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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. 
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BAB I  

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. 

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. 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”  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan analisis yang dilakukan oleh 

penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 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 ? 

Tujuan Penelitian  

1. Memberikan sumbangan mengenai gambaran siklus pendapatan 

sistem informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur umumnya 

dan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya. 

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. 
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BAB II 

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 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. 

Sistem Pengendalian Internal 

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. 

Unsur-Unsur Pengendalian 

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), 
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4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), 

5. Pemantauan (Monitoring). 

Sistem Siklus Pendapatan 

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.”. Terdapat 4 macam aktivitas dasar bisnis 

dalam siklus pendapatan, yaitu ; 

1. Memasukkan Pesanan Penjualan (sales order entry) 

2. Mengirim Pesanan (shipping) 

3. Penagihan dan Piutang Usaha (billing and account receivable) 

4. Menerima Pembayaran (cash collection) 

BAB III 

Objek Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini objek yang menjadi sasaran pengamatan 

adalah PT.Ganding Toolsindo yang beralamat di Jl. Raya Cibarusah No. 17 Ds. 

Pasir Randu, Cikarang-Bekasi beroperasi di bidang manufaktur yang berkonsentrasi 

di bidang otomotif. 

Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian yang akan dilakukan penulis berupa studi kasus, menurut 

Sekaran (2013) ”Studi kasus adalah pemeriksaan studi yang dilakukan dalam suatun 

organisasi dan juga metode pemecahan masalah untuk memahami fenomena yang 

menarik dan menghasilkan pengetahuan lebih di objek yang akan diteliti.” 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dilakukan penulis dalam mengumpulkan data 

pada PT. Ganding Toolsindo dengan cara ; 

1. Teknik Wawancara  

2. Observasi 

3. Penelitian Kepustakaan  

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



5 
 

4. Teknik Kuesioner 

5. Walktrough 

BAB IV 

Latar Belakang Perusahaan  

PT.Ganding Toolsindo yang diambil peneliti untuk objek penelitian 

berdiri pada tahun 1998. Kegiatan Usaha Utama adalah dibidang manufaktur. 
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 

Analisis Prosedur Penerimaan Pesanan, 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 
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hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya resiko-resiko yang dapat 

terjadi. 

 

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 

 

Analisis Sistem Pengendalian Internal PT. Ganding Toolsindo 

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 

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  
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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 

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 
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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. 

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. 

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 
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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 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 
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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. 

 

BAB V 

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  

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, 
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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 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  

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. 
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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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