepada klien. Dan melakukan pengiriman atas 

surat permintaan 

3. Bagian penjualan 

Bertanggung jawab dalam menyusun rencana penjualan, menganalisa laporan 

penjualan dan mengadakan evaluasi serta memberikan saran dalam rangka 

peningkatan penjualan. 

4. Bagian admin clerk 
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Bertanggung jawab terhadap supplier, membantu bagian akuntansi dalam 

mengkoordinir hutang dan piutang PT. Arvindo Ciptagemilang. 

5. Bagian warehouse 

Bertugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada di gudang. 

6. Bagian workshop 

a. Membantu pimpinan dalam mengawasi keadaan di percetakan. 

b. Mengarahkan dan melakukan perencanaan kegiatan di lantai pabrik secara 

umum. 

c. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada tiap 

personil di bawahnya dan menjalin kerja yang baik. 

d. Membantu pimpinan dalam merencanakan, menganalisa, mengevaluasi dan 

menilai kegiatan-kegiatan yang berlangsung di percetakan. 

7. Bagian teknisi 

Mengawasi dan memeriksa semua persediaan komponen dan sparepart untuk 

produksi yang ada di percetakan serta melaporkan hasil pelaksanaan service kepada 

pimpinan. 

 

4.2.2 Pihak yang Berasal dari Luar Organisasi 

1. Bank 

Bank merupakan pihak yang dipercaya oleh PT. Arvindo Ciptagemilang untuk 

menerima kas sebagai pelunasan piutang pelanggan. Perusahaan tidak menerima 

uang dalam bentuk kas untuk pembayarannya, hanya terdapat uang kas kecil saja di 
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perusahaan. Semua kegiatan pelunasan dan pembayaran melalui bank yang telah 

ditentukan. 

2. Supplier 

Supplier merupakan pihak yang dipilih oleh PT. Arvindo Ciptagemilang dalam 

memasok bahan baku untuk percetakan maupun bahan baku untuk tiang-tiang 

billboard. 

3. Konsultan akuntansi 

Dalam PT. Arvindo Ciptagemilang konsultan akuntansi bertugas untuk mengevaluasi 

arus kas perusahaan dan memeriksa kembali pajak tahunan yang akan di setorkan. 

 

4.3 Prosedur Siklus Pendapatan PT. Arvindo Ciptagemilang 

4.3.1  Sales Order Procedure 

 Prosedur menerima pesanan pada PT. Arvindo Ciptagemilang dimulai ketika klien 

akan melakukan permintaan pemesanan pemasangan iklan outdoor. Prosedur dimulai ketika 

bagian marketing perusahaan menawarkan jasa pemasangan iklan outdoor  oleh klien. Klien 

yang akan melakukan pemesanan pemasangan iklan outdoor akan didata terlebih dahulu 

oleh bagian marketing yang akan mengkases sistem.  

a. Apabila pelanggan belum terdaftar, maka bagian marketing akan memasukan data 

pelanggan baru ke dalam sistem dan sistem akan menyimpannya ke dalam database. 

Bagian marketing akan membuatkan surat penawaran harga (SPH).  

b. Apabila pelanggan sudah terdaftar, maka bagian keuangan akan mengecek sisa limit 

kredit pelanggan. Jika mencukupi maka bagian marketing akan membuatkan surat 

penawaran harga (SPH). Jika limit kredit tidak mencukupi pelanggan akan 
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melakukan permohonan penambahan limit kredit yang akan disetujui oleh direktur. 

Setelah permohonan penambahan limit kredit disetujui maka bagian keuangan akan 

mengubah limit kredit klien. 

Setelah mengubah limit kredit, klien yang ingin melakukan pemasangan iklan akan 

dibuatkan surat penawaran harga (SPH) oleh bagian marketing, klien akan melakukan 

penawaran harga sampai adanya kesepakatan harga diantara kedua belah pihak. Setelah itu 

klien membuat purchase order (PO) dan bagian marketing akan memproses purchase order 

menjadi sales order (SO). Setelah sales order telah diproses lalu SO dikirim ke bagian 

accounting membuat faktur pajak dan invoice 4 rangkap dan rangkap kedua yang akan 

dikirim ke bagian administrasi sebagai bentuk penagihan untuk pembayaran down payment 

(DP). Setelah pembayaran down payment telah dilakukan oleh klien, bagian administrasi 

akan membuatkan bukti penerimaan kas atas DP, sistem akan menampilkan bukti 

penerimaan kas. Setelah itu bukti akan dikirimkan kepada klien, lalu sistem akan 

menyimpan pembayaran DP.  

Setelah itu, sales order akan diberikan kepada bagian produksi, di bagian produksi 

akan dilakukan pengecekan ke bagian gudang apakah material yang dibutuhkan sudah 

tersedia atau belum. Apabila ada material yang belum tersedia, maka bagian produksi 

membuat surat permintaan barang yang dibutuhkan ke bagian purchasing. Dibagian 

purchasing surat permintaan barang di periksa kembali apakah barang yang dibutuhkan 

benar-benar tidak tersedia digudang atau sudah tersedia di gudang. Apabila benar di gudang 

tidak tersedia material yang dibutuhkan maka surat permintaan barang tersebut perlu 

disetujui dan ditanda tangani oleh atasan. Setelah material yang dibutuhkan telah terpenuhi, 

maka bagian produksi akan memproses pesanan dari klien. 
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Gambar 4.10 Bagan alir sales order procedure 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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4.3.2 Shipping Procedure 

Dalam prosedur pengiriman barang apabila pesanan dari klien sudah selesai 

dikerjakan, maka bagian produksi melakukan quality control atas desain iklan ataupun hasil 

cetakan sudah sesuai dengan pesanan klien atau belum. Setelah pengecekan telah dilakukan 

dan semua telah sesuai, maka bagian accounting akan membuat delivery order (DO) 3 

rangkap dan rangkap kedua akan dikirimkan ke klien. Setelah delivery order telah dibuat 

maka bagian keuangan akan membuat surat perintah kerja yang akan diberikan kepada 

pekerja di lapangan, setelah surat perintah kerja diberikan, maka pemasangan iklan akan 

dikerjakan oleh pekerja. 
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Gambar 4.11 Bagan alir shipping procedure 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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4.3.3 Billing Procedure 

1. Berdasarkan sales order, delivery order dan invoice bagian accounting menjurnal 

atas pemesanan pemasangan iklan 

2. Dan apabila piutang klien akan jatuh tempo, maka bagian accounting akan 

mengingatkan bagian administrasi untuk melakukan penagihan piutang terhadap 

klien. 
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Gambar 4.12 Bagan alir billing procedure 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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4.3.4 Cash Collection Procedure 

Aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam prosedur ini adalah sebagai berikut: 

1. setelah pemasangan iklan telah dilakukan, maka bagian produksi harus mengirim 

bukti bahwa iklan sudah terpasang dalam bentuk foto, dan bukti foto tersebut 

digunakan sebagai arsip perusahaan dan sebagai tanda bukti kepada klien. 

2. Kemudian setelah bukti diterima, bagian accounting akan membuat invoice 4 

rangkap dan rangkap kedua akan dikirimkan ke klien untuk pelunasan pembayaran. 

3. Setelah invoice diterima oleh klien, klien diharuskan untuk melunasi pembayaran 

dengan melakukan transfer ke bank ke rekening perusahaan. 

4. Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari klien, bagian accounting mencatat 

pelunasan piutang dengan membuat jurnal penerimaan kas. 

 

4.3.5 Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

Apabila terdapat piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan, maka bagian akuntansi 

membuat bukti memorial atas dasar keputusan manajer keuangan untuk penghapusan 

piutang. Setelah itu, bagian akuntansi mencatat berkurangnya piutang karena adanya 

transaksi penghapusan piutang yang tidak tertagih. setelah pencatatan pengurangan piutang 

dilakukan, manajer memeriksa ulang sudah sesuai apa belum piutang yang tercatat dengan 

keadaan piutang yang sebenarnya, apabila sudah sesuai bagian akuntansi mencatat transaksi 

penghapusan piutang kedalam jurnal umum. 
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Gambar 4.13 Bagan alir prosedur pemasangan iklan PT. Arvindo Ciptagemilang 

Sumber: PT. Arvindo Ciptagemilang 
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4.4 Fungsi yang terkait dengan Siklus Pendapatan 

Proses siklus pendapatan dapat berjalan dengan baik dan lancer jika prosedur yang 

telah ditentukan dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu hal yang berperan 

penting dalam proses siklus pendapatan agar dapat berjalan dengan baik adalah dengan 

adanya fungsi yang menjalankan proses pendapatan tersebut harus jelas dan adanya 

pemisahan tugas dalam divisinya. 

PT. Arvindo Ciptagemilang dalam setiap proses arus pendapatan yang terjadi pada 

perusahaan memiliki pemisahan tugas. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian 

terhadap perusahaan tersebut, maka dapat dijalankan masing-masing fungsi yang terkait 

dengan proses pendapatan dan penagihan pada perusahaan tersebut. Fungsi yang terkait di 

PT. Arvindo Ciptagemilang adalah sebagai berikut: 

No Fungsi Nama Unit Organisasi Pemegang Fungsi 

1. Fungsi penjualan Bagian Marketing 

2. Fungsi akuntansi Bagian akuntansi 

3. Fungsi penagihan Bagian admin 

4. Fungsi penyimpanan barang Bagian Gudang 

Tabel 4.1 Unit Organisasi yang terkait 

 Fungsi tiap unit organisiasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Fungsi penjualan 

Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat data klien, 

membuat surat penawaran harga (SPH), menerima purchase order dari klien dan 

memprosesnya menjadi sales order, mengedit order dari klien untuk menambahkan 
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informasi yang belum ada pada surat order. Fungsi ini berada di tangan bagian 

marketing. 

2. Fungsi akuntansi 

Dalam fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang 

timbul dari tansaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan penyertaan 

piutang kepada klien, serta membuat laporan penjualan. Selain itu, memeriksa 

kebenaran kwitansi dan membuat surat jalan. Fungsi ini berada di tangan bagian 

akuntansi. 

3. Fungsi penagihan 

Dalam fungsi penagihan, fungsi ini bertanggung jawab terhadap supplier, serta 

membantu bagian akuntansi dalam mengkoordinir hutang dan piutang PT. Arvindo 

Ciptagemilang. 

4. Fungsi penyimpanan barang 

Dalam fungsi gudang, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan material dan 

menyiapkan material yang akan dipesan oleh klien, serta menyerahkan material ke 

bagian produksi. Fungsi ini berada di tangan bagian warehouse. 

 

4.5 Dokumen yang digunakan dalam Siklus Pendapatan 

4.5.1 Dokumen Masukan Siklus Pendapatan 

Dokumen masukan yang dijadikan acuan dalam siklus pendapatan PT. Arvindo 

Ciptagemilang adalah purchase order (PO). Dengan adanya transaksi pembelian dari klien 

pihak perusahaan, maka klien harus membuat dokumen purchase order atau pemesanan 
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pembelian kepada perusahaan (marketing). Purchase order yang dilakukan perusahaan 

dapat berupa fax atau email yang dikirimkan langsung ke PT. Arvindo Ciptagemilang. 

 

4.5.2 Dokumen Keluaran Siklus Pendapatan 

Dokumen keluaran pada siklus pendapatan yang dikeluarkan perusahaan untuk 

keperluan transaksi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Surat Penawaran Harga 

 Surat yang diterbitkan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang untuk klien mengenai 

harga yang akan ditawarkan. Surat ini perlu ditanda tangani oleh direktur 

sebelum dikirimkan ke klien melalui mesin fax. 

2. Invoice 

Sebagai bukti penagihan yang dilakukan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

kepada klien sesuai dengan nominal pesanan klien. Dokumen ini merupakan 

dokumen yang krusial untuk perusahaan. Invoice dicetak 4 rangkap, yaitu: 

1) Rangkap pertama serahkan ke bagian administrasi untuk dijadikan arsip 

2) Rangkap kedua diserahkan ke klien/pelanggan. 

3) Rangkap ketiga diserahkan ke bagian akuntansi 

4) Rangkap keempat diserahkan ke bagian marketing 

3. Kuitansi 

Sebagai lampiran jumlah nominal yang harus dibayar oleh klien kepada pihak 

PT. Arvindo Ciptagemilang. Kuitansi dicetak 3 rangkap, yaitu: 

1) Rangkap pertama diserahkan ke bagian akuntansi 

2) Rangkap kedua diserahkan ke klien 
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3) Rangkap ketiga diserahkn ke bagian marketing 

4. Faktur Pajak 

Dokumen ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh klien beserta dengan 

jumlah pajak yang harus disetorkan. Faktur pajak dicetak sebanyak 4 rangkap, 

yaitu: 

1) Rangkap pertama serahkan ke bagian administrasi untuk dijadikan arsip 

2) Rangkap kedua diserahkan ke klien/pelanggan. 

3) Rangkap ketiga diserahkan ke bagian akuntansi 

4) Rangkap keempat diserahkan ke bagian marketing 

5. Surat jalan (Delivery Order). 

Dokumen tersebut merupakan dokumen legalisasi atas pengiriman barang dari 

pihak PT. Arvindo Ciptagemilang. Surat jalan dicetak sebanyak 3 rangkap, 

yaitu: 

1) Rangkap pertama diserahkan ke bagian akuntansi  

2) Rangkap kedua diserahkan ke klien/pelanggan 

3) Rangkap ketiga diserahkan ke bagian administrasi 

 

4.6 Analisis Aktivitas Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan 

Menurut (Arens, et al., 2014) Internal Control- Integrated Framework yang 

dikeluarkan COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang menguraikan lima 

komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen 

untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai, setiap 

komponen mengandung banyak pengendalian. COSO menekankan bahwa lingkungan 
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pengendalian internal mempengaruhi bagaimana aktivitas dilaksanakan secara terstruktur 

dan risiko yang diperkirakan di organisasi. 

Salah satu komponen dari pengendalian internal COSO, yaitu aktivitas pengendalian. 

Menurut (Hall, 2013) aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi 

risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Oleh sebab itu, aktivitas pengendalian diterapkan 

di semua siklus bisnis dalam perusahaan khususnya PT. Arvindo Ciptagemilang. PT. 

Arvindo Ciptagemilang terdapat aktivitas pengendalian internal yang ada pada siklus 

pendapatan. 

Aktivitas pengendalian internal tersebut diantaranya: 

1) Pengendalian TI (IT Control) 

Dari prosedur yang telah dideskripsikan dapat diketahui bahwa PT. Arvindo 

Ciptagemilang sudah menggunakan aplikasi desktop java untuk melakukan 

pencatatan, sehingga memerlukan pengendalian aplikasi masukan, proses, dan 

keluaran. 

1. Pengendalian Umum (General Control) 

a. Pengendalian Organisasi dan Operasi 

Dalam sistem manual penjualan, pemisahan dalam fungsi penjualan 

(bagian marketing), fungsi akuntansi (bagian accounting) dan fungsi 

penagihan (bagian administrasi) sehingga pada akhir periode dapat 

dilakukan pengecekan apakah transaksi yang dilakukan dari awal 

tahun sampai akhir tahun benar-benar sudah dicatat dan sudah sesuai 

atau belum dengan uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan. 
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b. Pengendalian Akses 

Setiap komputer yang digunakan pada masing-masing karyawan 

diwajibkan menggunakan password dalam penggunaan komputer. 

c. Pengendalian Data dan Prosedur 

Di PT Arvindo Ciptagemilang melakukan perlindungan fisik terhadap 

bahaya-bahaya lingkungan yang akan terjadi sewaktu-waktu, misalnya 

kebakaran, banjir dan lain-lain. Dan semua dokumen-dokumen 

mempunyai backup file pada lokasi lain. 

2. Pengendalian Aplikaksi (Application Control) 

a. Pengendalian masukan 

Setiap user memiliki user ID dan password yang berbeda dalam 

mengakses aplikasi desktop java. Terdapat batas kesalahan saat 

melakukan login bagi user pada saat memasukan user ID dan password, 

yaitu 3 kali kesalahan. Pengendalian lain pembuatan purchase order akan 

melewati proses release strategy pada aplikasi desktop java.  

b. Pengendalian proses 

PT. Arvindo Ciptagemilang menggunakan tools yaitu Netbeans 7.3.1 

dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan MySQL sebagai 

database engine, itu semua digunakan untuk penunjang kegiatan entitas 

untuk meyakinkan bahwa data yang diinput tidak terlewat.  

c. Pengendalian keluaran 

Pada PT. Arvindo Ciptagemilang transaksi baru bias dicatat atau diinput 

jika dokumen telah dibubuhi tanda tangan oleh karena itu pengendalilan 
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output terdapat suspense file, yaitu file yang memuat item-item yang 

belum selesai diproses dan sedang menunggu tindak lanjutnya bila data 

yang dibutuhkan telah ada maka data diproses kembali dan menghasilkan 

jurnal laporan. 

2) Pengendalian Fisik (Physical Control) 

1. Otorisasi transaksi (Transaction authorization) 

Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi di PT. Arvindo 

Ciptagemilang akan mempengaruhi asset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan 

setiap karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan, serta dapat mengambil keputusaan untuk memproses purchase 

order maupun invoice. Semua proses yang ada dalam siklus pendapatan 

untuk pemasangan iklan memerlukan peninjauan dari level atas ke bawah. 

2. Pemisahan tugas (Segregation of duties) 

Pemisahan tugas yang sesuai dengan bidangnya dalam pengendalian internal 

merupakan salah satu control yang baik dengan memperlihatkan bahwa 

tidak ada karyawan yang diberi tanggung jawab terlalu berat ataupun terlalu 

ringan. Tanggung jawab dan tugas harus dibagikan kepada setiap individu 

untuk mengurangi risiko adanya kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai 

(fraud). 

Misalnya di PT. Arvindo Ciptagemilang bagian marketing bertugas mendata 

klien dan menerima pesanan dari klien serta memproses purchase order 

menjadi sales order. Bagian marketing tidak ditugaskan dalam menangani 

mencatat laporan keuangan. Bagian accounting yang bertugas dalam 
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mencatat laporan keuangan. Pemisahan tugas sangatlah penting dikarenakan 

jika tidak adanya pemisahan tugas maka akan terjadi kecurangan didalam 

perusahaan. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai (designnanduseof documents and 

records) 

Terkait hal ini dokumen yang memadai berguna untuk memberikan jaminan 

yang wajar bahwa semua proses yang berhubungan dengan pendapatan 

dilakukan dengan baik dan semua transaksi dicatat dengan tepat. Pada proses 

penerimaan purchase order maupun invoice di PT. Arvindo Ciptagemilang 

setiap karyawan diminta untuk selalu teliti dalam pengawasan dokumen 

pendukung maupun order yang diajukan. Setiap dokumen pendukung telah 

sama dengan purchase order maupun invoice, maka dokumen diberikan cap 

proses dan tanggal sesuai dengan waktu pemrosesan untuk mengurangi 

kemungkinan adanya dokumen yang dipergunakan melakukan fraud. Pada 

purchase order yang diajukan, karyawan yang memprosesnya diharuskan 

melengkapi syarat-syarat seperti approval dari atasan requestor agar 

purchase order yang diajukan dapat di proses. 

Selain itu, dokumen yang digunakan cukup memadai karena dibuat atas 

rangkapan sehingga dapat digunakan sebagai tembusan dan arsip dibeberapa 

fungsi yang membutuhkan. Semua dokumen yang diproses melalui aplikasi 

desktop java merupakan prenumbered document yang bertujuan untuk 

mengontrol dokumen dan memudahkan dalam melakukan pencarian atas 

transaksi terkait. Aplikasi desktop java juga dapat mengintegrasikan semua 
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area fungsi sehingga data yang tersimpan dapat diakses oleh area fungsi lain 

sesuai dengan otorisasinya. 

4. Kontrol terhadap aset dan catatan (safeguard assets, records, and data) 

Selain menjaga kas yang terdapat di PT. Arvindo Ciptagemilang dengan cara 

transaksi pembayaran yang dilakukan oleh klien langsung di setor ke 

rekening bank, perusahaan hanya menyisakan kas kecil sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Perusahaan 

juga harus menjaga asset milik perusahaan seperti mesin cetak dan besi-besi 

kerangka billboard serta bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses 

produksi agar dapat meminimalkan dari tindakan pencurian barang milik 

perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan pemeriksaan rutin atas mesin-

mesin yang digunakan dalam proses produksi, pemeriksaan tersebut guna 

mengetahui apakah ada kerusakan pada mesin atau tidak. Selain memeriksa 

asset, perusahaan juga harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

5. Pemeriksaan  performa  secara  independen  (independent checks on 

performance) 

Pemeriksaan  internal  untuk  memastikan  bahwa transaksi diproses secara 

akurat merupakan salah satu aktivitas pengendalian yang penting. 

Pemeriksaan ini harus independen karena akan lebih efektif dan objektif 

apabila dilakukan oleh pihak lain selain karyawan yang bertanggung jawab 

atas tugas tersebut. Setelah karyawan melakukan  pemrosesan purchase 
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order maupun invoice kemudian penyetuju melakukan pemeriksaan ulang 

agar tidak terjadi kesalahan. 

 

4.7 Kuesioner untuk siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah  klien PT. Arvindo 

Ciptagemilang telah mempunyai bagan 

organisasi? 

   Klien PT.Arvindo 

Ciptagemilang 

merupakan 

perusahan-

perusahaan besar, 

yang biasanya 

merupakan 

perusahaan yang 

sudah IPO. 

2 Apakah prosedur akuntansi  PT. Arvindo 

Ciptagemilang telah disusun secara 

tertulis? 

    

3 Apakah secara periodic disusun laporan 

keuangan untuk keperluan manajemen? 

   PT. Arvindo 

Ciptagemilang 

menyusun laporan 

keuangan satu 

tahun sekali, 
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biasanya pada 

akhir tahun. 

4 Apakah pencatatan ke dalam buku jurnal 

dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

    

5 Apakah karyawan di bagian akuntansi 

diminta untuk mengambil cuti tahunan? 

    

Tabel 4.2 Kuesioner Pengendalian Internal – Umum 

Buku Praktik Auditing (1) 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah fungsi pencatatan sales order 

sudah terpisah dari fungsi penerimaan 

kas? 

    

2 Apakah fungsi akuntansi sudah 

terpisah dari fungsi pencatatan sales 

order dan fungsi penagihan piutang? 

    

3 Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi kas? 

    

4 Apakah transaksi dilaksanakan oleh 

lebih dari satu orang atau lebih dari 

satu fungsi? 
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5 Apakah fungsi akuntansi terpisah 

dengan fungsi keuangan?  

    

6 Apakah dilakukan pemeriksaan 

mendadak (Surprised audit)? 

    

7 Apakah fungsi penagihan piutang 

dilaksanakan berdasarkan tanggal jatuh 

tempo? 

    

8 Apakah hasil perhitungan kas direkam 

dalam berita acara perhitungan kas? 

    

9 Apakah prosedur akuntansi telah 

disusun secara tertulis? 

  

` 

  

10 Apakah perusahaan meyimpan bukti 

transfer uang muka dari klien yang 

disahkan oleh bank yang berkaitan 

yang digunakan oleh klien? 

    

11 Apakah pencatatan ke dalam buku 

besar dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

    

12 Apakah dokumen-dokumen yang 

digunakan telah diberi penomoran 

secara urut tercetak? 

    

13 Apakah dokumen-dokumen tersebut di     
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otorisasi oleh orang yang berwenang? 

14 Apakah surat jalan selalu disesuaikan 

dulu dengan purchase order dari klien? 

    

15 Apakah semua penerimaan kas harus 

disetor ke bank? 

   Klien melakukan 

pembayaran 

langsung di setor 

ke rekening bank 

perusahaan. 

Tabel 4.3 Kuesioner Pengendalian Internal 

Buku Praktik Auditing (1) 

 

4.8. Kekuatan dan kelemahan di PT. Arvindo Ciptagemilang 

4.8.1 Kekuatan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Arvindo Ciptagemilang 

Dari hasil observasi dan wawancara (kuesioner terlampir) yang penulis lakukan, penulis 

melihat beberapa kelebihan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan di PT. 

Arvindo Ciptagemilang, diantaranya: 

1. Pencatatan kedalam buku jurnal dilakukan oleh orang yang berwenang, karyawan 

yang melakukan pencatatan adalah orang yang handal dalam hal pencatatan laporan 

keuangan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan. 

2. PT Arvindo Ciptagemilang sudah menyusun laporan keuangan secara periodic, 

perusahaan menyusun laporan keuangan satu tahun sekali pada akhir tahun.  

3. Fungsi pencatatan sales order yang terpisah degan fungsi penerimaan kas, hal ini 

sangat baik dilakukan agar menghindari kecurangan yang diakukan oleh karyawan. 
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Jika fungsi sales order dengan fungsi penerimaan kas dilakukan oleh orang yang 

sama, maka besar kemungkinan terjadi fraud yang dilakukan oleh karyawan.  

4. Prosedur akuntansi telah disusun secara tertulis, hal tersebut dapat mempermudah 

karyawan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

5. Pencatatan ke dalam buku besar dilakukan oleh pihak yang berwenang 

mencerminkan sistem otorisasi PT Arvindo Ciptagemilang berjalan dengan baik. 

Tujuannya adalah agar data tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak 

berwenang. 

6. Perusahaan menyimpan bukti transfer uang muka yang di setor ke bank oleh klien, 

hall tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa klien telah melakukan pembayaran, 

selain itu agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. 

7. Pada PT. Arvindo Ciptagemilang setiap kegiatan atau aktivitas yang memerlukan 

otorisasi telah dilakukan oleh orang yang berwenang atas kegiatan atau aktivitas 

tersebut. 

8. Pada PT. Arvindo Ciptagemilang penggunaan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan transaksi penjualan telah dibuat dengan menggunakan nomor urut cetak, hal 

tersebut akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengecekan terhadap 

transaksi yang terjadi. 

9. Di PT. Arvindo Ciptagemilang surat jalan harus disesuaikan dulu dengan purchase 

order dari klien, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi salah kirim barang yang 

akan mengakibatkan salah pemasangan iklan. 

10. Di PT. Arvindo Ciptagemilang semua pembayaran dari klien langsung di transfer ke 

rekening bank perusahaan, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kecurangan yang 
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dilakukan oleh karyawan dan mengurangi resiko apabila ada pencurian atau bencana 

lingkungan. 

 

4.8.2 Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Arvindo Ciptagemilang 

Dari hasil observasi dan wawancara (kuesioner terlampir) yang penulis lakukan, penulis 

melihat beberapa kelemahan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan di PT. 

Arvindo Ciptagemilang, diantaranya: 

1. Karyawan dibagian akuntansi di PT Arvindo Ciptagemilang belum diminta untuk 

mengambil cuti tahunan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan, karena 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di bagian akuntansi belum pernah diperiksa 

oleh karyawan lain atau pihak lain. 

2. Transaksi di perusahaan masih dilakukan oleh satu orang dan satu fungsi, contohnya 

fungsi akuntansi dan fungsi keuangan masih dalam satu fungsi. Maka dari itu, 

didalam perusahaan pemisahan fungsi belum dilakukan secara jelas. Dengan adanya 

satu fungsi antara keuangan dan akuntansi dapat menimbulkan kecurangan, seperti 

ketidak jujuran karyawan dalam penerimaan pembayaran dan pencatatannya. 

3. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) belum diterapkan didalam perusahaan, 

sehingga belum ada auditor yang memeriksa keuangan perusahaan, maka dari itu 

perusahaan belum mengetahui keadaan sebenar-benarnya terhadap laporan keuangan 

yang mereka miliki. 

4. Pada masing-masing fungsi atau bagian tertentu belum melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan yang telah disepakati oleh perusahaan secara tertulis. 
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5. PT. Arvindo Ciptagemilang belum melakukan kontrol secara keseluruhan terhadap 

prosedur penjualan yang telah ditetapkan. 

6. Pada dasarnya PT Arvindo Ciptagemilang belum menerapkan kriteria COSO yaitu 

aktivitas pengendalian. Namun penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan sebagian sudah sesuai dengan aktivitas pengendalian meskipun belum 

secara keseluruhan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pemahasan yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai 

penerapan pengendalian internal pada siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang sudah 

cukup baik, setiap bagian sudah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai 

prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Siklus pendapatan pada PT. Arvindo 

Ciptagemilang sudah sesuai dengan teori yang ada walaupun masih terdapat 

beberapa masalah-masalah yang terjadi, seperti sistem informasi antara kantor pusat 

dengan kantor cabang masih belum terintegrasi. Perusahaan masih menggunakan e-

mail dan fax, sehingga menyebabkan informasi yang diperlukan dari pusat ke 

kantor cabang dan sebaliknya bergantung kepada kecepatan internet. Sistem 

informasi akuntansi yang digunakan di PT. Arvindo Ciptagemilang adalah aplikasi 

java desktop. 

2. Aktivitas pegendalian internal yang diterapkan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

pun sudah baik. Namun masih ada masalah-masalah yang terjadi, seperti masih 

belum terpisahnya fungsi akuntansi dan fungsi keuangan sehingga hal tersebut 

mempunyai kemungkinan akan terjadi fraud, serta di perusahaan kebanyakan yang 

masih melakukan penginputan manual menggunakan komputer, dikarenakan 
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banyak yang belum mengerti menggunakan sistem tersebut. Di PT. Arvindo 

Ciptagemilang karyawan rata-rata berumur diatas 40 tahun dan belum ada 

regenerasi. Selain itu sistem informasi antara kantor pusat dan cabang belum 

menerapkan sistem informasi yang terpadu. 

3. Terdapat kekuatan dan kelemahan dari siklus pendapatan di PT. Arvindo 

Ciptagmilang, dalam pencatatan akuntansi dilakukan oleh orang yang memiliki 

kemampuan dibidangnya serta adanya pemisahan fungsi antara pencatatan 

pemesanan dengan penerimaan kas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan, semua itu merupakan 

kekuatan yang dimiliki oleh siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang. 

Walaupun memiliki kekuatan, siklus pendapatan PT. Arvindo Ciptagemilang juga 

memiliki kelemahan diantaranya pemeriksaan mendadak (surprised audit) belum 

diterapkan didalam perusahaan, sehingga belum ada auditor yang memeriksa 

keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan belum mengetahui keadaan 

sebenar-benarnya terhadap laporan keuangan yang mereka miliki. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan, serta bagi akademisi dan peneliti 

selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Memperbaiki flowchart yang sudah ada, misalnya dengan melengkapi flowchart 

yang sudah ada dengan alur yang sebenarnya terjadi didalam perusahaan dan 

membuat format dalam pembuatan flowchart, seperti ukuran huruf, font, serta 
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warna yang digunakan dalam pembuatan flowchart agar flowchart terlihat rapi.  

2. Melakukan pelatihan karyawan agar lebih kompeten dan peka terhadap 

perkembangan teknologi yang berlangsung dengan memaksimalkan kemampuan 

karyawan lama yang rata-rata berpengalaman diatas 20 tahun di bidang jasa 

periklanan untuk bertindak sebagai panutan sekaligus pelatih bagi karyawan-

karyawan tersebut. 

3. Seharusnya sistem yang digunakan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

menggunakan sistem yang terintegrasi dengan fungsi dan dengan cabang 

perusahaan. Misalnya, PT. Arvindo Ciptagemilang dapat menggunakan SAP 

Business One, SAP Business One merupakan ERP yang ditujukan untuk usaha 

kecil dan menengah dengan memberikan pelayanan berupa dapat memproses 

pengumpulan data, analisa data serta meramalkan kinerja berdasarkan data yang 

ada dengan berbasis IT. 
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LAMPIRAN 1  
 

Transcript Wawancara 

 

1. Bagaimana bentuk sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan? 

Jawab: perusahaan menggunakan aplikasi java desktop untuk penginputan transaksi 

dan pembuatan dokumen-dokumen yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. 

2. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan sistem akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan? 

Jawab: ada, masih terbatasnya pengetahuan karyawan mengenai sistem informasi 

yang sudah ada. 

3. Apakah setiap komputer yang ada di perusahaan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi seperti sistem kata sandi (username system)? 

Jawab: iya, sudah ada. 

4. Apakah klien PT Arvindo Ciptagemilang telah mempunyai struktur organisasi? 

Jawab: sudah ada 

5. Apakah prosedur akuntansi PT Arvindo Ciptagemilang sudah disusun secara 

periodik? 

Jawab: sudah 

6. Apakah pencatatan laporan dilakukan oleh karyawan yang berwenang? 

Jawab: Iya 

7. Apakah cuti tahunan dilakukan oleh karyawan dibagian akuntansi? 

Jawab: Belum ada cuti tahunan yang dilakukan karyawan. 
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8. Apakah fungsi pencatatan sales order sudah terpisah dari fungsi penagihan piutang? 

Jawab: Sudah. 

9. Apakah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas? 

Jawab: Tidak. 

10. Apakah transaksi dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi? 

Jawab: Tidak. 

11. Apakah fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi keuangan? 

Jawab: Tidak. 

12. Apakah dilakukan pemeriksaan mendadak surprised audit? 

Jawab: Tidak 

13. Apakah fungsi penagihan piutang dilaksanakan berdasarkan tanggal jatuh tempo? 

Jawab: Iya. 

14. Apakah prosedur akuntansi telah disusun secara tertulis? 

Jawab: Sudah. 

15. Apasaja dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan diperusahaan? 

Jawab: Purchase order, Surat penawaran harga, Invoice, kuitansi, faktur jalan, surat 

jalan. 

16. Apakah dokumen-dokumen yang digunakan tersebut diberi penomoran secara urut 

tercetak?  

Jawab: Iya, sudah. 

17. Apa saja fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan di perusahaan? 

Fungsi Penjualan, fungsi akuntansi, fungsi penagihan, fungsi penyimpanan barang. 

18. Apakah terdapat struktur organisasi perusahaan pada PT Arvindo Ciptagemilang? 
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Jawab: Iya, sudah terdapat struktur organisasi 

19. Pihak-pihak mana saja yang terkait dalam siklus pendapatan perusahaan? 

Jawab: bank, supplier, konsultan akuntansi. 

20. Bagaimana prosedur dalam siklus pendapatan pada perusahaan? 

Jawab: terdapat sales order, shipping, billing, cash collection, penghapusan piutang 

tidak tertagih. 
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LAMPIRAN 2 

Contoh Invoice 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 3 

Contoh Faktur Pajak 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 4 

Contoh Kuitansi 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 5 
Data pemasangan billboard 

 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 6 
Contoh tampilan netbeans - input faktur pajak 

 
 

LAMPIRAN 7 
Contoh tampilan netbeans - setelah input penrimaan order 

 

 
 

Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 8 
Contoh tampilan netbeans - input kuitansi 

 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 

 
LAMPIRAN 9 

Contoh tampilan netbeans - input penerimaan pesanan 
 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 10 
Contoh tampilan netbeans - input surat jalan 

 

 
Sumber: PT Arvindo Ciptagemilang 
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LAMPIRAN 11  

Personal Information 

 

PERSONAL DETAILS 

Name   : Laras Listiyani 

Place, Date of Birth : Jakarta, January, 16th 1994 

Gender   : Female 

Address : Komplek Polri Ulujami Blok D-8, 

Pesanggrahan, Jak-Sel, 12250 

Marital Status  : Single 

Religion  : Moslem 

Nationality  : Indonesian 

Occupation  : College Student 

Tel (Mobile)  : 087784941181 

Email   : laraslistiyani@gmail.com 

 

FORMAL EDUCATION 

1998 – 1999  : TK Darunnajah 

1999 – 2005  : SDS Hang Tuah 4 
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 2011 – Until now :Indonesia Banking School, Faculty of Economics, Bachelor Degree 

of Accounting. 
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INFORMAL EDUCATION 

2001 : English course Basics Level at LIA 

2005 – 2006 : English course Intermediate Level at LIA 

2006 : English course High Intermediate Level at LIA 

 

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES 

Languages Skills 

Native Language : Bahasa Indonesia 

Other Language : English (understanding, writing and speaking) 

Computer Skills and Competences 
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COMMITTEE EXPERIENCES 
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2013   : Accounting Goes to IBS 2013 as a event division 

 

SEMINAR, WORKSHOP, AND TRAINING EXPERIENCES 

2011   : Participant of Seminar “ Accounting Goes To IBS 2011” 
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February 2015  : Training Credit Analyst 
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