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ABSTRACT 
Accounting information systems and transaction data that is 

processed to yield useful information for planning, control, and operate a 

business. This research is a case study on PT. Ganding Toolsindo were 

concentrated in the manufacturing industry, especially in Indonesia. This 

research focus is on the company's accounting information systems in 

relation to internal control, namely the control environment, risk 

assessment, information and communication, control activities and 

monitoring. The purpose of this study was to identify the implementation of 

accounting information systems in the revenue cycle. This research is a 

qualitative research that relies on primary data from the company itself. 

Results showed very satisfactory results in the company's internal control is 

very effective and sales system run in accordance with the standard although 

there are some elements that should be improved. 

\ 

Keyboard : Accounting information system, accounting, revenue cycle 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Perekonomian Indonesia sedang mengalami memasuki era globlisasi. 

Dimana semua aktivitas ekonomi diminta untuk cepat dalam setiap kegiatannya. 

Setiap perusahaan membutuhkan sistem informasi untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya sesuai dengan perkembangan teknologi agar selalu mengikuti 

perkembangan zaman. Salah satu nya adalah perusahaan manufaktur yang 

memerlukan informasi tentang laporan pendapatan dan pembelian materialnya 

pada proyek yang sedang berjalan. Sistem informasi ini sangat penting bagi 

perusahaaan karena dapat memonitoring apabila terjadi pembelian atau 

pengeluaran yang berlebihan pada saat masa produksi. 

Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba yang 

optimal namun dengan biaya seefisien mungkin. Berbagai strategi dan usaha 

dilaksanakan untuk mencapai produk yang baik dengan harga yang minimum. 

Strategi yang dilakukan oleh perusahaan bermacam-macam, beberapa perusahaan 

menciptakan produk masal, ada perusahaan yang berusaha menciptakan sesuatu 

yang unik dalam jumlah yang terbatas. Perusahaan melakukan strategi tersebut 

untuk memuaskan konsumen dan mencari banyak keuntungan. 

Informasi merupakan satu hal yang pasti dibutuhkan oleh setiap 

perusahaan, karena menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting. 

Pencatatan setiap transaksi dalam kegiatan operasional sangat penting karena 

kinerja perusahaan dapat dianalisis secara tepat dan akurat. Untuk memperoleh 
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catatan transaksi maka dibutuhkan bantuan sistem informasi untuk meminimalisir 

kesalahan dan sebagai alat bantu untuk menyimpan data-data transaksi kedalam 

database.Data-data transaksi tersebut diproses menjadi informasi bagi perusahaan 

untuk menentukan perencanaan kegiatan perusahaan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

Menurut Wilkinson dan Cerullo (2004), “Penyediaan informasi secara 

garis besar memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mendukung 

operasional perusahaan sehari-hari. Kedua adalah untuk mendukung proses 

pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan. Terakhir, 

penyedia informasi bertujuan memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan 

pengendalian perusahaan seperti kewajiban menerbitkan laporan pendapatan bagi 

kepentingan pajak,laporan usaha perusahaan-perusahaan go public.”  

Menurut Romney dan Steinbart (2012), “ Bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan 

mengubah data menjadi informasi akuntansi yang bernilai bagi penggunanya.”. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi dapat digunakan didalam 

manajemen untuk menyimpan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut James A. Hall (2013), “Sistem informasi akuntansi mempunyai 3 

subsistem diantaranya Sistem pemrosesan transaksi (transaction processing 

system-TPS), Sistem buku besar/pelaporan keuangan (general ledger/financial 

reporting system-GL/FRS ), dan sistem pelaporan manajemen (manajemen 

reporting system-MSI) . 
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 Sistem informasi digunakan setiap perusahaan dalam menjalankan 

menjalankan suatu bisnis, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan 

perusahaan manufaktur. Disini penulis hanya berfokus membahas perusahaan 

yang berjalan dibidang manufaktur. Perusahaan manufaktur dalam menjalankan 

bisnisnya hanya sebagai perantara, karena perusahaan manufaktur tugasnya hanya 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual kepada masing-

masing pelanggan. Contoh perusahaan manufaktur adalah : Holcim Tbk, Krakatau 

Steel Tbk, Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, dan lain-lain.  

Disetiap perusahaan sering terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak 

sengaja. Oleh sebab itu diperlukan sistem informasi akuntansi untuk menjalankan 

segala sesuatu dan melakukan pengendalian internal dengan sistem yang ada dan 

dengan pengendalian yang baik maka kesalahan yang disengaja maupun tidak 

disengaja dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Dengan adanya sistem informasi yang baik dan tepat diharapkan 

memberikan informasi bagi para manajemen untuk mengambil keputusan yang 

tepat dan cepat terutama informasi keuangan yang bertujuan untuk berjalannya 

kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Salah satunya pada siklus 

pendapatan,manajemen harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk 

menagih piutang yang beredar.  

  Dalam suatu perusahaan,pencatatan keluarnya barang dan masuknya 

keuangan yang telah ditentukan oleh manajemen berjalan dengan baik dan efisien, 

apakah bagian penjualan dan penerimaan menunjukkan kinerja dan hasil usaha 

yang akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai 
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dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan, bagian penerimaan dan pengeluaran 

barang harus memberikan informasi yang tepat sehingga dapat untuk mengurangi 

kemungkinan kesalahan yang menyebabkan kerugian perusahaan.  

Setelah mengetahui tahapan  penulis ingin memfokuskan pada siklus 

penjualan yaang diidentifikasi dengan aktivitas pengendalian terhadap kualitas 

perusahaan dibandingkan dengan teori-teori yang ada dengan tetap melihat apakah 

siklus pendapatan yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik dan 

efisien. 

PT. Ganding Toolsindo adalah perusahaan dibidang otomotif yang bekerja 

sama dengan PT Astra Mitra Avenue (AMV). Perusahaan otomotif menjadi 

bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Di Indonesia 

kebutuhan akan kendaraan semakin hari semakin meningkat dengan adanya hal 

ini menuntut perusahaan-perusahaan otomotif bisa menghasilkan produk-produk 

yang inovatif namun juga tetap berkualitas.  

Setelah melakukan observasi langsung ke PT. Ganding Toolsindo menurut 

supervisor bagian marketing perusahaan sedang membuat kendaraan roda empat 

model terbaru. Mobil tersebut dibuat jenis mobil keluarga karena di Indonesia 

pasaran family car dan City car  sangat di minati. Hal ini menunjukkan PT. 

Ganding Toolsindo sangat mengikuti perkembangan. Sistem didalam perusahaan 

tersebut sangat baik karena bisa dilihat dari adanya supervisi sebagai pengawasan 

didalam suatu pekerjaan. Oleh sebab itu saya sangat tertarik menjadikan PT 

Ganding Toolsindo sebagai bahan penelitian.    
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Maka dari itu, penulis memerlukan informasi yang benar dan akurat untuk 

mengetahui prosedur perusahaan dalam melakukan aktifitas penerimaan dan 

pengeluaran barang, oleh karena itu penulis memilih judul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan (Revenue Cycle) pada  PT. 

Ganding Toolsindo”  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Setiap perusahaan memiliki permasalahan dan setiap perusahaan memiliki 

masalah yang berbeda-beda. Dengan demikian penulis bermaksud 

mengidentifikasi dan membahas permasalahan yang terjadi pada PT. Ganding 

Toolsindo yaitu dengan cara melakukan peninjauan terhadap sistem informasi 

secara langsung untuk mengetahui pengaruhnya terhadap  siklus penjualan, karena 

penjualan lah sumber utama laba perusahaan.  

Hasil observasi lapangan tersebutlah yang selanjutnya dilihat apakah 

kesesuainnya dengan teori sistem akuntansi yang ada. 

Penulis merumuskan masalah yang dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntasi pada siklus pendapatan  

di PT. Ganding Toolsindo telah sesuai dengan teori  

2. Apakah pengendalian internal (revenue cycle) yang diterapkan PT. 

Ganding Toolsindo sudah efektif ? 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Penulis membatasi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini juga 

mengingat luasnya cakupan yang mungkin dapat dibahas dan agar lebih terarah, 

pembahasan penelitian di PT. Ganding Toolsindo ini terfokus hanya pada 

pengendalian internal pada siklus pendapatan (revenue cycle) pada suatu 

perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Adapun yang dimaksud 

sebagai siklus pendapatan dalam tulisan ini adalah seluruh kejadian yang 

berkaitan pendistribusian barang kepada pihak lain dan penagihan pembayaran 

yang berkaitan. Jadi termasuk diadalamnya adalah prosedur pemesanan 

pelanggan, pengiriman barang dan penagihan. Untuk pencatatan akuntansi dan 

penerimaan kas tidak termasuk didalam pembahasan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan 

skripsi ini adalah melihat gambaran nyata mengenai siklus pendapatan sistem 

informasi akuntansi dalam perusahaan manufaktur, dan memberikan masukan 

perbaikan pada perusahaan mengenai hal-hal yang harus diubah ataupun 

diperbaiki dalam rangka menciptakan siklus pendapatan Sistem Informasi 

Akuntansi yang lebih baik. 

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Memberikan sumbangan mengenai gambaran siklus pendapatan sistem 

informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur umumnya dan 

perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya. 
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2. Bagi penulis ini menjadi bahan perbandingan antara teori yang sudah 

dipelajari didalam perkuliahan dengan praktek langsung dilapangan 

atau dunia usaha. Serta mengetahui siklus pendapatan sistem informasi 

akuntansi yang telah dijalankan selama ini dan perbaikan yang 

sebaiknya dilakukan. Serta mengetahui lebih tentang Sistem Informasi 

Akuntansi. 

3. Memberikan masukan mengenai sistem informasi akuntansi pada salah 

satu perusahaan manufaktur di indonesia untuk penelitian lebih lanjut.  

 

1.5 Metode Penulisan 

Untuk mencapai tujuan diatas, penelitian dilakukan dengan dua metode 

yaitu studi literatur dan penelitian lapangan. Studi literatur dilakukan untuk 

memperoleh gambaran awal mengenai sistem informasi akuntansi untuk siklus 

pendapatan. Hal ini akan memudahkan langkah berikutnya berupa penelitian 

lapangan. Dengan adanya gambaran awal ini, maka diharapkan pencarian data 

dilapangan akan terfokus pada kebutuhan penelitian dan terciptanya gambaran 

menyeluruh mengenai bentuk dan arah penelitian. 

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan studi kasus pada PT Ganding 

Toolsindo, salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia. Untuk itu,peneliti akan 

melakukan kunjungan langsung ke perusahaan tersebut dan melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti pihak 

manajemen perusahaan dan bagian akuntansi perusahaan. Dalam hal tertentu 
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khususnya mengenai pengendalian dalam perusahaan, penulis juga akan meminta 

pihak perusahaan mengisi kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya. 

Teknik sistem yang digunakan untuk menganalisa siklus pendapatan 

sistem informasi akuntansi pada PT. Ganding Toolsindo ini adalah Diagram Arus 

Data (Data Flow Diagram/DFD) dan Bagan Arus Analitis (Analytical 

Flowchart). Menurut Wijaya (2007), “Data Flow Diagram (DFD) adalah 

gambaran grafis yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam obyek 

kemudian melewati suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan yang lain, 

yang ada pada objek lain.”. Jadi dengan menggunakan DFD dapat membantu 

pemahaman akan permasalahan dan kebutuhan pemakaian sistem, melalui 

penyediaan gambar dan grafik tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh 

pemakai. 

Berbeda dengan DFD kalau Analytical Flowchart lebih cenderung 

menggambarkan karakterisktik fisik sistem dan lebih mengidentifikasi 

pemrosesan yang penting dalam sebuah aplikasi yang digambarkan dengan 

simbol-simbol yang dihubungkan dengan garis arus.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1  Pendahuluan  

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 
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menjadi alasan memilih judul penelitian ini beserta tujuan dan 

manfaat dari penelitian tersebut. 

BAB II Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang landasan teori kerangka pemikiran dan 

rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh penulis sebelumnya. Pada bab ini penulis menguraikan teori-

teori yang mendasari penelitian ini baik teori untuk Sistem 

Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal,  Siklus Pendapatan 

(revenue cycle), serta istilah-istilah revenue pada PT. Ganding 

Toolsindo. Penulis juga menguraikan kerangka pemikiran 

penulisan yang menjadi latar belakang pemilihan judul penelitian 

ini serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB III Metodologi Penelitian  

Bab ini berisi tentang objek penelitian yang akan diteliti berikut 

cara 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 ini, penulis menguraikan hasil yang didapat dari 

pengumpulan data untuk dianalisis. Bab ini terdiri dari data 
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kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seperti melakukan 

wawancara dan survey. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini,penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang 

didapat berikut saran-saran penulis sampaikan berkaitan dengan 

hasil penelitian dan pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Hall (2013), “system is the set of formal procedurs by which data 

are collected,stored,processed into information, and distributed to user.” 

Menurut Tata Sutabri (2012), “Sistem adalah input, proses, dan output .” 

Menurut Yakub (2012), “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tujuan tertentu.” 

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut O’Brien (2010), “Sistem informasi adalah suatu kombinasi 

teratur apapun dari orang (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak (software), computer network (jaringan komunikasi) dan database (basis 

data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu 

bentuk organisasi.” 

Menurut Leitch Rosses (dalam Jugiyanto,2005;11), “Sistem informasi 

adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengelolah transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan.” 
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2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Warren, Reeve, Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati 

dalam bukunya Warren, Reeve, Fess yaitu Accounting (2005), “Sistem akuntansi 

adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisar, 

dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.  

Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2008), “Sistem 

akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” 

Unsur sistem informasi menurut Mulyadi (2008) adalah 

1. Formulir  

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen,karena dengan 

formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi yang terjadi 

dalam organisasi dicatat pertama kalinya diatas secarik kertas. Dalam 

perusahaan formulir juga bermanfaat untuk menetapkan tanggung 

jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan.  

2. Catatan (jurnal, buku besar dan buku pembantu) 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama mengenai transaksi-

transaksi suatu perusahaan yang disusun secara lengkap menurut 

tanggal terjadinya dengan menyertakan nama rekening dan jumlah 

yang harus didebit atau kredit. Sumber informasi pencatatan dalam 

jurnal adalah formulir. Pencatatan dapat dilakukan pada jurnal umum 

dan jurnal khusus.  
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Buku besar (general ledger) dan buku pembantu (subsidiary ledger), 

buku besar adalah kumpulan rekening yang digunakan untuk 

menyortasi dan meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Apabila data keuangan yang digolongkan 

dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut maka dapat 

dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini 

terdiri dari rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.  

3. Laporan keuangan 

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Menurut 

IAI (2012), “ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan,kinerja serta perubahan posisi 

keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi seluruh besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiaji (2010), “Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah 

sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, mengoperasikan bisnis.” 

Menurut Laudon K dan Laudon J (2010), “ Sistem Informasi secara teknis 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, 

mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan 

pengawasan dalam suatu organisasi.” 
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Sistem informasi digunakan pada dasarnya sebagai alat bantu untuk 

memudahkan proses data dan transaksi yang saling berhubungan dan 

mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan 

pengawasan didalam organisasi.  

Sebagai suatu sistem,sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa 

subsistem yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Subsistem-subsistem 

tersebut antara lain : 

1. Sistem pemrosesan transaksi,terdiri atas lima subsistem siklus 

transaksi : 

a. Pendapatan  

Penjualan barang dan jasa dan mendapatkan pembayaran dari 

para konsumen. 

b. Pengeluaran  

Peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-

sumber. 

c. Konversi 

Yaitu proses dimana merubah barang material atau setengah jadi 

menjadi barang jadi. 

d. Sumber Daya Manusia 

Berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

manajemen dan pengendalian sumber daya manusia seperti 

investasi dan fasilitas. 

e. Sistem Buku Besar 
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Berkaitan dengan transaksi keuangan dan ayat jurnal penyesuaian 

selama proses dalam siklus akuntansi. 

Sistem informasi yang baik dan memadai perlu berbagai tahapan dalam 

proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Stienbart 

(2012), “Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam menyusun sistem 

informasi akuntansi, antara lain : 

1. Analisis (analysis), ini adalah dimana proses yang merancang sistem 

dan menggali informasi yang diperlukan oleh perusahaan,baik dari 

internal maupun ekternal. Perancangan informasi bisa dalam bentuk 

dokumen, prosedur, dan pelaporan informasi akuntansi. 

2. Desain (design), proses ini perancangan sistem sudah mulai 

merancang berbagai bentuk dokumen, prosedur, dan pelaporan yang 

mungkin diperlukan. 

3. Implementasi, ini merupakan proses implementasi atau penggunaan 

sistem yang baru maupun yang telah ada. 

4. Semua dokumen, prosedur, peralatan, serta sumber daya manusia 

sangat menentukan keberhasilan operasional sistem. 

Setelah sistem akuntansi digunakan memerlukan adanya evaluasi agar 

kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dapat dikoreksi dan perbaikan untuk 

menjadikan semakin baiknya sistem informasi. 
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2.1.5 Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan bagian penting didalam suatu 

perusahaan karena saling berkaitan dengan tujuan perusahaan yang diharapkan 

untuk memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan sehingga dapat 

menhindari dari kecurangan yang mungkin bisa terjadi. 

Menurut Arens, et al (2015) , Internal Control-Integrated Framework 

yang dikeluarkan COSO, “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 diorganisasi. Elemen sistem pengendalian internal menurut 

COSO yang dituliskan didalam Hall (2013), Elemen pengendalian internal terdiri 

dari lima hal, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Enviorentment), 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment), 

3. Aktivitas pengendaliaan (Control Activities), 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), 

5. Pemantauan (Monitoring). 
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2.1.5.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan yang menentukan arah 

perusahaan dan memperngaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan 

karyawan. Elemen penting dari lingkungan pengendalian adalah:  

1. Integritas dan nilai etika, 

2. Struktur organisasi, 

3. Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, 

4. Filosofi manajemen dan siklus operasionalnya, 

5. Metode manajemen untuk menilai kinerja. 

 

2.1.5.2 Penilaian Resiko  

Pengidentifikasi, penganalisis dan pengelolaan berbagai risiko yang 

berkaitan dengan laporan keuangan. Risiko dapat muncul dalam berbagai kondisi 

seperti: 

1. Perubahan dalam lingkungan operasional yang membebankan tekanan 

baru atas perusahaan. 

2. Personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak 

memadai atas pengendalian internal. 

3. Sistem informasi baru yang mempengaruhi pemrosesan transaksi. 

4. Pertumbuhan signifikan dan cepat yang menghambat pengendalian 

internal. 

5. Implementasi teknologi baru kedalam proses produksi atau sistem 

informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi. 
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2.1.5.3 Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakanan 

untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksananakan. Aktivitas 

pengendalian dapat dikategorikan seperti: 

1. Pengendalian Komputer 

Pengendalian komputer adalah hal penting. Pengendalian ini, yang 

secara khusus berhubungan dengan lingkungan TI dan audit TI, 

terbagi kedalam dua kelompok umum: 

a. Pengendalian Umum  

Pengendalian umum berkaitan dengan perhatian pada keseluruhan 

perusahaan, seperti pengendalian atas pusat data, basis data 

perusahaan, pengembangan sistem, dan pemelihara program. 

b. Pengendalian aplikasi  

Memastikan integritas sistem tertentu seperti aplikasi pemrosesan 

pesanan pelanggan, pengiriman dan penagihan. 

2. Pengendalian Fisik 

Jenis pengendalian ini tertutama 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. Pengendalian ini tidak berkaitan dengan logika 

komputer yang sesungguhnya melakukan akuntansi ini. pengendalian 
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ini berhubungan dengan aktivitas manusia yang menjalankan logika 

komputer tersebut. Dengan kata lain, pengendalian fisik tidak 

berkaitan dengan lingkungan di mana seorang staf administrasi 

memperbarui akun dengan menggunakan kertas dan tinta. 

Pengendalian fisik memiliki enam kategori aktivitas pengendalian 

fisik: 

a. Otorisasi transaksi 

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa 

semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan 

sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Otorisasi dapat bersifat 

umum dan khusus. Otorisasi umum diberikan pada para personil 

operasional untuk melakukan operasi rutin dan otorisasi khusus 

biasanya adalaha tanggung jawab pihak manajemen. 

b. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas bermaksud aktivitas pengendaliang yang penting 

untuk meminimalkan fungsi yang tidak disatukan. Pemisahan 

tugas dapat berupa bentuk, tergantung pada berbagai kewajiban 

tertentu yang akan dikendalikan. 

c. Supervisi  

Mengimplementasikan pemisahan tugas secara memadai 

mensyaratkan agar perusahaan mempekerjakan karyawan dalam 

jumlah yang cukup banyak. Asumsi yang mendasari pengendalian 

supervisi adalah perusahaan mempekerjakan personil yang 
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kompeten dan dapat dipercaya. Asumsi tersebut dapat mendorong 

efisiensi supervisi. Jadi perusahaan dapt membuat ruang 

pengendalian manajerial dengan seorang manajer mengawasi 

beberapa karyawan. Dalam sistem manual, mempertahankan 

ruang pengendalian cenderung berarti langsung karena baik 

manajer maupun karyawan berada dalam lokasi yang sama. 

d. Catatan akuntansi  

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. Jejak audit memungkinkan auditor 

menelusuri transaksi apa saja melalui semua tahap pemrosesan, 

dari awal peristiwa hingga laporan keuangan. Perusahaan harus 

memelihara jejak audit untuk dua alasan. Pertama informasi ini 

dibutuhkan untuk melakukan operasi harian. Jejak audit dapat 

membantu para karyawan merespon pertanyaan pelanggan 

dengan menunjukkan status saat inni transaksi yang diproses. 

Kedua jejak audit memainkan peran penting dalam audit 

keuangan perusahaan. Jejak audit memungkinkan auditor 

eksternal dan internal memverifikasi berbagai transaksi terpilih 

melalui penelusuran dari laporan keuangan ke akun-akun di buku 

besar, jurnal dan dokumen sumber, serta kembali ke asalnya. 
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e. Pengendalian akses  

Tujuan dari pengandalian ini 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. Berdasarkan hal 

tersebut pengendalian pengendalian akses memainkan bagian 

penting dalam menjaga aktiva. Akses ke aktiva dapat secara 

langsung atau tidak langsung. Peralatan keamanan fisik, seperti 

kunci, lemari besi, pagar dan sistem alarm elektronik serta infra 

merah, akan mengendalikan akses langsung. Akses tidak 

langsung ke aktiva berwujud akses ke catatan dan dokumen yang 

mengendalikan penggunanaan kepemilikan dan pengaturan 

aktivitas. 

f. Verifikasi independen 

Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem 

akutansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesalahan 

penyajian. Verifikasi berbeda dari supervisi karena terjadi setelah 

fakta, oleh seorang yang tidak secara langsung terlibat dalam 

transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi. Supervisi dilakukan 

ketika aktivitas sedang berjalan, oleh seorang supervisor yang 

memiliki tanggung jawab langsung atas pekerjaan tersebut.  

Melalui prosedur verifikasi independen, pihak independen, pihak 

manajemen dapat mengakses kinerja individu, integritas sistem 
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pemrosesan transaksi dan kebenaran data yang terdapat dalam 

catatan akuntansi. 

 

2.1.5.4 Informasi dan Komunikasi  

Mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai 

transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban 

didalamnya. Ciri-ciri sistem informasi akuntansi efektif, yaitu: 

1. Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi keuangan yang 

valid. 

2. Memberikan informasi secara tepat waktu mengenai berbagai 

transaksi dalam perincian yang memadai untuk memungkinkan 

klasifikasi serta laporan keuangan. 

3. Mengukur nilai keuangan berbagai transaksi agar pengaruhnya dapat 

dicatat dalam laporan keuangan secara akurat. 

2.1.5.5 Pemantauan  

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan 

kekurangan serta dapat meningkatkan efektivitas pengendalian. Berbagai bentuk 

pemantauan didalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Supervisi yang efektif atau pemantauan berkelanjutan 

Pemantauan ini dapat dilakukan setiap saat,karena pemantauan ini 

manajemene atas mengawasi manajemen dan karyawannya dengan 

cara laporan pekerjaan harian, mingguan, atau laporan bulanan. 
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Pemantauan meliputi berbagai aspek kegiatan pekerja sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang ada. 

2. Evaluasi terpisah  

Perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menilai kinerja-kinerja dengan standar pengukuran yang sudah 

disepakati sebelumnya.  

3. Peranan pemantauan  

Pengendalian internal perusahaan merupakan komponen paling 

penting dalam pengendalian internal. Setiap komponen pengendalian 

internal akan mendapatkan pemantauan dan pengawasan. 

 

2.1.6 Sistem Siklus Pendapatan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No 23 (2012), 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal.” 

Menurut Romney dan Steinbart (2012), “Siklus pendapatan adalah 

rangkaian aktivitas bisnis yang berulang-ulang dan proses informasi yang terkait 

dengan menghasilkan barang dan jasa kepada konsumen dan mengumpulkan uang 

pembayaran atas penjualan tersebut.” 

Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah memudahkan pertukaran 

produk atau jasa dengan pelanggan untuk memperoleh uang tunai. 
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Selain itu tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan 

siklus pendapatan yaitu: 

1. Mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat, 

2. Memverifikasi kelayakan kredit konsumen, 

3. Memberikan barang atau jasa pada waktu yang tepat dan cara yang 

benar, 

4. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan 

akurat,  

5. Membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen 

dengan tepat, 

6. Mengamankan kas sampai dilakukan penyetoran uang. 

Fungsi siklus pendapatan yaitu: 

1. Mendapatkan pesanan dari pembeli, 

2. Mencatat dan memproses data penjualan,  

3. Menyiapkan barang yang akan dijual kepada pembeli, 

4. Menyelanggarakan catatan piutang, 

5. Memindah bukukan transaksi ke buku besar, 

6. Menyusun laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan. 

Berdasarkan definisi Romney dan Steinbart (2012), terdapat 4 macam 

aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan, yaitu : 

1. Memasukkan pesanan penjualan (sales order entry) 
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Siklus pendapatan mulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan. 

Departemen bagian pesanan penjualan,melakukan proses 

memasukkan pesanan penjualan yang mencakup tiga tahap yaitu 

mengambil pesanan dari pelanggan,memeriksa dan menyetujui kredit 

dari pelanggan,serta memeriksa ketersediaan persediaan. 

2. Mengirim pesanan (Shipping)  

Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi 

pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang 

diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari dua tahap yaitu mengambil 

dan mengepak pesanan, kemudian mengirim pesanan tersebut beserta 

dokumen pengiriman (surat jalan). 

3. Penagihan dan piutang usaha (billing and account receivable) 

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan 

kepara pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dokumen yang 

dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. 

4. Menerima pembayaran (cash collection) 

Langkah terakhir dari siklus pendapatan adalah menerima 

pembayaran. Yang melakukan ini adalah kasir. 

2.1.6.1 Pencatatan Pesanan Penjualan 

Menurut Hall (2013) Siklus pendapatan diawali dengan proses penerimaan 

pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diminta yang 

sudah ditanda tangani oleh departemen penjualan atau marketing. Aktifitas 

pejualan terdapat tiga langkah: 
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1. Departemen penjualan : Proses penjualan dimulai dari departemen 

penjualan yang menerima pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis 

dan jumlah barang yang di minta. Pada tahap ini, pesanan pelanggan 

tidak dalam format yang standar dan mungkin tidak berbentuk fisik. 

Pesanan mungkin diterima melalui surat, telepon, atau dari staf 

penjualan yang datang ke tempat pelanggan. Jika pelanggan juga 

merupakan entitas bisnis, pesanan tersebut biasanya berupa salinan 

dari pesanan pembelian pelanggan. Pesanan penjualan 

mengungkapkan informasi penting seperti nama dan alamat 

pelanggan; nomor akun pelanggan; nama, nomor dan deskripsi barang 

yang dijual; jumlah dan harga per unit; serta informasi keuangan 

lainnya seperti pajak, potongan harga, dan biaya pengiriman beberapa 

salinan pesananan penjualan dibuat untuk berbagai tujuan. Jumlah 

salinan yang dibuat berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya, 

bergantung pada operasi yang akan didukung. Setelah menyiapkan 

pesanan penjualan, staf penjualan menyimpan satu salinan dari 

dokumen tersebut dalam file pesanan pelanggan terbuka untuk 

referensi di masa yang akan datang. 

2. Departemen Kredit : Langkah awal dalam departemen ini adalah 

otorisasi transaksi, yang mencakup verifikasi kelayakan pemberian 

kredit kepada pelanggan. Keadaan penjualan akan menentukan cara 

pemeriksaan kredit. Misalnya, penjual dapat melakukan investigasi 

keuangan secara lengkap pada pelanggan baru untuk menentukan 
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batas kredit. Akan tetapi, setelah batas kredit ditentukan, pemeriksaan 

kredit pada penjualan berikutnya hanya mencakup pemastian bahwa 

penjualan ini tidak melebihi batas yang sudah ditentukan 

3. Prosedur Gudang : Departemen penjualan mengirimkan salinan surat 

pengeluaran barang (tiket pengambilan) dari pesanan penjualan ke 

bagian gudang. Dokumen ini mengidentifikasi barang persediaan yang 

harus dicari dan diambil dari gudang. Dokumen tersebut juga 

memberikan persetujuan formal bagi petugas gudang untuk 

mengeluarkan barang yang dimaksud. Setelah mengambil barang, 

petugas menulis inisial pada salinan surat pengeluaran barang untuk 

mengindikasikan bahwa pesanan sudah lengkap dan benar. Setiap 

barang yang habis dicatat pada salinan surat pengeluaran barang. Satu 

salinan barang dikirim bersama barang yang dipesan ke bagian 

pengiriman, dan salinan yang lainnya disimpan di gudang sebagai 

catatan transaksi  

2.1.6.2 Pengiriman Barang dan Pelaksanaan Jasa 

Tahap ini adalah pemenuhan pesanan pelanggan yang terdiri dari : 

1. Memilih dan pengepakan pesanan. Dengan tiket pengambilan maka 

petugas gudang dapat mengambil barang yang dipesan dan 

dimasukkan ke informasi. 

2. Pengiriman pesanan. Pada langkah ini dilakukan pembandingan antara 

perhitungan fisik dengan jumlah yang ada didalam tiket pengambilan 

dan jumlah yang ada pada salinan order penjualan. 
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2.1.6.3 Penagihan  

Menurut Hall (2013), ketika informasi telah sampai di departemen 

penagihan,staf administrasi akan mencari faktur dan salinan buku besar dari file 

sementara dan melakukan langkah-langkah berikut : 

1. Membandingkan barang dan jumlah yang tertera pada faktur dan 

salinan buku besar dengan informasi yang terdapat pada dokumen 

pengeluaran barang dan dokumen pengiriman. 

2. Sesuaikan faktur dengan salinan buku besar untuk menunjukkan 

transaksi yang sesungguhnya. 

3. Tambahkan harga satuan, pajak, dan biaya pengiriman pada tagihan, 

buku besar, dan salinan file. 

4. Tetapkan ketentuan penjualan, seperti diskon kuantitas dan diskon 

pembayaran awal. 

5. Kirim faktur kepada pelanggan. 

6. Kirim dokumen pengiriman kepada departemen penjualan untuk 

menutup file pelanggan yang terbuka 
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Gambar 2.1 

DFD of Revenue Cycle

 

Sumber : Hall 2013 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 

  Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Metode Hasil 

Eric Octavianus Purba (2013) Analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi 

pada siklus pendapatan PT. 

ABC (perusahaan kontruksi) 

Perancangan sistem informasi 

akuntansi ini kurang efektif. 

Agustanto (2012) Analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi 

pada siklus pendapatan guna 

meningkatkan pengendalian 

internal perusahaan yang 

menjual komponen sepeda 

motor 

Sistem Informasi yang 

diterapkan CV. X, masih 

menggunakan sistem secara 

manual yang menjadikan salah 

satu kelemahan dalam sistem 

informasi akuntansi. 

Puri Dwi Hapsari (2013) Evaluasi Pengendalian Internal 

atas informasi akuntansi 

pendapatan pada BMW sales 

operation Surabaya 

Prosedur-prosedur pembelian 

dan pengendalian internal 

sudah efektif  

NFE Putri (2013)  Analisis sistem pengendalian 

internal atas siklus pendapatan 

( studi kasus pada PT. Setia 

Kawan) 

Prosedur penjualan sudah 

efektif tetapi pengendalian 

internal perusahaan belum 

memiliki komite audit untuk 

melakukan pengawasan  
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran memberikan sebuah gambaran singkat mengenai 

bagaimana tahapan penelitian dilakukan dari awal hinga akhir. Penulis melakukan 

kegiatan penelitian ini di PT. Ganding Toolsindo untuk dapat mengetahui 

bagaimana sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

Setelah penulis mendapatkan informasi data yang cukup, penulis akan 

membandingkan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT. Ganding 

Toolsindo dengan teori yang ada. Berikut adalah rerangka pemikiran penelitian ini 

berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi sistem informasi 

akuntansi mengenai siklus pendapatan yang diterapkan di PT. Ganding Toolsindo 

dalam gambar ini: 
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Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

otomotif untuk pembuatan dies (Moulding). Penelitian ini berfokus pada sistem 

informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Raya 

Cibarusah No. 17 Ds. Pasir Randu, Cikarang- Bekasi. PT. Ganding Toolsindo 

bekerja sama langsung dengan PT. Astra Mitra Avenue (AMV).  

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif dan eksplorasi 

dengan analisa antara teori yang berlaku dengan praktek sistem informasi 

akuntansi siklus pendapatan (revenue  cycle) pada PT Ganding Toolsindo dimana 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pada PT 

Ganding Toolsindo serta untuk melihat masalah-masalah yang timbul dikaitkan 

dengan aktivitas pengendalian internal. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang terdiri dari data  

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data Primer (Sekaran 2010), adalah data yang didapat langsung dari 

responden,contohnya metode wawancara langsung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh 

seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir (Sekaran 

2010). Data-data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian, 

dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai sumber 

bagi landasan teori berkaitan dengan pengendalian internal, sistem 

informasi akuntansi, dan siklus pendapatan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis melakukan empat 

teknik, yaitu : 

1. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu dengan staff keuangan dan staff akuntansi pada 

PT. Ganding Toolsindo yang berhubungan langsung dengan siklus 

pendapatan. 

2. Observasi  

Penulis melakukan observasi langsung ke PT. Ganding Toolsindo agar 

data yang diperoleh lebih akurata sehingga penelitian ini relevan. 

3. 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 buku, artikel atau jurnal-jurnal. 
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4. Kuisioner  

Menurut (Arens 2015), kuisioner adalah proses tanya jawab melalui 

formulir yang berisi pertanyaan dan dibagikan kepada sample secara 

langsung ataupun melalui pos agar mereka bisa menjawabnya 

kemudian dikembangkan kepada penulis. 

5. Walktrough 

Menurut Arens (2014), bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur 

yang dijalankan di perusahaan sudah sesuai dengan flowchart  yang 

ada. Biasanya dilakukan tes dengan menggunakan dokumen yang ada 

dan terkait. 

3.5 Teknik Pengolahan data 

Salah satu teknik pengumpulan data penulis ialah menggunakan instrumen 

kuesioner, atau bisa juga pertanyaan yang terstruktur. Sehingga dalam penelitian 

ini penulis ingin mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal atas siklus 

penjualan pada PT Ganding Toolsindo. Oleh karena itu, penulis sebelum itu 

membuat pertanyaan mengenai sistem pengendalian internal pada PT. Ganding 

Toolsindo. Dengan membandingkan komponen pengendalian internal yang 

berasal dari teori yang ada pada siklus pendapatan dengan praktik riil di lapangan. 

Berikut ini adalah kuisioner pengendalian atas siklus penjualan 
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Tabel 3.1 Draft Kuesioner 

Kuesioner Pengendalian Internal Siklus Penjualan 

PT. Ganding Toolsindo 

No. Pertanyaan  Jawaban  

 A. Lingkungan Pengendalian YA TIDAK 

1 Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan 

standar nilai perilaku perusahaan kepada karyawan 
melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanan 

dan melalui contoh-contoh. 

  

2 Terdapat dewan direksi dan komite audit yang 

independen yang berkontribusi secara signifikan 
terhadap pemenuhan tujuan laporan keuangan. 

  

3 Manajemen memonitor risiko bisnis dan 

menempatkan priorotas yang tinggi terhadap 
pengendalian internal. 

  

4 Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal 

secara langsung (face to face) dengan manajer kunci 

dibandingkan dengan sistem formal dalam 
kebijakan tertulis. 

  

5 Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari 

prinsip-prinsip akutansi yang tersedia. 

  

6 Struktur organisasi perusahaan telah 
menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan 

garis pelaporan yang jelas. 

  

7 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalan 

struktur organisasi membantu perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. 

  

8 Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan 

pengembangan karyawan dijalankan dengan baik. 

  

9 Pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan 

karyawan berdasarkan penilaian kinerja periodic. 

  

10 Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran 

terhadap perilaku yang tidak diharapkan. 

  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

 B. Penilaian Resiko YA TIDAK 

1 Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.   

2 Pemasaran sistem penjualan perusahaan 

menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi. 

  

3 Adanya personel baru dapat mempengaruhi 

timbulnya pemahaman dan fokus yang berbeda atas 

pengendalian internal. 

  

4 Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap 
sistem informasi sehingga mengubah risiko yang 

berkaitan dengan pengendalian internal. 
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5 Adanya atensi perusahaan terhadap risiko 
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

  

 

 C. Informasi dan Komunikasi YA TIDAK 

1 Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa 

seluruh aktivitas penjualan secara valid dicatat 
dengan benar, lengkap dan tercermin dalam laporan 

keuangan pada periode yang sesuai. 

  

2 Setiap karyawan yang terlibat dalam aktivitas sistem 

penjualan memahami bagaimana aktivitas mereka 
berhubungan dengan pekerjaan orang lain baik di 

dalam maupun di luar organisasi. 

  

3 Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan 
akuntansi dan memorandum yang membentuk 

pengendalian penjualan. 

  

4 Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu 

jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap untuk 
setiap transaksi. 

  

5 Manajemen memperoleh informasi mengenai total 

penjualan setiap bulannya. 

  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

 D. Aktivitas Pengendalian YA TIDAK 

1 Pemeriksaan fisik persediaan dilakukan minimum 

setahun sekali. 

  

2 Perusahaan membuat instruksi tertulis untuk 
perhitungan fisik persediaan. 

  

3 Instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan 

perhitungan fisik persediaan. 

  

4 Persediaan cukup dilindungi dan diawasi.   

5 Setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan 
penerimaan barang. 

  

6 Perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh pihak 

bebas (independen). 

  

7 Fungsi pemesanan terpisah dari fungsi penagihan 
dan akuntansi. 

  

8 Perusahaan menggunakan surat permintaan 

pengiriman. 

  

9 Perusahaan menggunakan surat pesanan bernomor 

urut tercetak. 

  

10 Pemesanan dan penagihan di otorisasi oleh 

manajemen yang bertanggung jawab. 

  

11 Semua barang yang diterima dihitung dan dicek 

terhadap kelengkapan dan sebagainya. 

  

12 Perusahaan menyelenggarakan pencatatan secara 

perpetual. 

  

13 Catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan   
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No. Pertanyaan Jawaban 

 D. Aktivitas Pengendalian YA TIDAK 

yang tidak bertugas melindungi persediaan. 

14 Persediaan perusahaan secara periodic menilai lebih 

lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan 
fisik dengan catatan. 

  

(Sumber Al- Haryono Jusup 2009) 

Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan jawaban berdasarkan 

masalah yang di adopsi dari (Munawaroh dalam Wishtya 2014). Dimana 

dari seluruh jawaban responden atas pengendalian internal dihitung jumlah 

jawaban “Ya” dan “Tidak”. Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai 

jawaban “Ya” bernilai 1 dan “Tidak” bernilai 0. Selanjutnya menghitung 

jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap kelompok. 

Jumlah jawaban “Ya” dan jumlah pertanyaan kedalam rumus skor ideal ; 

Jumlah jawaban “Ya” 

-------------------------------------------- x 100% 

Jumlah jawaban seluruh responden 

Menghitung besarnya prosentase jawaban ”Ya”, untuk setiap kelompok 

dengan melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori dibawah 

ini: 

a. 0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif. 

b. 26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif. 

c. 51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif. 

No. Pertanyaan Jawaban 

 E. Pemantauan YA TIDAK 

1 Perusahaan memiliki fungsi audit intern.   

2 Manajemen melakukan tindakan korektif 

berdasarkan informasi keluhan/kelemahan yang 

diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan 
auditor eksternal. 

  

3 Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin 

kegiatan operasi perusahaan. 

  

 

4 

Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman 

bagi pemimpin untuk menentukan langkah 
perbaikan. 
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d. 76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif. 

 

3.6 Metode Analisis Data   

Dalam audit, pengujian sistem pengendalian internal merupakan tahapan 

yang sangat penting. Pengujian sistem pengendalian internal biasanya digunakan 

dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan untuk menentukan sasaran 

audit. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

unsur sistem pengendalian internal yaitu struktur organisasi, otoritas dan prosedur 

pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

Penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis yang berhubungan dengan penulisan 

yang akan menjadi acuan landasan teori dalam penelitian ini. 

2. Melakukan observasi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian 

dalam hal ini PT. Ganding Toolsindo untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan seperti : struktur organisasi, prosedur penerimaan 

pesanan, prosedur pengiriman barang, dan prosedur penagihan,  

3. Mengobservasi apakah kegiatan penerimaan pesanan, pengiriman 

barang, dan prosedur penagihan dengan wawancara pada bagian yang 

terkait. 
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4. Menganalisa unsur-unsur pengendalian internal dalam kegiatan 

penerimaan pesanan, pengiriman barang, dan prosedur penagihan 

dengan langkah sebagai berikut : 

a. Menilai terkait kegiatan pengendalian internal dalam perusahaan 

serta melakukan check list terhadap kuisioner pengendalian 

internal. 

b. Menganalisa kegiatan penerimaan pesanan, pengiriman barang, 

dan penagihan  

c. Bagaimana kegiatan pengendalian internal terhadap kegiatan 

penerimaan pesanan, pengiriman barang dan penagihan 

dibandingkan dengan teori-teori yang berlandasi pengendalian 

internal. 

5. Menyimpulkan hasil perbandingan yang ada serta melihat bagaimana 

penerapannya dilapangan. 

6. Hasil dan kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang 

ada dalam perumusan masalah. 
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BAB IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskriptif Objek Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan  

Melihat perkembangan industri otomotif ditanah air yang semakin 

berkembang pesat menyambut peluang tersebut maka muncul gagasan mendirikan 

perusahaan yang mentitikberatkan kepada sektor industri otomotif.  

PT. Ganding Toolsindo didirikan pada tahun 1998 berlokasi dikawasan 

industri pulo gadung. Dengan memulai bisnis dibidang Design Dies dan 

Production Small Dies. 

Seiring perkembangan pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha mulai 

tahun 1999 PT. Ganding Toolsindo menjalin kerjasama dengan perusahaan local 

maupun overseas dan kemudian berubah menjadi perusahaan manufaktur Small 

Dies dan Stamping Part.  

Pada tahun 2000 sampai sekarang karena pesatnya perkembangan bisnis 

maka PT. Ganding Toolsindo relokasi pabrik ke daerah Pasir Randu Cikarang 

Bekasi dengan penambahan variasi jenis produksi Small dan Medium dies, 

checking ficture, jigs, parts, dan lain.lain 
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4.1.2 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu 

Visi 

Menjadi pembuat Stamping Parts, Welding Parts, LPG Cylinder dan Die 

Making terbaik yang mengutamakan kepuasan pelanggan serta siap menghadapi 

pasar global 

Misi  

Menyediakan Stamping Parts, Welding Parts, LPG Cylinder dan Die 

Making yang berkualitas, harga kompetitif, pengiriman tepat waktu, serta inovatif 

Kebijakan Mutu  

Meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara 

konsisten untuk menjadi professional 

Menghasilkan produk berkualitas tinggi, harga yang kompetitif 

pengiriman tepat waktu serta melakukan efisiensi dan perbaikan terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Sistem..., Reza Yanuar, Ak.-IBS, 2015



 

43 

 

4.1.3 Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Ganding Toolsindo 

 

(Sumber PT. Ganding Toolsindo) 

4.1.4 Job Description 

1. Dewan Komisaris  

 Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan oleh 

Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi  

 Mengikuti perkembangan kegiatan dan perkembangan perusahaan 

 Memberikan pendapat dan saran kepada Presiden Direktur mengenai: 

- Pengelolaan perseroan  

- Pembuatan pelaporan tahunan dan hal-hal penting lainnya 

2. Direksi  

 Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan  
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 Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan  

 Membentuk dan memantau sistem pengawasan internal  

 Menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia  

3. Plant Manager  

 Menjalankan strategi dan operasional pabrik secara tepat dan sesuai 

bisnis perusahaan  

 Memonitor penyusunan rencana kerja harian pabrik sesuai rencana 

bulanan dan tahunan  

 Mengadakan evaluasi produktivitas serta kapasitas pabrik untuk 

penentuan pencapaian target serta penentuan target berikutnya 

4. Administrasi Manager 

 Merencanakan implementasi strategi dan administrasi pabrik secara 

tepat sesuai strategi bisnis perusahaan. 

 Memonitor penyusunan rencana kerja harian administrasi sesuai 

rencana bulanan dan tahunan 

 Memonitor dan menganalisa pencapaian produktivitas perusahaan serta 

rencana administrasi harian untuk pemenuhan pencapaian target yang 

telah ditentukan  

 Mengatasi dan mengarahkan pemecahan masalah strategi perusahaan 

untuk meminimalisir pengeluaran serta efisiensi 

5. Marketing Manager 

 Menerima order dari customer  
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 Berkoordinasi dengan engineering dalam hal masukan tentang harga 

product  

 Memberikan informasi kepada direktur dan meminta persetujuan 

tentang harga penjualan product  

 Berkoordinasi dengan plant manager tentang pengerjaan product sesuai 

dengan permintaan customer  

 Menyusun jadwal kunjungan untuk memastikan tercapainya target 

penjualan 

 Mengontrol proses penjualan produk ( Penawaran, PO, Invoice, dan 

Penagihan) 

 Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk 

meningkatkan jumlah pelanggan  

 Melakukan evaluasi kepuasaan pelanggaran untuk memastikan 

tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan 

6. PPIC Supervisor 

 Membuat rencana produksi, menyusun, dan menetapkan urutan 

produksi input material, alat dan mesin serta pekerja 

 Perancangan aliran kerja produksi 

 Mempersiapkan order produksi dan jadwalnya 

 Memonitor, menindaklanjuti dan menjaga rencana kerja yang sedang 

dilaksanakan 
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 Membuat rencana pengadaan bahan baku berdasarkan rencana dan 

kondisi stok dengan menghitung kebutuhan material produksi menurut 

standar stok yang ideal 

 Memantau semua persediaan baik untuk proses produksi, stok yang ada 

digudang maupun yang didatangkan sehingga pelaksanaan proses 

produksi dan pengiriman barang tetap berjalan dan seimbang 

7. Quality Assurance Supervisor 

 Mengawasi jalannya pemeriksaan (in coming, in proses, out going) 

terhadap material untuk memastikan material sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan. 

 Memonitor kualitas material serta hasil produksi dengan perbandingan 

kualitas standar. 

 Menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen QC dan data produksi. 

 Menganalisa permasalahan yang timbul pada kualitas proses dan hasil 

produksi. 

 Menyusun usulan pemecahan masalah yang terkait dengan kualitas 

proses dan hasil produksi. 

 Menjalankan tugas-tugas QC lainnya dalam upaya pencapaian target 

sales perusahaan. 

 Melakukan koordinasi, komunikasi dan evaluasi dengan customer 

(claim customer). 

 Mengetahui standar alat ukur. 

8.  Accounting Supervisor  
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 Membuat laporan harian dan bulanan yang berkaitan dengan penjualan. 

 Melakukan pemeriksaan terhadap invoice-invoice yang diterima untuk 

memastikan kelengkapan dan kebenarannya. 

 Melakukan input terhadap transaksi-transaksi perpajakan kedalam SPT 

untuk memastikan bahwa seluruh laporan telah diserahkan dengan 

akurat dan tepat waktu. 

 Mempersiapkan laporan pajak secara berkala , prepaid expenses 

accrual and balance sheet reconciliation untuk memastikan bahwa 

seluruh laporan telah disusun dengan akurat dan tepat waktu. 

 Berkoordinasi dengan supplier untuk masalah kelengkapan 

dokumentasi penagihan untuk memastikan bahwa setiap penagihan 

telah benar. 

 Mempersiapkan sales invoice untuk penjualan kas dan kredit untuk 

memastikan bahwa sales invoice dibuat dengan benar dan sesuai 

dengan ketetapan yang ada. 

 Mempersiapkan sales journal dan AR collection journal untuk 

memberikan informasi yang akurat tentang sales dan outstanding AR 

pada periode tertentu, serta melakukan tindak lanjut terhadap pelanggan 

yang masih memiliki outstanding AR. 

 Menyiapkan daily outstanding balance (DO) untuk memberikan 

informasi yang akurat kepada manajemen mengenai posisi outstanding 

DO harian. 
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 Membuat AR Aging Report dan AR Reconciliation bulanan untuk 

konfirmasi dan pemeriksaan kesesuaiannya dengan laporan keuangan. 

 Mempersiapakan journal penjualan untuk mencatat penjualan bulanan 

 

8.  Leader Inventory Warehouse 

 

 Melakukan stok barang. 

 Membuat laporan stok barang. 

 Mengeluarkan barang menggunakan form permintaan barang. 

 Menerima barang / material dari supplier. 

 Menyimpan barang / material di gudang. 

 Mengeluarkan barang / material ke produksi  

 Menyimpan material WIP dan Finish Good. 

 Membuat laporan stok WIP dan Finish Good. 

9.  Leader Delivery 

 Menerima schedule dari PPIC. 

 Menerima barang finish good dan melakukan pengepakan. 

 Memeriksa finish good sesuai dengan schedule pengiriman. 

 Membuat surat jalan keluar. 

 Mengirim barang sesuai schedule yang telah ditetapkan. 

 Memeriksa dan memastikan surat-surat kendaraan semua izinnya 

berlaku. 

 Mengontrol dan mengatur pemakaian kendaraan. 

 Membuat laporan rekap surat jalan. 
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 Melakukan improvement terhadap pekerjaannya. 

 Menerima surat jalan masuk. 

 Menjaga dan merawat kendaraan 

10. Leader Quality Control  

 Melakukan pemeriksaan (in coming, in proses, out going) terhadap 

material untuk memastikan materiall sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. 

 Melakukan kontrol terhadap kualitas material serta hasil produksi 

dengan perbandingan kualitas standar. 

 Menjaga hasil produksi agar tetap sesuai standar yang telah ditatapkan. 

 Melakukan kalibrasi alat ukur. 

 Mengisi lembar check sheet untuk memantau kualitas hasil produksi 

sesuai standar. 

11. Management Representative 

 Menjamin penerapan sistem manajemen mutu.  

 Melakukan review terhadap implementasi sistem manajemen mutu. 

 Mewakili manajemen berkaitan dengan sistem manajemen mutu 

terhadap supplier ataupun customer. 

 Menjalankan sistem manajemen mutu ke seluruh bagian 

12. Document Control 

 Memeriksa dan membuat copy seluruh dokumen yang keluar atau 

masuk. 
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 Melakukan distribusi dan penarikan dokumen. 

 Menjaga detil informasi penyimpanan dan bukti peminjamam dokumen. 

 Berkoordinasi dengan pengurus terkait dalam pemusnahan atau 

pemutihan dokumen. 

 Mengkoordinir pelaksanaan internal audit. 

 

4.2 Siklus pemesanan pelanggan, pengiriman barang, dan penagihan   

 

4.2.1 Prosedur Pemesanan Pelanggan 

Dibuatnya sistem prosedur pemesanan pelanggan agar menjamin semua 

persyaratan costumer telah dimengerti, disepakati, dan dapat dipenuhi oleh PT. 

Ganding Toolsindo  

Prosedur pemesanan pelanggan yang dimiliki oleh PT. Ganding Toolsindo 

adalah ; 

1. Adanya permintaan pembuatan part dari costumer, informasi via 

telp/berupa FAX, gambar atau diminta datang ke costumer 

2. Pesanan produk baru 

2.1 Marketing terima gambar/ sampel part dari costumer  

2.2 Marketing mengundang rapat drawing study oleh tim multi 

departemen  

2.3 Marketing membuat penawaran harga part. Bersamaan dengan 

pembuatan penawaran harga part, engineering juga membuat 

master schedule untuk diserahkan ke MKT yang kemudian di 

kirimkan ke costumer. Apabila master schedule tersebut di 
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setujui oleh costumer, maka dijabarkan dengan activity plan dan 

dibuat oleh tim multi departemen 

2.4 Apabila penawaran harga dan master schedule tersebut tidak 

disetujui oleh costumer maka project dihentikan, tapi bila di 

setujui maka costumer akan menerbitkan die go/PO 

2.5 Marketing menerima Die GO/ PO dari costumer  

2.6 Marketing menindaklanjuti  Die Go/PO 

2.7 Bersamaan dengan nomor 2.6, maka tim multi departemen juga 

melaksanakan project baru tersebut sesuai dengan QGP/ BPC 

dan prosedur di masing-masing departemen terkait. 

2.8 Marketing mengirimkan sampel 

2.9 Costumer melakukan pengecekan terhadap sampel yang diterima 

dari marketing. Apabila costumer tidak setuju kembali ke 2.8, 

bila setuju maka perusahaan akan melaksanakan massproduction. 

3. Pesanan ulang untuk part  

3.1  Marketing menerima PO 

3.2  Marketing mengendalikan PO 

3.3 Marketing akan menginformasikan kepada costumer bila ada hal 

hal yang tidak dapat dipenuhi  

4. Perubahan purchase order  

4.1 Apabila ada perubahan PO/ permintaan mendadak dari costumer 

diluar jam kerja, maka akan tetap dilayani dengan baik 
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4.2 Marketing akan membuat dokumen perubahan  PO dengan cara 

mengisi formulir dan kemudian mendistribusikan ke bagian terkait  

5. Keadaan tidak normal  

5.1  Bila costumer memberikan PO yang lead time nya lebih pendek 

atau tidak sebagaimana yang telah ditetapkan, maka hal ini akan 

dinamakan urgent part 

5.2 Bila ketersediaan material dan jadwal produksi yang 

memungkinkan, maka pesanan segera diproses tanpa mengikuti 

prosedur 3, tetapi marketing akan meminta persetujuan direktur 

5.3  Bila ada hal yang tidak memungkinkan, maka marketing akan 

merundingkan dengan costumer untuk mencari solusi yang 

optimal 

4.2.1.1 Dokumen yang terkait dengan prosedur pemesanan pelanggan 

1. Form drawing study part 

2. Form penawaran harga 

3. Form master schedule 

4. Form activity plan 

5. Form perubahan order  

6. Form undangan rapat 
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4.2.1.2 Letak potensi resiko serta unsur pengendalian atas prosedur 

pemesanan pelanggan 

  

1. Dalam penawaran  harga dan pembuatan master schedule  harus 

dibuat sesuai dengan  keputusan costumer apabila tidak makanya akan 

dihentikan project  

2. Perubahan purchase order akan langsung didistribusikan kepada 

bagian-bagian yang terkait, apabila tidak maka akan merubah semua 

yang susunan schedule 

3. Keadaan tidak normal, dengan adanya ketersediaan material dan 

jadwal dapat melewati prosedur 3, tetapi harus dengan persetujuan 

direktur 
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Gambar 4.2 

Prosedur Pemesanan pelanggan 

 

(Sumber PT. Ganding Toolsindo) 

 

4.2.2 Prosedur Pengiriman 

Prosedur pengiriman adalah suatu proses yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena pada saat pengiriman barang bisa banyak terjadi kesalahan. 

Prosedur pengiriman barang bertujuan untuk membakukan tata cara melakukan 

pengiriman barang hasil produksi dan yang lainnya yang ada pada sistem 

manajemen mutu PT. Ganding Toolsindo 
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Prosedur pengiriman barang PT. Ganding Toolsindo yaitu ; 

1. Menerima jadwal pengiriman dari PPIC  

2. Menerima finish part dari produksi yang sudah di packing dalam 

box dan diberi label yang berisi nama part. Quantity part dan 

tanggal pembuatan part  

3. Mengecek quantity finish part secara aktual, apabila cek quantity 

secara aktual sesuai maka diberi label sesuai nama dan quantity 

serta tanggal produksinya dan apabila tidak sesuai maka kembali ke 

produksi  

4. Mempersiapkan surat jalan, kendaraan, label, Check Sheet, driver 

dan menaikkan finish part ke kendaraan  

5. Mengirim finish part ke costumer sesuai dengan jadwal pengiriman 

6. Merekap hasil pengiriman ke laporan stock finish part 

 

4.2.2.1 Dokumen yang terkait dengan prosedur pengiriman  

1. Form schedule delivery 

2. Form surat jalan  

3. Check sheet 

4. Surat Jalan  

5. Rekap delivery 
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4.2.2.2 Letak potensi resiko serta unsur pengendalian internal atas prosedur 

pengiriman 

  

1. Dalam pengecekan quantity, finish part harus sesuai dengan tanggal 

produksi apabila tidak harus langsung kembalikan kebagian produksi  

2. Persiapan surat jalan, kendaraan, lebel, check sheet, driver dan finish 

part sudah sesuai apabila belum harus dicek kembali  

3. Pengiriman finish part harus sesuai dengan jadwal agar tidak adanya 

keterlambatan 
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Gambar 4.3 

Prosedur Pengiriman Barang 
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 (Sumber PT. Ganding Toolsindo)  
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4.2.3 Prosedur Penagihan  

Dibuatnya prosedur penagihan oleh PT.Ganding Toolsindo bertujuan 

untuk menetapkan tata cara penanganan invoice dan piutang. 

Prosedur penagihan PT. Ganding Toolsindo adalah ; 

1. Setiap awal bulan antara 1 sampai tanggal 5 bulan berjalan atau sesuai 

dengan kesepakatan dengan pelanggan sebelumnya, dibuatkan invoice 

(surat penagihan) berdasarkan data hasil rekonsiliasi setiap 

minggunya dan dibuatkan faktur pajak yang dilampiri dengan 

dokumen : 

a. PO asli atau sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan 

b. Surat jalan asli 

c. LPB asli atau dokumen penerimaan barang dari pelanggan  

atau sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan 

d. Rekap delivery order 

2. Invoice ditandatangi oleh kepala divisi. Selanjutnya dicatat kedalam 

buku kendali invoice. Satu copy diserahkan kepada accounting  satu 

copy berikutnya diarsip oleh bagian sales. 

3. Invoice yang sudah diregistrasi, dikirim ke pelanggan dan dibuatkan 

tanda terima penerimaan invoice. Tanda terima yang sudah kembali 

diarsipkan kebagian sales.  

4. Piutang dari hasil invoice yang sudah dikirimkan ke pelanggan, 

dikontrol oleh bagian accounting dan perkembangan piutang 

dilamporkan dalam formulir rekap piutang  
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5. Setiap bulan, status piutang akan dilaporkan dalam rapat tinjauan 

manajemen   

4.2.3.1 Dokumen yang terkait dengan prosedur penagihan 

1. Form Invoice 

2. Dokumen Penerimaan Barang 

3. Surat Jalan 

4. Rekap Delivery Order 

5. Faktur Pajak 

4.2.3.2 Letak potensi resiko serta unsur pengendalian internal atas prosedur 

penagihan  

1.  Invoice diberikan kepada bagian accounting dan sales  untuk dilakukan 

pengecekan kembali  

2.  Dalam formulir rekap piutang dicek kembali oleh bagian accounting 

dan sales guna pada saat dilaporkan kedalam formulir rekap piutang 

tidak ada kesalahan 
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Gambar 4.4 Prosedur Penagihan 
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4.2.4 Analisis prosedur pemesanan pelanggan, pengiriman dan penagihan  

Dari prosedur-prosedur yang dimiliki oleh PT. Ganding Toolsindo, penulis 

mencoba menganalisis prosedur-prosedur tersebut berdasarkan teori yang ada ; 

1. Otorisasi transaksi. Pada prosedur pemesanan pelanggan dapat diliat 

pada saat keadaan tidak normal marketing harus meminta persetujuan 

direktur untuk dapat menjalankan proses keadaan tidak normal dan 

pada prosedur penagihan invoice harus ditanda tangani oleh kepala 

divisi bagian penagihan yang setelah itu baru dapat didistribusikan ke 

dalam buku kendali invoice. 

2. Pemisahan tugas dilihat dibagian penagihan, pengontrolan dilakukan 

oleh bagian accounting, bagian pengembangan piutang, dan bagian 

sales menggunakan data invoice sebagai arsip. Pada bagian pengiriman 

bagian dari PPIC lah yang membuat jadwal pengiriman dan pada 

proses pemesanan pelanggan yang membuat master schedule adalah 

bagian engineering.  

3. Job description sudah sangat jelas bagian nya masing-masing. Sudah 

terdapat pembagian tugas antara masing-masing prosedur. Bagian yang 

melakukan pemesanan dan bagian yang melakukan pencatatan berbeda 

tugas. Sehingga setiap pegawai tidak kebingungan dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing karena sudah tertera dalam 

jobdesc. Tindakan hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya resiko-

resiko yang dapat terjadi. 
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 Dari hasil wawancara kepada pihak PT. Ganding Toolsindo, observasi 

langsung ke PT. Ganding Toolsindo, penelitian kepustakaan berdasarkan jurnal 

dan teori yang ada ,walktrough dengan melihat kesesuaian prosedur yang 

dijalankan dan dokumen-dokumen yang terkait dan analisis diatas penulis dapat 

menyimpulkan penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan 

PT. Ganding Toolsindo telah sesuai dengan teori-teori yang ada. Meskipun sistem 

informasi akuntansi sudah berjalan sesuai dengan teori tapi masih terdapat 

kekurangan yaitu tidak adanya yang bertanggung jawab secara langsung sebagai 

pengendali atas sistem itu sendiri. 

4.3 Analisis sistem pengendalian internal PT. Ganding Toolsindo  

1. Tingkat efektifitas sistem pengendalian internal atas siklus penjualan 

PT. Ganding Toolsindo  

Tabel 4.1 Kuesioner 

Kuisioner Pengendalian Internal Siklus Penjualan  

PT. Ganding Toolsindo 

No. Pertanyaan  Jawaban  

 A. Lingkungan Pengendalian YA TIDAK 

1 Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan 

standar nilai perilaku perusahaan kepada karyawan 
melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanan 

dan melalui contoh-contoh. 

   

2 Terdapat dewan direksi dan komite audit yang 
independen yang berkontribusi secara signifikan 

terhadap pemenuhan tujuan laporan keuangan. 

   

3 Manajemen memonitor risiko bisnis dan 

menempatkan prioritas yang tinggi terhadap 
pengendalian internal. 

   

4 Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal 

secara langsung (face to face) dengan manajer kunci 

dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan 
tertulis. 
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5 Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari 
prinsip-prinsip akutansi yang tersedia. 

   

6 Struktur organisasi perusahaan telah 

menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan 
garis pelaporan yang jelas. 

   

7 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalan 

struktur organisasi membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. 

   

8 Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan 

pengembangan karyawan dijalankan dengan baik. 

   

9 Pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan 

karyawan berdasarkan penilaian kinerja periodic. 

   

10 Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran 

terhadap perilaku yang tidak diharapkan. 

   

 

No. Pertanyaan Jawaban 

 B. Penilaian Resiko YA TIDAK 

1 Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.    

2 Pemasaran sistem penjualan perusahaan 

menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi. 

   

3 Adanya personel baru dapat mempengaruhi 
timbulnya pemahaman dan fokus yang berbeda atas 

pengendalian internal. 

   

4 Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap 

sistem informasi sehingga mengubah risiko yang 
berkaitan dengan pengendalian internal. 

   

5 Adanya atensi perusahaan terhadap risiko 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

   

 

 C. Informasi dan Komunikasi YA TIDAK 

1 Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa 

seluruh aktivitas penjualan secara valid dicatat 

dengan benar, lengkap dan tercermin dalam laporan 
keuangan pada periode yang sesuai. 

   

2 Setiap karyawan yang terlibat dalam aktivitas sistem 

penjualan memahami bagaimana aktivitas mereka 

berhubungan dengan pekerjaan orang lain baik di 
dalam maupun di luar organisasi. 

   

3 Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan 

akuntansi dan memorandum yang membentuk 
pengendalian penjualan. 

   

4 Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu 

jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap untuk 

setiap transaksi. 

   

5 Manajemen memperoleh informasi mengenai total 

penjualan setiap bulannya. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

 D. Aktivitas Pengendalian YA TIDAK 

1 Pemeriksaan fisik persediaan dilakukan minimum 

setahun sekali. 

   

2 Perusahaan membuat instruksi tertulis untuk 
perhitungan fisik persediaan. 

   

3 Instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan 

perhitungan fisik persediaan. 

   

4 Persediaan cukup dilindungi dan diawasi.    

5 Setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan 

penerimaan barang. 

   

6 Perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh pihak 

bebas (independen). 

   

7 Fungsi penjualan terpisah dari fungsi penerimaan 

dan akuntansi. 

   

8 Perusahaan menggunakan surat permintaan 

pemesanan. 

   

9 Perusahaan menggunakan surat pesanan bernomor 

urut tercetak. 

   

10 Pemesanan dan penagihan di otorisasi oleh 

manajemen yang bertanggung jawab. 

   

11 Semua barang yang diterima dihitung dan dicek 

terhadap kelengkapan dan sebagainya. 

   

12 Perusahaan menyelenggarakan pencatatan secara 

perpetual. 

   

13 Catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan 

yang tidak bertugas melindungi persediaan. 

   

 

14 

Persediaan perusahaan secara periodic menilai lebih 

lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan 
fisik dengan catatan. 

   

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

 E. Pemantauan YA TIDAK 

1 Perusahaan memiliki fungsi audit intern.    

2 Manajemen melakukan tindakan korektif 

berdasarkan informasi keluhan/kelemahan yang 

diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan 
auditor eksternal. 

   

3 

 

Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin 

kegiatan operasi perusahaan. 

   

 

4 

Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman 

bagi pemimpin untuk menentukan langkah 
perbaikan. 
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Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan jawaban berdasarkan 

masalah yang diadopsi dari (Munawaroh dalam Wishtya 2013). Dimana dari 

seluruh jawaban responden atas pengendalian internal dihitung jumlah jawaban 

“Ya” dan “Tidak”. Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Ya” 

bernilai 1 dan “Tidak” bernilai 0. Selanjutnya menghitung jumlah jawaban “Ya” 

dan banyaknya pertanyaan untuk setiap kelompok. Jumlah jawaban “Ya” dan 

jumlah pertanyaan ke dalam rumus skor ideal; 

Jumlah jawaban “Ya” 

-------------------------------------------- x 100% 

Jumlah pertanyaan 

 

Menghitung besarnya prosentase jawaban ”Ya”, untuk setiap kelompok dengan 

melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori dibawah ini: 

a.  0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif. 

b. 26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif. 

c. 51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif. 

d. 76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif. 

Tabel 4.2  

Pengolahan Data kuesioner 

Pengolahan data Jawaban 

Ya tidak             

Rumus  Hasil 

hitung 

Kategori 

A. Lingkungan 

pengandalian 

9 1  

Jumlah jawaban 

“Ya” 

---------------- x 

100% 

Jumlah jawaban 

 

90% Sangat 

efektif 

B. Penilaian resiko 5 0 100% Sangat 

efektif 

C. Informasi dan 

komunikasi 

5 0 100% Sangat 

efektif 

D, Aktifitas pengendalian 13 1 90% Sangat 

efektif 

E. Pemantauan 4 0 100% Sangat 

efektif 
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2. Tingkat efektifitas internal atas siklus penjualan PT. Ganding 

Toolsindo menurut teori yang ada; 

Setiap perusahaan memiliki sistem pengendalian internalnya 

sendiri yang memadai. Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan 

di maksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang disengaja maupun 

tidak disengaja. Kesalahan yang terjadi baik dari sumber daya manusia 

yang dimiliki maupun kesalahan dari sistem yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pengendalian internal tersebut dilakukan untuk menjaga aset 

yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada seluruh pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

dengan aktifitas perusahaan. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan teori yang ada untuk 

mengukur efektifitas yang ada di perusahaan PT. Ganding Toolsindo 

apakah sudah baik menurut teori ataupun masih ada yang perlu 

diperbaiki maupun ditambah. Penilaian tersebut meliputi ; 

1. Lingkungan pengendalian 

a. Filosofi dan gaya manajemen 

Manajemen sangat menekankan Integritas, disiplin dan 

improvement  untuk setiap karyawan dan menurut pengamatan 

penulis nilai-nilai itu sudah berjalan dengan sangat baik. 

Contohnya pada sistem pengiriman dan pemesanan kedisiplinan 

para karyawan membuat berjalannya usaha lancar dan tepat 
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waktu. Di dalam pabrik ditanamkan oleh manajemen adalah 

selalu menomor satukan keamanan. Dengan adanya 

pemasangan logo helm dan jaket dan himbauan atau saling 

mengingatkan antar karyawan. Operasional manajemen 

berjalan dengan baik dengan seringnya berkomunikasi antara 

karyawan dan para manajer. 

b. Struktur organisasi  

Struktur organisasi dan Job description sudah sangat jelas 

untuk setiap bagiannya. Tidak ada bagian yang mempunyai 

pekerjaan ganda atau double job. Didalam perusahaan setiap 

karyawan selalu diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan 

pekerjaan nya masing-masing. Tetapi tidak bisa dihindari ada 

yang melakukan double job khususnya dibagian pengiriman 

barang dan gudang. Jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak 

dan banyaknya orderan, sehingga double job terkadang tidak 

bisa dipungkiri. 

c. Partisipasi dalam komite audit dan dewan direksi 

Sudah ada internal auditor dalam organisasi perusahaan 

dibagian document control. Mereka ditugaskan mengawasi 

jalannya operasional perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai 

dengan prosedur dan standar yang ada  

d. Metode pengendalian manajemen 
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Pengendalian dilakukan dengan cara melibatkan para manajer-

manajer. Kemampuan manajemen dan document control  dalam 

melakukan pengawasan sudah sangat baik dan berjalan secara 

efektif. Operasional perusahaan jadi selalu diawasi dengan 

sistem yang ada. 

e. Praktek dan kebijakan karyawan  

PT. Ganding Toolsindo selalu memandang para pegawai nya 

karena perusahaan sadar operasional tidak akan berjalan tanpa 

adanya mereka. Perusahaan selalu melakukan evaluasi kepada 

karyawannya setiap tahun untuk melihat kinerja mereka. 

Pelatihan, pemberian kompensasi dan liburan merupakan salah 

satu bagian tanda perusahaan sangat menghargai para 

pegawainya. Pelatihan di maksudkan agar para pegawai 

mendapatkan ilmu pengetahuan lebih sehingga dapat 

memberikan kontribusi lebih baik lagi kepada perusahaan dan 

pegawai yang mempunyai prestasi akan mendapatkan 

kesempatan untuk dipromosikan kejabatan yang lebih tinggi. 

2. Penilaian resiko 

Penerapan pengelolaan resiko pada setiap perusahaan sudah sangat 

harus dilakukan dengan baik. Perusahaan harus siap dengan resiko 

pada berbagai bagian. Resiko yang tidak dikelola dengan baik 

dapat menjadinya sumber utama pemborosan dan berdampak buruk 

kepada operasional perusahaan. 
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PT.Ganding Toolsindo untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa 

terjadi dilakukan pengecekan-pengecekan yang dilakukan secara 

berkala mulai dari persediaan gudang, aset-aset perusahaan dan 

jadwal pengiriman. Pengecekan selalu dilakukan rutin oleh 

manajemen untuk selalu menjaga kemampuan alat-alat yang 

digunakan oleh perusahaan. 

3. Informasi dan komunikasi  

Informasi dan komunikasi antar bagian didalam perusahaan sangat 

lah penting. Komunikasi antar karyawan dan manajemen membuat 

hubungan satu sama lain berkesinambungan yang membuat 

operasional berjalan dengan baik. Informasi tentang operasional 

perusahaan kepada para karyawan agar tercipta saling percaya 

antara manajemen dan karyawan  

4. Aktifitas pengendalian  

a. Pemisahan tugas  

Pemisahan tugas pada PT. Ganding Toolsindo sudah sangat 

efektif. Seperti pada bagian penjualan terpisah dengan bagian 

bagian kas. Pemisahan tugas ini dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi pada saat transaksi. 

b. Otorisasi transaksi 

Otorisasi dan aktifitas dilakukan dengan cara pembubuhan 

tanda tangan oleh pihak berwenang pada dokumen transaksi. 
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Seperti ; didalam prosedur pemesanan pelanggan terlihat 

dengan jelas bahwasannya apabila perusahaan mendapatkan 

pesanan keadaan yang tidak normal marketing harus meminta 

persetujuan direktur dan pada penagihan membutuhkan tanda 

tangani oleh kepala divisi bagian penagihan . Pemberian anda 

tangan disetiap pemesanan dan penagihan sudah sangat 

memadai untuk melaksanakan pengendalian internal atas siklus 

penjualan. Dengan adanya pembubuhan tanda tangan 

mempermudah manajemen untuk menghitung biaya keluar dan 

masuk didalam suatu operasional perusahaan. 

c. Catatan akuntansi 

Pada perusahaan PT. Ganding Toolsindo setiap pelaporan 

akuntansi sudah dilakukan secara komputerisasi. Setiap 

transaksi yang terjadi pada saat penerimaan pemesanan 

barang/materil atau pada saat penagihan semua masuk langsung 

didalam pencatatan.  

Menurut penulis sistem komputerisasi yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah mempermudah bagi manajemen untuk 

melakukan pengawasan atas setiap transaksi pada saat 

operasional perusahaan. 

d. Pengendalian akses 

Pengendalian akses PT. Ganding Toolsindo dengan adanya 

sistem komputerisasi adalah setiap bagian mempunyai log-in 
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nya masing-masing atau berdasarkan jobdesc nya masing-

masing pegawai sehingga tidak dengan adanya prosedur ini 

dapat mengurangi resiko penyalahgunaan sistem yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

e. Pengecekan independen  

Kebijakan-kebijakan perusahaan mulai dari pemisahaan tugas, 

pengendalian akses, dan otorisasi transaksi secara tidak 

langsung melakukan pengecekan secara independen pada setiap 

bagian transaksi. 

5. Pemantauan 

a. Manajemen PT.Ganding Toolsindo melakukan evaluasi 

berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti ; pelanggan, 

audit internal, dan pegawai 

b. Perusahaan memiliki fungsi audit internal yaitu document 

control  yang berfungsi untuk memantau semua kegiatan seperti 

pemesanan, pengiriman dan penagihan barang sudah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan  

c. Setelah dilakukan evaluasi dan pemantauan yang berasal dari 

audit internal untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Dan 

akan dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan dengan 

diberikan masa tenggang waktu 

Dari hasil wawancara kepada pihak PT. Ganding Toolsindo, observasi 

langsung, penelitian kepustakaan berdasarkan jurnal dan teori yang ada, melalui 
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formulir kuisioner yang diisi oleh pihak PT. Ganding Toolsindo dan dari hasil 

data kuisioner penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian 

internal pada perusahaan PT. Ganding Toolsindo sudah sangat efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi 

langsung, penelitian kepustakaan, kuesioner ,walktrough dan hasil dari  

pembahasan tentang analisis sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan 

PT. Ganding Toolsindo. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan di PT. 

Ganding Toolsindo sudah berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari 

dilaksanakannya prosedur-prosedur mulai dari penerimaan pesanan 

pelanggan, pengiriman barang dan prosedur penagihan oleh pihak PT. 

Ganding Toolsindo.  

2. Pengendalian internal menurut COSO, yang diolah menggunakan 

Kuesioner ; 

a. Lingkungan Pengendalian PT.Ganding Toolsindo sudah sangat 

efektif 

b. Penilaian resiko yang dimilik PT. Ganding Toolsindo berdasarkan 

kuesioner sangat efektif  

c. PT.Ganding Toolsindo pada komponen informasi dan komunikasi 

sudah sangat efektif 

d. Aktifitas dan pengendalian PT.Ganding Toolsindo menurut 

kuesioner yang diberikan sudah sangat efektif  
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e. PT.Ganding Toolsindo melakukan pemantauan sudah sangat 

efektif   

3. Aktifitas pengendalian dibagi menjadi lima jenis aktifitas pengendalian 

yang lebih spesifik  seperti otorisasi transaksi yang sudah berjalan dengan 

baik yaitu membutuhkan persetujuan dari manajer atau dari direktur itu 

sendiri, pemisahan tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing 

yang bisa dilihat dari lengkap nya pembagian jobdesc pada perusahaan, 

pencatatan dokumen yang lengkap sehingga sangat membantu 

mengendalikan setiap transaksi yang terjadi, pemeriksaan secara 

independen untuk memastikan bahwa aset milik perusahaan aman 

terlindungi, dan pemeriksaan internal untuk memastikan setiap transaksi 

diproses sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. Semua proses aktifitas pengendalian ada pada PT. Ganding 

Toolsindo dan berjalan dengan sangat efektif sesuai dengan hasil data 

kuisioner. 

4. Proses informasi antar satu bagian dengan bagian yang lain selama proses 

siklus pendapatan berjalan dengan baik, fungsi pengawasan yang menjadi 

tugas dari document control memastikan semua prosedur berjalan dengan 

baik   

Dilihat dari point-point diatas perusahaan PT. Ganding Toolsindo sudah 

termasuk perusahaan yang baik. Setiap proses transaksi ada prosedur yang harus 

dijalankan, flowchart sangat lengkap mulai dari pesanan pelanggan, pengiriman 
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dan penagihan kepada pelanggan, sistem pengendalian internal terjadi selama 

proses siklus pendapatan tersebut.  

Walaupun demikian penulis menemukan hal-hal yang harus diperbaiki 

didalam perusahaan PT. Ganding Toolsindo. Hal-hal yang sebaiknya 

mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan antara lain; 

1. Tidak adanya yang bertanggung jawab secara langsung terhadap sistem 

2. Tidak adanya pihak esternal yang melakukan pemeriksaan persediaan 

3. Kurangnya  pertemuan informal (face to face )  antara manajemen dan 

karyawan  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka penulis mencoba memberikan saran pada PT. Ganding Toolsindo yang 

diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait, seperti berikut ini ; 

1. PT. Ganding Toolsindo harus membuat didalam struktur organisasi dan 

memberikan  jobdesc kepada pegawai yang berkompeten untuk 

memegang tanggung jawab dengan sistem. 

2. Perlunya pihak eksternal untuk memeriksa persediaan, sehingga dapat 

mengurangi resiko adanya kesalahan dalam perhitungan 

3. Pertemuan infrormal (face to face ) sangat diperlukan didalam suatu 

perusahaan agar menjaga hubungan antara manajemen dengan 

karyawan. Hal ini dapat membantu dalam pemantauan dan komunikasi 

dan informasi 
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Lampiran 1 Contoh Invoice dari supplier 
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Lampiran 2 Contoh Surat Jalan 
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Lampiran 3 Contoh Rekap Delivery 
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Lampiran 4 Contoh Faktur Pajak 
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Lampiran 5 Contoh Invoice dari PT Ganding Toolsindo ke pelanggan 
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