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ABSTRACT 

This study ains to the effectiveness internal control accounting information 

system of revenue cycle PT. XYZ Jakarta using qualitative descriptive with study 

case approach. 

The techniques of collecting data through primary and secondary data. Primary 

data was obtained by interviewing,information system, revenue cycle and internal 

control from PT. XYZ Jakarta and secondary and the books which related to this 

study. 

The result of this research based on information systems used in the revenue 

cycle and the aspect of internal control of COSO, information systems used in the 

revenue cycle has been effective and five aspect show PT. XYZ Jakarta has already 

implemented internal control adequately. These aspect are control enviroment, risk 

assessment, control activity, information and communication, and monitoring. 

Keyword :Accounting Information System, Revenue Cycle, Internal Control.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin pesat. Secara umum dapat 

diketahui perusahaan yang unggul dalam persaingan dunia bisnis adalah perusahaan 

yang memanfaatkan efisiensi perusahan dan teknologi informasi (IT). Hal ini 

mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan, tepat waktu, 

lengkap dan benar, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengambil keputusan terkait dengan permasalahan yang ada pada perusahaan. 

Dengan adanya tuntutan seperti itu, pada akhirnya perusahaan juga dituntut untuk 

membuat sistem untuk mengatur alur informasi yang dibutuhkan. 

Menurut Nory Fitriana (2010), “Sistem informasi adalah suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak internal perusahaan 

maupun pihak eksternal yang berkepentingan dengan informasi yang diperlukan 

untuk mengambil keputusan”. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang 

sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan. Dalam suatu sistem 

informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari 

sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. 
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Sistem informasi akuntansi meliputi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

siklus - siklus transaksi perusahaan. Meskipun tidak ada organisasi yang identik, 

tapi sebagian besar mengalami kejadian ekonomi yang serupa. Menurut Romney 

dan Steinbart (2009), kejadian – kejadian ekonomi yang menghasilkan transaksi - 

transaksi yang dapat dikelompokan menjadi empat siklus aktivitas bisnis yang 

umum, yaitu Siklus Pendapatan, Siklus Pengeluaran, Siklus Produksi, dan Siklus 

Keuangan. Pada umumnya siklus pendapatan perusahaan merupakan suatu siklus 

yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional usahanya, karena 

dengan memperhatikan siklus pendapatan ini suatu perusahaan bergantung 

kelanjutannya dalam mendapatkan dan mengelola pendapatan usaha.  

Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan dalam suatu perusahaan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana 

jadinya kalau suatu perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang 

memadai. Perusahaan tersebut mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara 

jelas terinci dan terstruktur.  Kemudian perusahaan tersebut mungkin tidak akan 

memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukannya untuk 

dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya karena sistem informasi akuntansi 

didalamnya menandung unsur-unsur pengendalian, maka perusahaan mungkin tidak 

dapat menjalankan pengendalian-pengendalian yang diterapkannya dengan baik. 

Karena pengendalian tidak dijalankan dengan memadai, tidak menutup 

kemungkinan terjadinya penyimpangan - penyimpangan dan kecurangan - 

kecurangan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika penyimpangan 

dan kecurangan sudah terjadi secara otomatis aktiva yang dimiliki perusahaan 
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terancam dari kehilangan atau penyalahgunaan asset perusahaan dan aktivitas yang 

dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien. 

Sistem pengendalian internal yaitu suatu sistem yang meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian 

internal yang dirancang dengan memadai terhadap struktur organisasi yang 

didalamnya terdapat pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit 

organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, 

seperti pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan.  

Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai penunjang 

dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan dan 

kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan bentuk perusahaan yang 

berbeda-beda.  

PT.XYZ Jakarta merupakan salah satu penyedia jasa teknologi informasi dan 

komunikasi yang paling komprehensif dan terdepan di Indonesia, yang 

menghubungkan bisnis di seluruh pelosok nusantara, yang menyediakan 

komunikasi data, layanan informasi bisnis dan internet bahkan ke daerah-daerah 

terpencil. PT. XYZ Jakarta dapat menyediakan aplikasi atau elemen pendukung 

lainnya sebagai bagian dari solusi, atau bekerja sama dengan mitra yang dipilih 

berdasarkan keahlian dan relevansi untuk menyediakan solusi turnkey sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing perusahaan. PT. XYZ Jakarta memiliki kemampuan 

beradaptasi, fleksibilitas, kecekatan dan dapat menjaga kepercayaan para pengguna 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



jasanya. PT. XYZ Jakarta merupakan perusahaan yang cukup besar dalam bidang 

yang dikelolanya dan memiliki banyak klien baik dari perusahaan kecil maupun 

besar. Dengan banyaknya klien yang dimiliki oleh PT. XYZ Jakarta maka tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya telat bayar dari klien atas penggunaan jasa 

PT. XYZ Jakarta. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya permasalahan yang timbul di PT. XYZ 

Jakarta dimana terjadi telat bayar ataupun gagal bayar oleh klien atas jasa 

telekomunikasi data yang telah diberikan. Berikut data jumlah piutang dan jumlah 

pencadangan piutang PT. XYZ tahun 2012-2013. 

Tabel 1.1 

Jumlah piutang dan pencadangan piutang PT. XYZ Jakarta tahun 2012-2013 

Description 
   Balance APL  
Wp  Per Audit  
Ref  December 31, 2012  

Account Receivable :     
Account Receivable – Trade             367,443,918,258  
Allowance for doubtfull account             (13,029,349,811) 
Net E        354,414,568,447  

   

Description 
   Balance APL  
Wp  Per Audit  

Ref  Dec 31, 2013  
      
Account Receivable :     

Account Receivable – Trade   
              
594,629,486,887  

Allowance for doubtfull 
account   

              
(23,307,225,146) 

Net E           571,322,261,741  

Sumber: PT. XYZ Jakarta 
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Dari tabel diatas, diketahui jumlah piutang PT. XYZ Jakarta meningkat dari 

tahun 2012 ke tahun 2013 sehingga juga menyebabkan meningkatnya pencadangan 

piutang perusahaan. Besarnya pencadangan piutang PT. XYZ Jakarta dicatat 

berdasarkan jumlah piutang tak tertagih.  

Dari masalah yang timbul tersebut dapat dilihat bahwa pengendalian internal PT. 

XYZ Jakarta kurang dilaksanakan secara memadai. Karena apabila pengendalian 

internal PT. XYZ Jakarta sudah memadai, maka masalah yang timbul seperti terjadi 

telat bayar atau gagal bayar tidak akan terjadi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi siklus pendapatan perusahaan.  

Dalam menganalisis pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada 

siklus pendapatan (revenue cycle) menggunakan pendekatan dari COSO (Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang nantinya akan 

dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam pengendalian internalmya sehingga 

dapat diketahui masalah – masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Disamping itu, 

bagaimana perusahaan menjalankan pengedalian internal pada siklus pendapatan 

merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Mengingat lamanya pengerjaan setiap 

jasa berbeda-beda, maka perusahaan harus memiliki caranya sendiri untuk 

mencegah resiko-resiko yang mungkin timbul agar seluruh tagihan dibayar tepat 

waktu oleh klien dan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengangkat objek 
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penelitian yang akan diteliti dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Sistem 

Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan PT. XYZ Jakarta”. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, penulis merumuskan 

apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana prosedur sistem operasional siklus pendapatan pada PT. XYZ 

Jakarta? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta 

sudah diterapkan secara efektif? 

3. Apakah pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan di PT. XYZ Jakarta sudah diterapkan secara memadai? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah sebelumnya, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Untuk memahami prosedur sistem operasional siklus pendapatan pada PT. 

XYZ Jakarta 

2. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan 

PT. XYZ Jakarta sudah diterapkan secara efektif. 

3. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal sistem informasi akuntasi 

pada siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta sudah diterapkan secara memadai.  
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan pihak 

lain. 

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dana wawasan yang 

berkaitan dengan pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi 

pada siklus pendapatan. 

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen mengenai 

pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan. 

3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian 

akuntansi yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap sistem 

informasi akuntansi pada siklus pendapatan. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Pembahasan pada skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan. Sistematika pembahasan ini diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan oleh 

penulis, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti mulai dari pembahasan mengenai 

pengendalian internal, sistem informasi akuntansi serta evaluasi 

mengenai siklus pendapatan terkait dengan aktivitas pengendalian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan pengendalian internal 

terhadap sistem informasi akuntansi pada aktivitas pendapatan yang 

berjalan dalam perusahaan serta prosedur – prosedur yang terkait 

dalam siklus pendapatan yang terkait. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang 

dilakukan, serta memberikan saran atau masukan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan tersebut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sebelum membahas apakah Pengendalian Internal itu, penulis terlebih dahulu 

membahas pengertian dari sistem. Terdapat beberapa pemahaman mengenai 

pengertian dari sebuah sistem menurut para ahli, antara lain : 

Menurut James A. Hall (2011), “Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan 

yang sama.” 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2008), “Suatu sistem merupakan cara 

tertentu dan bersifat representatif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok 

aktivitas yang berupa rangkaian langkah-langkah yang terkoordinasi, dan berulang 

yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

Menurut Gelinas dan Dull (2008) yang menyatakan bahwa: 

“A system is an asset of interdepent elements that together 
accomplish specific objectives. A system must have organization, 
interrelationship, integration, and central objectives.”  
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Yang artinya sistem merupakan elemen interdepent yang bersama-sama 

mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem harus memiliki organisasi, keterkaitan, 

integrasi dan tujuan. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), “Sistem adalah serangkaian dari dua 

atau lebih komponen – komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan.” 

Menurut Mulyadi (2008), “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu.” 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

suatu kesatuan yang terbentuk dari komponen-komponen dan unsur yang saling 

berinteraksi, terkoordinasi dan berhubungan erat satu dengan lainnya untuk 

mencapai tujuan bersama. 

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

diatur dan diproses sehingga menjadi lebih berarti, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk mengambil keputusan yang tepat.” Semakin banyak informasi dan kualitas 

informasi yang diberikan semakin baik, semakin baik juga pengambilan 

keputusannya. Namun disatu sisi, penggunaan informasi harus memperhitungkan 

juga biaya dan manfaat dari informasi yang dihasilkan. Nilai yang diharapkan adalah 

biaya memproduksi informasi tidak lebih besar dari manfaatnya. Informasi yang 

berlebihan dapat menyebabkan terjadinya information overload dimana informasi 

yang ada terlalu banyak untuk diasimilasi sehingga efektivitas dari informasi 
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tersebut menurun dan menyebabkan kualitas dari pengambilan keputusan menurun 

dan biaya untuk menghasilkan informasi meningkat lebih besar dari menfaatnya. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), informasi harus memiliki beberapa 

karakteristik untuk menjadikan suatu inromasi berguna. Karakteristik itu adalah :  

• Relevan 

Informasi yang relevan akan mengurangi ketidakpastian dengan memprediksi 

apa yang akan terjadi atau memastikan apa yang telah terjadi. 

• Dapat diandalkan 

Dapat diandalkan maksudnya bebas dari kesalahan, bias dan menyajikan 

kejadian yang sebenarnya. 

• Lengkap 

Informasi dikatakan lengkap jika tidak ada satu bagian dari kejadian atau 

aktivitas yang penting yang terlewatkan 

• Tepat waktu 

Informasi yang disampaikan dan digunakan tepat waktu akan berguna saat 

pengguna mengambil keputusan. 

• Dapat dimengerti 

Informasi dapat dimengerti jika disajikan dengan format yang dapat digunakan 

dan dimengerti. 

• Dapat diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi kebenarannya jika dipakai oleh orang yang berbeda 

akan tetap menghasilkan gagasan yang sama. 
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• Dapat diakses 

Informasi dapat diakses dengan mudah ketika dibutuhkan dan dalam format 

yang mudah digunakan. 

Informasi yang baik memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan 

yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), “Sistem informasi akuntansi adalah 

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

menghasilkan informasi yang berguna untuk prngambilan keputusan.” 

Romney dan Steinbart (2009) membagi sistem informasi akuntansi ke berbagai 

komponen yang saling berhubungan, yaitu orang-orang yang menjalankan sistem 

dan berbagai fungsi sistem informasi akuntansi, prosedur-prosedur sistem informasi 

akuntansi baik secara manual maupun terkomputerisasi, data mengenai proses bisnis 

perusahaan, software yang digunakan untuk memproses data perusahaan, 

infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer dan peralatan pendukung 

lainnya, serta pengendalian internal dan tindakan pengamanan terhadap data sistem 

informasi akuntansi. 

Keenam komponen yang saling berhubungan tersebut memungkinkan sistem 

informasi akuntansi menjalankan tiga fungsi penting dari proses bisnis suatu 

perusahaan seperti mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan 

transaksi, memproses data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan, dan menyediakan kontrol yang cukup dan perlindungan terhadap aset 

organisasi. 
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Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam membantu 

perusahaan mengatur dan meningkatkan posisi strategisnya. Suatu sistem informasi 

akuntansi yang baik harus dapat membantu perusahaan untuk pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan yang benar akan mendorong perusahaan kepada 

meningkatnya nilai dari suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kualitas dan mengurangi biaya 

produk atau jasa, meningkatkan efisiensi, membagikan pengetahuan yang akan 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas supply chain melalui sistem yang memungkinkan pelanggan 

mendapatkan informasi dengan cepat, meningkatkan struktur pengendalian internal 

melalui pencegahan kevurangan, kesalahan sistem, dan bencana, serta 

meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan melalui penyediaan data yang 

tepat waktu.  

Menurut James A. Hall (2011), sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga 

subsistem : 

a. Sistem pemrosesan transaksi, yang mendukung operasi bisnis harian melalui 

berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. 

b. Sistem buku besar/pelaporan keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan, 

seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai 

laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum. 
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c. Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan pihak manajemen internal 

berbagai laporan keuangan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan 

pertanggungjawaban.  

Gambar 2.1 

Transaksi yang Diproses oleh sistem Informasi 

 

Transaksi Keuangan    Informasi 

  

 

Transaksi Nonkeuangan 

 Sumber : James A. Hall (2011) 

 

2.1.1.1 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Mengacu pada pendapat Mulyadi (2008), unsur pokok dari suatu sistem 

akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku 

pembantu, serta laporan. 

a. Formulir 

 Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi yang 

direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh dari 

formulir yaitu faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. 

 

 

Sistem 

Informasi 

Keputusan 

Pengguna 
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b. Jurnal 

 Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam 

jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya 

kemudian di-posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Sumber 

informasi pencatatan dalam jurnal adalah formulir. 

c. Buku Besar 

 Buku besar (general ledger), terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening buku besar ini di satu pihak  dapat dipandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai 

sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

 Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, 

yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi 

diringkas dan digolongkan ke  dalam masing-masing rekening tersebut. 

e. Laporan 

 Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan 

laba  rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, 

laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, 

daftar utang yang akan dibayar, dan daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya. 
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2.1.1.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut James A. Hall (2011) adalah : 

a. Pekerjaan yang sifatnya yang berulang dapat diminimalisir. 

b. Sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis. 

c. Mengurangi tingkat kesalahan. 

Pekerjaan menjadi lebih mudah karena Sistem Informasi Akuntansi sudah 

berjalan. Dalam hal ini akuntan hanya melakukan secara safing untuk membuktikan 

bahwa Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan dengan benar. 

2.1.2 Siklus Transaksi 

Menurut Romney & Steinbart (2009), sistem akuntansi memiliki 5 siklus 

transaksi, yaitu: 

a. Siklus pendapatan (revenue cycle), merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan 

kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan 

menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai 

pembayaran dari penjualan tersebut. 

b. Siklus pengeluaran (expenditure cycle), merupakan rangkaian aktivitas bisnis 

dan operasional pemrosesan data terkait dengan pembelian serta pembayaran 

barang dan jasa.  

c. Siklus Penggajian (payroll cycle), merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan 

operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif 

dalam mengelola pegawai 
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d. Siklus Produksi (production cycle), merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan 

operasional pemrosesan data terkait yang terus berulang dengan pembuatan 

produk 

e. Siklus Keuangan (financial cycle), merupakan kegiatan untuk mendapatkan 

dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. 

2.1.2.1 Hubungan Antara Berbagai Siklus 

Gambar 2.2 

Hubungan antara siklus transaksi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arens (2014) 

Gambar 2.2 mengilustrasikan hubungan antara lima siklus diatas dan kas 

umum. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal, yang umumnya 

berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan 

baku, aktiva tetap, dan barang serta jasa yang berkaitan guna membuat persediaan 

(siklus akuisisi dan pembayaran). Dengan alasan yang sama, kas juga digunakan 

untuk memperoleh tenaga kerja (siklus penggajian dan personalia). Akuisisi dan 

Kas Umum 
 

Siklus Akuisisi 
Modal & Pembayaran 
Kembali 

Siklus Penggajian 
& 
Personalia 

Siklus Akuisisi & 
Pembayaran 

Siklus Penjualan 
& 
Penagihan 

Siklus Persediaan 
&  
Pergudangan 
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pembayaran serta pembayaran gaji dan personalia memiliki sifat yang sama, tetapi 

fungsi-fungsinya cukup berbeda untuk melakukan pemisahan atas dua siklus itu. 

Hasil gabungan dari dau siklus ini adalah persediaan (siklus persediaan dan 

pergudangan). Pada titik berikutnya, persediaan tersebut dijual dan menghasilkan 

penagihan serta perolehan kas (siklus penjualan dan penagihan). Kas yang 

dihasilkan lalu digunakan untuk membayar deviden atau bunga atau membiaya 

perluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus tersebut. Dalam sebuah 

perusahaan jasa, siklus-sikus itu saling berkaitan dengan cara hampir sama, dimana 

terdapat penagihan dan perolehan kas meskipun tidak ada persediaan. 

2.1.3 Siklus Pendapatan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No 23 (2013): 

“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 (2009) : “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.” 

Menurut James A. Hall (2011), “Siklus pendapatan melibatkan pemrosesan 

penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan kas setelah penjualan kredit.” 
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Siklus pendapatan adalah salah satu siklus dari siklus-siklus penting yang 

berorientasi kepada transaksi yang menyediakan masukan-masukan penting bagi 

sistem buku besar umum dan laporan keuangan. Menurut Romney dan Steinbart 

(2009), tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk atau jasa yang 

berkualitas, ditempat yang benar, pada waktu yang tepat dan dengan harga yang 

tepat sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat. Untuk mengambil keputusan, 

dibutuhkan infromasi dari siklus pendapatan yang akan mengalir ke siklus lainnya. 

Mengingat keputusan dari tiap siklus berbeda, arus informasi siklus pendapatan 

harus mengalir dengan tepat ke setiap siklus. Adapun siklus-siklus yang 

membutuhkan informasi dari siklus pendapatan adalah : 

a. Siklus pengeluaran 

Arus informasi mengenai seberapa besar penjualan dan pendapatan yang 

dimiliki perusahaan akan menjadi dasar pertimbangan bagian account payable 

untuk melakukan pembelian dan pembayaran terhadap persediaan. 

b. Siklus penggajian 

Arus informasi siklus pendapatan akan diberikan ke siklus penggajian berupa 

data mengenai tingkat penjualan dan pihak-pihak yang berkontribusi yang akan 

digunakan sebagai dasar penentuan tingkat bonus, komisi dan promosi jabatan. 

c. Buku besar dan sistem pelaporan 

Arus informasi siklus pendapatan akan disatukan dan kemudian akan digunakan 

sebagai dasar pembuatan budget perusahaan dan pembuatan laporan keuangan. 

Keputusan yang akan dibuat di setiap siklus mencakup berbagai macam 

pertimbangan dalam siklus pendapatan adalah mengenai produk atau jasa apa yang 
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akan ditawarkan, seberapa banyak yang harus dijual, seberapa besar kebutuhan 

pelanggan akan barang atau jasa tersebut, bagaimana penetapan harga yang tepat, 

apakah pelanggan layak diberikan kredit dan bagaimana termin serta 

pengaturannya, bagaimana pemrosesan pembayaran agar dapat memaksimalkan 

arus kas perusahaan. Seberapa efektif dan efisien siklus pendapatan suatu 

perusahaan mengenai kejadian penjualan yang terjadi, sumber daya yang digunakan 

dan pihak-pihak yang terlibat membutuhkan data yang akurat, dapat diandalkan dan 

tepat waktu. 

Empat kegiatan dasar pada siklus pendapatan meliputi : 

a. Sales Order Entry 

Kegiatan pada sales order entry dimulai dari penerimaan pesanan dari 

pelanggan, pemeriksaan kredit pelanggan, pengecekan ketersediaan barang atau 

jasa, dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Kegiatan sales order entry 

dilakukan oleh departemen penjualan yang akan melapor secara langsung ke 

Vice President of Marketing. Aktivitas yang dilakukan oleh sales order entry 

meliputi : 

• Penerimaan pemesanan pelanggan 

Penerimaan pemesanan pelanggan bisa dilakukan secara langsung di 

toko, melalui email, telepon, website dan sebagainya. Data yang 

dibutuhkan dalam proses pemesanan harus meliputi deskripsi barang 

yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga satuan, harga total, 

nama pemesan, sistem pembayaran baik tuna maupun kredit, diskon 

yang diberikan jika ada. Untuk meminimalisasi kesalah, ada baiknya 
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pelanggan memasukkan datanya sendiri melalui email, website, 

formulir. Atau juga bisa menggunakan Electronic Data Interchange 

(EDI). 

• Pemeriksaan kredit pelanggan 

Pemeriksaan kredit pelanggan dilakukan dengan tujuan untuk 

memeriksa apakah pelanggan masih memiliki hutang terhadap 

pembelian sebelumnya. Ada dua macam pemeriksaan, yaitu general 

authorization untuk pelanggan lama dan yang sudah tidak memiliki 

hutang di pembelian sebelumnya. Specific authorization untuk 

pelanggan baru dan pelanggan lama yang masih memiliki hutang di 

pembelian sebelumnya. Kedua otorisasi ini biasa dilakukan oleh credit 

manager yang bertanggung jawab ke treasurer. 

• Pengecekan ketersediaan barang atau jasa 

Setelah menerima order dan kredit pelanggan disetujui, bagian 

penjualan kemudian melakukan pengecekan ketersediaan barang. 

Pengecekan ketersediaan barang dilakukan seperti melakukan cross 

check jumlah barang yang tersedia, jumlah barang yang sudah dipesan 

pihak lain, dan jumlah barang yang dipesan pelanggan. Jika jumlah 

barang yang akan dijual mencukupi, maka sales order dapat dilengkapi, 

jumlah barang yang tersedia akan diperbaharui, memberikan informasi 

ke departemen selanjutnya yaitu shipping inventory, billing, dan 

memberikan informasi ke pelanggan. Jika barang tidak mencukupi, 

maka akan dilakukan produksi lagi untuk perusahaan manufaktur. 

Sementara untuk perusahaan retail, akan dilakukan pembelian lagi. 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



Pencatatan data persediaan yang akurat sangat diperlukan untuk 

memastikan pelanggan mendapatkan barang yang mereka pesan.  

• Respon terhadap kebutuhan pelanggan 

Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum atau setelah proses order 

dilakukan. Dewasa ini, menjaga relasi yang berkelanjutan dengan 

pelanggan sangat penting bagi perusahaan. Seiring dengan 

bertambahnya kompetitor, maka perusahaan harus mengerti betul 

kebutuhan pelanggan dan memenangkan hati pelanggan. Kegiatan 

menjaga hubungan ini sudah banyak dilakukan perusahaan dengan 

teknik Customer Relationship Management (CRM). CRM ini akan 

menfasilitasi jasa pelayanan ke pelanggan dan menyediakan data 

mengenai kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. 

b. Shipping 

Setelah menerima pesanan, maka aktivitas berikutnya adalah memilih barang 

yang sudah dipesan, dikemas, dan kemudian barang siap dikirim. Bagian 

gudang yang melakukan pemilihan barang dan bagian ekspedisi yang akan 

melakukan pengemasan dan pengiriman. Kedua departemen ini melapor dan 

bertanggung jawab langsung terhadap Vice President of Marketing. Aktivitas 

yang dilakukan oleh bagian Shipping meliputi : 

• Memilih dan mengemas barang 

Bagian sales order entry akan mencetak tiket pemilihan barang yang 

akan menjadi bukti sebagai mandat untuk dilakukannya proses 

pemilihan dan oengemasan barang. Tiket pemilihan barang berisikan 
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produk apa yang dipilih dan berapa jumlahnya. Kemudian barang yang 

sudah dipilih dicatat oleh bagian departemen gudang, bias secara 

manual melalui catatan kertas ataupun terkomputerisasi melalui 

dokumen elektronik. Kemudian barang dikirim ke bagian ekspedisi. 

Teknologi dapat membantu memudahkan pencatatan persediaan barang 

secara akurat misalnya dengan penggunaan barcode scanner, RFID, 

conyevor belt, teknologi nirkabel sehingga dapat dikontrol jarak jauh. 

Untuk perusahaan yang menjual barang dalam jumlah yang besar, RFID 

dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memproses 

setiap paket barang. 

• Mengantarkan barang ke tujuan 

Departemen ekspedisi melakukan perhitungan fisik terhadap jumlah 

barang yang diterima dari departemen gudang, kemudian mencocokan 

dengan yang ada di tiket pemilihan barang, dan mencocokannya lagi 

dengan jumlah barang yang dipesan di form pemesanan barang. 

Perbedaan dapat terjadi apabila barang yang diminta tidak disimpan di 

gudang tersebut dan pencatatan persediaan perpectual tidak tepat. 

Kemudian dilakukan pencatatan nomor pemesanan barang, jumlah yang 

dipesan, dan jumlah barang yang dikirim. Pada proses ini, database 

jumlah persediaan barang akan diperbaharui oleh master file dan 

akhirnya dibuat packing slip. Kemudian, untuk dalam pengiriman juga 

dikirimkan surat jalan yang menandakan barang memang sudah 

diotorisasi untuk bisa dikirim. Isinya adalah siapa kurirnya, penerima 

barang, alamat tujuan, siapa yang membayar, deskripsi barang dan 
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jumlahnya. Karena globalisasi, sistem pengiriman barang menjadi lebih 

kompleks. Hal ini disebabkan sistem distribusi di setiap Negara berbeda, 

perbedaan regulasi dan pemberlakuan pajak yang berbeda sehingga 

dibutuhkan software yang bias membantu mengatasi hal ini seperti 

membantu untuk mengetahui status pengiriman barang secara real time 

dan akurat sehingga apabila pesanan belum terkirim, bias dapat 

langsung diberitahukan ke lapangan. 

c. Billing 

Kegiatan selanjutnya adalah pengiriman tagihan yang dimulai dari pembuatan 

faktur dan pembaharuan akun piutang perusahaan. Aktivitas billing dilakukan 

oleh dua pihak yang berbeda dari bagian akuntansi yang meliputi : 

• Pembuatan faktur 

Pembuatan tagihan merupakan ringkasan dari seluruh informasi mulai 

dari pemesanan sampai pengiriman barang. Pembuatan tagihan yang 

tepat waktu dan akurat merupakan hal yang sangat krusial. Aktivitas 

penagihan dan pembuatan faktur ini membutuhkan informasi dari 

departemen pengiriman barang mengenai deskripsi barang dan jumlah 

yang dikirimkan, harga satuan, harga total, jenis pembayaran dan 

ketentuan yang berlaku lainnya. Dokumen yang dilampirkan dalam 

penagihan ini disebut faktur. Faktur berisikan jumlah harga yang harus 

dibayar dan kemana pelanggan harus melakukan pembayaran. Faktur 

bias dikirim dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk elektronik yang 

biasanya berlaku bagi perusahaan besar. Jika kedua pihak, baik pembeli 
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maupun penjual, menggunakan sistem online, maka aktivitas hanya 

perlu dilakukan saat penjual mengirimkan barang, pembeli member 

respon saat barang sudah diterima dan kemudian melakukan 

pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika hal 

seperti itu dapat berjalan lancar, maka dapat menghemat biaya dan 

waktu. 

• Memperbaharui akun piutang 

Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada controller. Ada dua 

aktivitas utama yang dilakukan. Yaitu melakukan pendebitan akun 

pelanggan ketika faktur dibuat dan melkukan pengkreditan akun 

penlanggan ketika pelanggan melakukan pembayaran. Untuk mengatur 

akun piutang, ada dua cara yang dilakukan yaitu : 

 Open invoice method 

Pelanggan akan membayar sesuai dengan faktur yang dikirimkan 

biasanya sebanyak dua rangkap. Pelanggan akan diminta 

mengembalikan rangkap keduanya beserta bukti pembayarannya. 

Dokumen ini disebut dengan remmitance advice. Keuntungan dari 

metode ini adalah cocok untuk menawarkan diskon pembelian lebih 

awal dan memudahkan untuk alur cash collections. Kelemahan dari 

metode ini adalah lebih susah untuk diatur. 

 Balance forward method 

Pelanggan membayar secara bulanan, tidak berdasarkan setiap faktur 

yang dikirimkan. Dalam saldo bulanan, terdapat jumlah tagihan 

pelanggan bulan tersebut dan total akumulasinya. Remmitance advice 
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didapat dari total pembayaran secara keseluruhan, bukan per faktur. 

Keuntungan dari metode ini adalah lebih efisien dan menghemat biaya 

karena tidak perlu mengeluarkan banyak faktur setiap bulannya. Ini juga 

memudahkan pelanggan karena hanya perlu membayar sekali sebulan. 

Ada pengecualian yang dilakukan dalam proses penagihan, yaitu berkaitan 

dengan penyesuaian yang dibutuhkan ketika ada pengembalian barang, 

penukaran barang yang rusak, dan penghapusan karena tidak dapat tertagih. 

Penyesuaian ini dilakuakn oleh manajer kredit. Jika ada pengembalian, maka 

kredit manajer harus memastikan bahwa barang sudah kembali diterima baru 

kemudian dapat mengeluarkan kredit memo. Jika barang yang dikembalikan 

rusak, maka kredit memo yang dikeluarkan disertai dengan pengurangan harga 

berdasarkan yang telah disepakati. Kredit memo terdiri dari dua rangkap. Satu 

rangkap untuk bagian piutang dan satu lagi untuk pelanggan. Jika pembayaran 

gagal dilakukan, maka akan dikeluarkan kredit memo sebagai tak tertagih dan 

kopinya tidak akan diberikan ke pelanggan. 

d. Cash collections 

Tahap terakhir dari siklus pendapatan adalah mengumpulkan uang dari para 

pelanggan. Pengumpulan uang ini ditangani oleh kasir yang melapor dan 

bertanggung jawab langsung ke treasurer. Kasir juga akan menyetorkan uang 

ke bank. Karena bagian pengumpulan uang ini sangat rentan, maka harus 

dilaksanakan control untuk mengurangi resiko kecurian. Bagian piutang tidak 

boleh melakukan pengumpulan uang. Ada beberapa metode dalam 

pengumpulan uang, seperti dokumen berputar yang dikirim ke bagian piutang 
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seperti remittance advice dan fotokopinya serta list pembayaran. Kemudian, 

pengaturan kotak uang yaitu bank mengirimkan perusahaan remittance advice, 

catatan pembayaran serta elektronik, kopi dari cek. Keuntungannya adalah 

menghemat biaya, waktu, lebih aman, dan dapat berlaku secara internasional. 

Cara lain adalah transfer uang secara elektronik (electronic fund transfer) yang 

mengurangi keterlambatan penerimaan pembayaran. Alternatif lainnya yang 

paling terbaharui adalah FEDI (Financial Electronic data Interchange). FEDI 

merupakan integrasi antara electronic fund transfer dengan electronic data 

interchange (EDI). 

 

Gambar 2.3 
Siklus Pendapatan Perusahaan Jasa  

 
 

Sumber : Dwi .H (2013) 
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2.1.3.1 Akun dalam Siklus Pendapatan (Siklus Penjualan dan Penagihan) 

Gambar 2.4 
Akun dalam siklus pendapatan 

 
Penjualan         Kas di Bank 

 
Penjualan 

 Tunai  
 
 Penjualan 
 Kredit   Piutang Usaha     Diskon Tunai 

 Saldo Awal     Penerimaan Kas Yang diambil
     
 Penjualan Retur& 
 Kredit Pengurangan penjualan 
 Retur dan 
 Saldo Akhir Penghapusan piutang  Pengurangan penjualan 
  Tak tertagih   

  
 
  Penyisihan piutang 

    Tak tertagih 
 Penghapusan Saldo awal                 Beban Piutang 

 Piutang tak                                             Tak tertagih 
 Tertagih Estimasi beban    
  Piutang tak  
  tertagih 
 

 Saldo akhir  
Sumber : Arens (2014) 

 

2.1.3.2 Fungsi Bisnis dalam Siklus dan Dokumen Serta Catatan Terkait 

Tabel 2.1 
Kelas Transaksi, Akun, Fungsi Bisnis, dan Dokumen serta Catatan Terkait untuk Siklus 

Penjualan dan Penagihan 
 

Kelas 
Transaksi 

Akun Fungsi Bisnis Dokumen dan 
Catatan 

Penjualan • Penjualan 
• Piutang 

Usaha 

• Pemrosesan 
pesanan 
pelanggan 

• Pemberian 
Kredit 

• Pesanan 
Pelanggan 

• Pesanan 
penjualan 

• Pesanan 
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• Pengiriman 
Barang 

• Penagihan 
pelanggan dan 
pencatatan 
penjualan 

pelanggan atau 
pesanan 
penjualan 

• Dokumen 
pengiriman 

• Faktur 
penjualan 

• File transaksi 
penjualan 

• Jurnal penjualan 
atau listing 

• File induk 
piutang usaha 

• Neraca saldo 
putang usaha 

• Laporan 
bulanan 

Penerimaan 
Kas 

• Kas di bank 
(debet dari 
penerimaan 
kas) 

• Piutang 
usaha 

• Pemrosesan 
dan pencatatan 
penerimaan 
kas 

• Remittance 
advice 

• Prelisting 
penerimaan kas 

• File transaksi 
penerimaan kas 

• Jurnal 
penerimaan kas 
atau listing 

Retur dan 
pengurangan 
penjualan 

• Retur dan 
pengurangan 
penjualan 

• Piutang 
usaha 

• Pemrosesan 
dan pencatatan 
retur dan 
pengurangan 
penjualan 

• Memo kredit 
• Jurnal retur dan 

pengurangan 
penjualan 

Penghapusan 
piutang tak 
tertagih 

• Piutang 
usaha 

• Penyisihan 
untuk piutang 
tak tertagih 

• Penghapusan 
piutang usaha 
tak tertagih 

• Formulir 
otorisasi piutang 
tak tertagih 

• Jurnal umum 

Beban piutang 
tak tertagih 

• Beban 
piutang tak 
tertagih 

• Penyisihan 
untuk piutang 
tak tertagih 

• Penyediaan 
piutang tak 
tertagih 

• Jurnal umum 

Sumber : Arens (2014) 
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2.1.4 Sarbanox oxley 

Sarbanes Oxley Act Adalah sebuah landasan yang disahkan pada 23 Januari 

oleh kongres Amerika Serikat. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Public 

Company Accounting and Investor Protection Act of 2002 atau undang-undang 

perlindungan investor dan pengaturan akuntansi perusahaan publik yang 

seringkali disebut SOX atau Arbox. 

Sebagai usaha dalam mengembalikan kepercayaan pihak investor dalam 

pasar modal, SOX mengatur kebijakan dalam perusahaan publik yang 

meliputi[GON07] : 

• Pengembangan tatakelola perusahaan yang baik 

• Pembaruan akuntansi 

• Penyusunan tata cara penyingkapan informasi keuangan yang transparan 

• Pengungkapan hasil kerja yang di capai manajemen 

• Penegakan kode etik pejabat di bidang keuangan 

• Pembatasan kompensasi bagi pihak eksekutif 

• Pemberlakuan komite audit independen 

• Penegasan tanggung jawab para anggota dewan komisaris, direksi, dan 

komite audit 

2.1.4.1 Dampak SOX Terhadap Sistem Pengendalian Internal 

Sejak disahkannya SOX, terdapat perubahan dramatis dalam peranan 

pengendalian intern, audit internal, serta auditing eksternal pada perusahaan 

publik. Pasal 404 memberi dampak yang paling besar karena berhubungan 
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langsung dengan efektivitas sistem pengendalian intern pelaporan keuangan itu 

sendiri 

Pasal 404 Management assesment of internal controls – Pasal ini meliputi 

proses pengesahaan (attestation) serta penilaian (assesment) dari kendali 

pelaporan keuangan mencakup pengaturan dan penegakan struktur serta prosedur 

pelaksanaan kontrol yang tepat bagi setiap perusahaan [SOX02]. 

SOX 404 menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban hukum 

melaporakan pengendalian intern terhadap proses pelaporan keuangan. SEC 

menetapkan 4 elemen utama yang harus tercakup dalam laporan keuangan 

perusahaan publik adalah : 

• Pernyataan pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan (CEO dan 

CFO) terhadap penyusunan dan pengelolaan struktur pengendalian intern 

yang tepat bagi sistem pelaporan keuangan perusahaan. 

• Pengidentifikasian framwork yang digunakan oleh pihak manajemen dalam 

melakukan evaluasi pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. 

• Penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen oleh manajemen melalui pihak auditor internal 

perusahaan. 

• Atestasi auditor eksternal terhadap poin di atas. 

Karena dampak implementasi SOX 404 cukup besar dan signifikan, maka 

pihak manajemen perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



pengendalian intern agar dapat menerapkan framwork yang tepat untuk 

pengendalian intern perusahaannya 

2.1.5 Pengendalian Internal  

Menurut Arens (2014), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan 

prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak 

bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), “Pengendalian Internal adalah rencana 

organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan 

informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya 

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” 

Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization (COSO), 

“Pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang 

diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam 

perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa 

tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, 

keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dapat tercapai.” 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling 

berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian 
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rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku 

untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan. 

2.1.5.1 Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Arens (2014), manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam 

merancang sistem pengendalian internal yang efektif : 

a. Reliabilitas pelaporan keuangan 

b. Efisiensi dan efektivitas operasi 

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan 

Menurut James A. Hall (2011), Sistem pengendalian internal terdri atas 

berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk 

mencapai empat tujuan umumnya : 

a. Menjaga aktiva perusahaan. 

b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

c. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh 

pihak manajemen. 

Pengendalian intern dapat meminimalkan resiko kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan 

informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen 

perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam perencanaan. 
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2.1.5.2 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Arens (2014), komponen pengendalian internal yang digunakan oleh 

sebagian besar perusahaan adalah pengendalian internal yang dikeluarkan oleh 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO). 

Menurut COSO pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang 

saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan 

bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-

komponen tersebut dapat diterapkan kepada semua entitas, perusahaan yang kecil 

dan menengah dapat menerapkannya berbeda dengan perusahaan besar. Dalam hal 

ini pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu terstruktur, namun 

pengendalian internal tetap dapat berjalan dengan efektif. Adapun 5 (lima) 

komponen pengendalian internal tersebut adalah: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, 

memberikan disiplin dan struktur.  

b. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

Seluruh entitas menghadapi berbagai macam resiko dari luar dan dalam yang 

harus ditaksir. Prasyarat dari Risk Assessment adalah penegakan tujuan, yang 

terhubung antara tingkatan yang berbeda, dan konsisten secara internal. Risk 
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Assessment adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko 

yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk 

menentukan bagaimana resiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, 

regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk 

mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan 

perubahan tersebut. 

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga 

menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi 

terjadinya ketidakberesan dan kesalahan.  

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi 

dalam sebuah form dan timeframe yang memungkinkan orang-orang 

menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan, yang 

berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem, yang 

membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi 

dan Komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, 

tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk 

memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan 

eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, 

mengalir ke bawah, ke samping dan ke atas organisasi. Seluruh personel harus 

menerima dengan jelas pesan dari manajemen teratas bahwa pengendalian 
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tanggung jawab diambil dengan serius. Para personel harus mengerti peran 

mereka dalam sistem pengendalian internal, sebagaimana mereka mengerti 

bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. 

Mereka harus memiliki niat untuk mengkomunikasikan informasi yang 

signifikan kepada atasannya. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi efektif 

dengan pihak eksternal, seperti customer, supplier, regulator, dan Pemegang 

Saham. 

e. Pengawasan (Monitoring) 

Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses untuk menentukan 

kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui 

kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau 

kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang 

reguler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan personel dalam menjalankan 

tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah, akan tergantung pada terutama 

penaksiran resiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. 

Ketergantungan sistem pengendalian harus dilaporkan kepada atasan, dengan 

masalah yang serius juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan 

direksi. 

Tabel 2.2 

Pengawasan Internal 

 PENGAWASAN INTERN  
Komponen: Gambaran Komponen Subsidi Selanjutnya (Bila bisa 

ditetapkan): 
Lingkungan 
pengendalian 

Tindakan, kebijakan, dan prosedur 
yang mencerminkan keseluruhan 
perilaku dari manajemen puncak, 

Subkomponen dari lingkungan 
pengendalian: 
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para direktur, dan pemilik suatu 
entitas tentang pengendalian 
internal dan arti pentingnya. 

• Integritas dan nilai etis 
• Komitmen untuk 

kompetensi 
• Partisipasi dewan direksi 

atau komite audit 
• Filosofi  manajemen dan 

gaya operasional 
• Struktur organisatoris 
• Penugasan otoritas dan 

tanggung jawab 
• Kebijakan dan praktek 

sumber daya manusia 

Penilaian risiko Identifikasi manajemen dan 
analisis risiko yang relevan dengan 
persiapan laporan keuangan yang 
sesuai dengan IFRS 

Proses penilaian risiko: 

• Mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi 
risiko 

• Menilai arti penting dari 
risiko dan kemungkinan 
terjadinya 

• Menentukan tindakan yang 
diperlukan untuk mengatur 
risiko 

Aktivitas 
pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang telah 
dibuat manajemen untuk 
memenuhi tujuannya untuk 
pelaporan keuangan 

Tuntutan manajemen yang harus 
dipenuhi: 

• Keberadaan atau kejadian 
• Kelengkapan 
• Valuasi dan alokasi 
• Hak dan kewajiban 
• Penyajian dan 

pengungkapan 

Informasi dan 
komunikasi 

Metode yang digunakan untuk 
memulai, mencatat, memroses, dan 
melaporkan transaksi suatu entitas 
dan untuk memelihara aktuabilitas 
untuk asset terkait 

Jenis aktivitas pengendalian 
khusus: 

• Pemisahan kewajiban yang 
memadai 

• Otorisasi transaksi dan 
aktivitas yang tepat 

• Dokumen dan catatan yang 
memadai 

• Pengendalian fisik atas 
asset dan catatan 

• Pemeriksaan independen 
atas penampilan 

Pengawasan  Penilaian maanjemen yang berkala 
dan berkelanjutan dari mutu 

Sasaran hasil audit yang 
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penampilan pengendalian internal 
untuk menentukan apakah kendali 
beroperasi seperti yang diharapkan 
dan dimodifikasi saat diperlukan 

berhubungan dengan transaksi: 

• Keberadaan 
• Kelengkapan 
• Akurasi 
• Klasifikasi 
• Penetapan waktu 
• Memposkan dan 

meringkaskan 

Sumber: (Alvin A. Arens, 2014) 

2.1.5.3 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan yang dapat 

melemahkan pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, pengendalian internal 

hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan 

dewan komisaris tentang pencapaian tujuan perusahaan. 

Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut 

Boyton (2014) adalah : 

a. Kesalahan dalam pertimbangan 

Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan 

bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya infrmasi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. 

b. Keterhambatan 

Keterhambatan dalam pengendalian yang telah diterapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 
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sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat 

pula mengakibatkan keterhambatan. 

c. Kolusi 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun 

untuk melindugi kekayaan perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan 

atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

d. Penolakan oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti kecurangan pribadi manajer, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

e. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakuakan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian internal. 

2.1.5.4 Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal 

Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap, dan menjadi bagian 

dari pengendalian internal organisasi. Disamping itu, beberapa pihak luar, seperti 

auditor independen dan badan pengatur (regulatory body) dapat membantu 

organisasi dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen 

untuk pemberlakuan pengendalian internaldalam organisasi tersebut. Pihak luar 
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tidak bertanggung jawab atas efektivitas dan bukan merupakan bagian dari 

pengendalian internal organisasi. Menurut Mulyadi (2008), pihak-pihak yang 

bertanggung jawab terhadap pengendalian internal beserta perannya adalah : 

• Manajemen  

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. 

• Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah 

manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan 

dan menyelenggarakan pengendalian internal. 

Fungsi komite audit yang secara langsung berdampak pada auditor 

adalah : 

 Menunjuk auditor yang melaksanakan audit tahunan terhadap 

laporan keuangan perusahaan. 

 Membicarakan lingkup audit dengan auditor. 

 Meminta auditor untuk melakukan komunikasi langsung 

mengenai masalah-masalah besar yang ditemukan oleh auditor 

dalam auditnya. 

 Me-review laporan keuangan dan laporan audit pada saat audit 

selesai dilakukan. 

• Auditor Internal 

Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi 

memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat 
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rekomendasi peningkatannya. Auditor internal bukan pihak utama yang 

bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas. 

• Personel lain entitas 

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan 

informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh 

pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan 

baik. Contoh, semua personel harus memahami bahwa mereka 

bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan maslah yang timbul 

sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap pengendalian internal, atau 

bertanggung jawab untuk menjadikan manajemen tingkat yang lebih 

tinggi sadar atas terjadinya tindakan pelanggaran hukum didalam 

entitas. 

• Auditor independen 

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, 

auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, 

sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada 

manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Berdasar temuan 

tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian 

internal entitas. Namun, perlu disadari bahwa tujuan auditor dalam studi 

terhadap pengendalian internal kliennya adalah untuk memungkinkan 

auditor merencanakan prosedur auditnya, oleh karena itu, auditor 

independen tidak dapat diharapkan untuk menyataka pendapat atas 

efektivitas pengendalian internal kliennya. 
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2.1.6 Pengendalian Internal Pendapatan 

Pengendalian internal pendapatan merupakan rencana dan metode yang 

dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk mengendalikan pendapatan yang 

diperoleh dari aktivitas yang dilakukannya dalam suatu periode, dimana akan 

menghasilkan laporan keuangan yang handal mengenai pendapatan, efektif dan 

efsien serta tetap mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam memperoleh 

pendapatannya. 

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi Atas Pengendalian Internal Pendapatan  

Untuk dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam merencanakan 

dan mengendalikan perusahaan yang dipimpinnya, diperlukan suatu sistem 

informasi akuntansi yang memadai. Untuk dapat melaksanakan sistem informasi 

akuntansi yang memadai dan memilki pengendalian internal pendapatan yang baik, 

maka harus didukung oleh pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan yang baik. 

Keefektifan pengendalian internal pendapatan dapat dicapai apabila sistem 

informasi akuntansi lengkap dan dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. Itu berarti 

sistem informasi akuntansi sangat berfungsi atas pengendalian internal pendapatan, 

dimana sistem informasi akuntansi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan 

yang handal mengenai pendapatan, efektivitas dan efisien operasi, serta mendorong 

ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan dalam memperoleh pendapatan yang 

merupakan tujuan dari pengendalian internal pendapatan. 
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2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai pembanding dari penelitian ini adalah penelitian dari : 

1. Trianto, Yogi (2010) telah meneliti tentang “Sistem Pengendalian Internal 

Pendapatan Dalam Perusahaan Jasa Penyedia Layanan Telekomunikasi Akses 

Internet Pada PT. Telkomsel Medan” hasil penelitian menunjukan : 

a. Kurangnya pengendalian pada pusat pelayanan pelangggan. Sering terjadi 

perputaran uang yang dilakukan oleh karyawan pelayanan pada saat 

menerima pembayaran dari pelanggan yang telat bayar.  

b. Dalam masalah tindakan pengamanan sebagian besar sudah berjalan dengan 

baik sebagaimana semestinya. Hanya saja password seorang pegawai masih 

sering diketahui oleh rekan pegawai yang lainnya.  

c. PT. Telkomsel telah menggunakan komputer dalam memproses semua 

kegiatan penagihan, transaksi, penjualan, pasang baru dengan tujuan 

keefisiensian dan keefektifan pelayanannya. Juga untuk meminimalisasi 

kesalahan yang mungkin terjadi.  

d. Secara keseluruhan pengendalian umum pada PT. Telkomsel sudah cukup 

baik. Segala aspek pada pengendalian umum sudah diperhatikan dengan 

baik. Pelaksanaannya juga sudah berjalan dengan baik, sehingga hampir 

dikatakan tidak ada cacatnya. 

e. Seperti halnya pengendalian umum, pengendalian transaksi juga dapat 

dikatakan cukup baik. 
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2.  Fitriana, Nory (2010) telah meneliti tentang “Analisis Sistem Pengendalian 

Internal Atas Siklus Pendapatan pada PT. Setia Kawan”, hasil penelitian 

menunjukan : 

a. Perusahaan sudah melaksanakan prosedur pada siklus pendapatan yang 

meliputi prosedur penjualan kredit dan prosedur pelunasan piutang. 

Namun, perusahaan tidak memiliki prosedur tertulis mengenai retur. 

b. Beberapa bentuk pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan, 

terutama pada siklus pendapatan yang dibuat dan dijalankan perusahaan 

masih terdapat beberapa kelemahan dan kemungkinan timbulnya 

kecurangan. 

3. Ningrum, Pratiwi Nindya (2013) telah meneliti tentang “Analisis atas Efisiensi 

dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian 

Internal pada STIE Widya Gama Lumajang”, hasil penelitian menunjukan : 

a. STIE Widya Gama merupakan lembaga pendidikan yang melakukan 

perubahan pada prosedur keuangan lamanya menjadi keuangan baru sejak 

tahun 2011. 

b. STIE Widya Gama mempunyai struktur organisasi yang cukup baik, 

namun terdapat ketidaksesuaian antara struktur organisasi yang 

digambarkan dengan job description yang dijelaskan dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP). 

c. Terdapat kelemahan pada bagian pengendalian yang diberikan oleh bagian 

keuangan dalam pemberian peraturan atau kebijakan untuk mengatur 

ketertiban pembayaran administrasi kuliah terhadap mahasiswa serta dalam 
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hal pengambilan keputusan terkait pemberian keringanan pelunasan 

pembayaran administrasi kuliah yang diberikan oleh manajemen tingkat 

atas. Serta upaya yang belum terjangkau secara keseluruhan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal dalam 

pelaksanaan operasional. 

4. Prawesty, Ristra Ika (2012) telah meneliti tentang “ Evaluasi Sistem 

Pengendalian Internal pada Siklus Pendapatan dan Pembayaran Kas (Studi 

Kasus pada Retailer Sepatu Cabang Nganjuk)”, hasil penelitian menunjukan : 

a. Pengendalian internal di Retailer sepatu cabang Nganjuk ditemukan kurang 

efektif, hal ini dikarenakan banyaknya kehilangan kas hasil dari penjualan 

yang masih terjadi. Kehilangan kas yang sering terjadi, umumnya 

disebabkan karena kurangnya pemantauan pada tiap proses bisnis yang 

terjadi. 

b. Selain itu, kehilangan kas di toko juga disebabkan oleh rekayasa yang 

dilakukan oleh supervisor toko, peluang ini dimiliki oleh supervisor toko 

dan sangat mudah untuk dilakukan karena supervisor toko memiliki fungsi 

otorisasi penuh atas penerimaan pendapatan dari penjualan dan penarikan 

uang untuk pembayaran beban toko, selain itu supervisor toko juga 

berfungsi sebagai pencatat. 

c. Tidak adanya komunikasi secara jelas dalam bentuk peraturan tertulis 

mengenai kecurangan maupun peraturan-peraturan perusahaan mengenai 

hal-hal yang mendasar, selain itu tidak adanya sangsi yang tegas atas 
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kecurangan turut menambah adanya kemungkinan kerugian akan terus 

berlanjut. 

 
Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian & 
Tahun 

Variabel 
Penelitian 

Objek 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian  

Research Gap 

Yogi Trianto 
(2010) 

Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Pendapatan 
Dalam 
Perusahaan Jasa 
Penyedia Layanan 
Telekomunikasi 
Akses Internet 

PT. Telkomsel 
Medan 

Kurangnya 
pengendalian 
pada 
pelayanan 
pelanggan 
tetapi secara 
umum 
pengendalian 
sudah berjalan 
cukup 
memadai.   

• Penelitian 
dilakukan pada 
perusahaan jasa 
penyedia 
layanan internet 

• Penelitian fokus 
pada prosedur 
penagihan 

 

 

  
Nory Fitriana 
Eka Putri 
(2010) 

Analisis Sistem 
Pengendalian 
Internal Atas 
Siklus Pendapatan 

PT. Setia 
Kawan  

Perusahaan 
melaksanakan 
prosedur 
penjualan 
kredit dan 
pelunasan 
piutang tetapi 
tidak memiliki 
prosedur 
tertulis 
mengenai retur 

• Objek penelitian 
merupakan 
perusahaan 
manufaktur 

• Penelitian 
berjenis studi 
kasus 

 

Pratiwi Nindya 
Ningrum 
(2013) 

Analisis atas 
efisiensi dan 
efektivitas 
penerapan sistem 
informasi 
akuntansi terkait 
pengendalian 

STIE Widya 
Gama Nganjuk 

Upaya yang 
belum 
terjangkau 
secara 
keseluruhan 
untuk 
meningkatkan 
efisiensi dan 

• Penelitian 
dilakukan pada 
lembaga 
pendidikan 

 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



internal efektivitas 
pengendalian 
internal dalam 
pelaksanaan 
operasional 

Ristra Ika 
Intan Prawesty 
(2012) 

Evaliasi Sistem 
Pengendalian 
Internal pada 
Siklus Pendapatan 
dan Pembayaran 
Kas 

Retailer Sepatu 
Cabang 
Nganjuk 

Tidak adanya 
komunikasi 
secara jelas 
dalam bentuk 
peraturan 
tertulis 
mengenai 
kecurangan 
maupun 
peraturan-
peraturan 
perusahaan 
mengenai hal-
hal yang 
mendasar, 
tidak adanya 
sangsi yang 
tegas atas 
kecurangan 
turut 
menambah 
adanya 
kemungkinan 
kerugian akan 
terus berlanjut 

• Penelitian 
dilakukan pada 
perusahaan 
retailer 

•  

Sumber : Peneliti 

2.3 Rerangka Pemikiran Penelitian 

Rerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari penelitian pada sistem 

informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta serta pengendalian 
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internal dan kendala dalam pelaksaannya. Kemudian peneliti akan memberikan 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Gambar 2.5 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus Pendapatan PT. XYZ  Jakarta 

Sistem Informasi Akuntansi Pada 
Siklus Pendapatan PT. XYZ Jakarta 

Analisis Pengendalian Internal 
Sistem Informasi Akuntansi Pada 

Siklus Pendapatan PT. XYZ Jakarta 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian akan dilakukan pada PT. XYZ Jakarta, 

Thamrin, Jakarta Pusat. Penelitian untuk penulisan skripsi ini dilaksanakan pada 

bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014.  

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kasus (case 

study). Menurut Sekaran (2010), Analisis Studi Kasus adalah studi yang 

dilakukan secara mendalam analisis kontekstual dalam permasalahan yang 

terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Studi kasus merupakan 

penelitian kualitatif yang dapat berguna untuk memberikan pengertian secara 

mendalam dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

atau organisasi yang merupakan objek penelitian. Dengan mengambil data yang 

ada di lapangan, penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap sistem 

pengendalian internal pada PT.XYZ Jakarta pada siklus pendapatan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini,jenis data yang dibutuhkan peneliti adalah: 
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1. Data Primer: 

Menurut Sekaran (2010) data primer adalah data yang dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan 

melalui: 

Wawancara (interview) menurut Sekaran (2010), wawancara merupakan 

metode pengumpulan data primer dengan cara mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan wawancara kepada bagian keuangan, bagian akuntansi dan 

bagian audit internal PT. XYZ Jakarta.  

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran (2010) data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan 

dari orang lain melalui sumber data diluar penelitian. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa buku – buku yang digunakan dalam 

studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tehnik pengumpulan data sebagai 

berikut, (Sekaran, 2010): 

1. Wawancara. 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing 

pekerjaan pada objek penelitian. 
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2. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan pada 

bagian keuangan, bagian akuntansi dan bagian audit internal. 

3. Kepustakaan. 

Kepustakaan adalah pencarian data dari sumber buku atau literature 

lainnya. 

4. Kuisioner 

Pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang telah disiapkan oleh penulis kepada manajemen perusahaan untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Kuisioner 

yang akan digunakan adalah : 

Tabel 3.1 

Kuisioner Pengawasan Internal – Umum 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah perusahaan memiliki bagan 

oragnisasi? 
   

2 Apakah prosedur akuntansi telah 
disusun secara tertulis? 

   

3 Apakah perusahaan memiliki 
rekening? 

   

4 Apakah laporan keuangan disusun 
secara periodik untuk keperluan 
manajemen? 

   

5 Apakah pencatatan ke dalam buku 
jurnal dilakukan oleh karyawan yang 
berwenang? 

   

6 Apakah dibuat anggaran untuk 
beban? 

   

7 Apakah karyawan di bagian 
akuntansi diminta untuk mengambil 
cuti tahunan? 

   

8 Apakah kasir diasuransikan?    

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 
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Tabel 3.2 

Kuisioner Pengawasan Internal – Sistem Penjualan 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah pemegang kartu piutang 

tidak merangkap sebagai kasir? 
   

2 Apakah kasir tidak mempunyai 
wewenang untuk menangani kartu 
piutang? 

   

3 Apakah sebelum melakukan instalasi 
jaringan, penjualan harus mendapat 
persetujuan dari pejabat yang 
berwenang? 

   

 

 
4 Apakah transaksi penjualan disetujui 

oleh manajer bagian penjualan 
sebelum melakukan instalasi 
jaringan? 

   

5 Apakah penghapusan piutang harus 
mendapat persetujuan dari pejabat 
yang tidak berhubungan dengan 
fungsi penjualan dan fungsi 
persetujuan kredit? 

   

6 Apakah faktur penjualan bernomor 
urut tercetak dan peggunaannya 
diawasi? 

   

7 Apakah terdapat pengecekan 
terhadap harga yang tercantum pada 
faktur penjualan? 

   

8 Apakah dokumen pelaksanaan 
instalasi dibuat untuk setiap instalasi? 

   

9 Apakah daftar umum piutang dibuat 
secara periodik? 

   

10 Apakah secara periodik diadakan 
rekonsiliasi antara kartu piutang 
dengan rekening kontrol piutang 
dagang? 

   

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



Tabel 3.3 

Kuisioner Pengawasan Internal – Penerimaan Kas 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah fungsi pencatat piutang 

terpisah dari fungsi kasir? 
   

2 Apakah bukti setor ke bank diterima 
oleh petugas yang tidak bertugas 
sebagai penyetor? 

   

3 Apakah diselenggarakan catatan 
(secara independen) mengenai 
penjualan tunai? 

   

4 Apakah penjualan tunai (dengan 
menggunakan faktur, pita register 
kas) direkonsiliasi (mengenai 
ketepatan periode akuntansi) oleh 
petugas yang independen? 

   

5 Apakah semua penerimaan kas 
segera disetor ke bank? 

   

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

Tabel 3.4 

Kuisioner Pengawasan Internal – Saldo Kas 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah setiap bulan dibuat 

rekonsiliasi bank? 
   

2 Apakah laporan bank dikirimkan 
secara langsung kepada petugas yang 
membuat rekonsiliasi bank? 

   

3 Apakah rekonsiliasi bank dibuat oleh 
petugas yang independen? 

   

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian maka metode analisis data yang tepat untuk 

penelitian ini adalah kualitatif deskripstif. Menurut Sekaran (2010) adalah 

penelitian yang menggambarkan karakteristik variable yang di uji dalam 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



penelitian. Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian ini 

akan menganalisa lebih dalam mengenai variable penelitian. 

Berdasarkan metode penelitian dan sifat data penelitian, peneliti melakukan 

anaslisis data dengan cara sebagai berikut : 

a. Meneliti bagaimana siklus pendapatan pada PT. XYZ Jakarta mulai dari 

mendapatkan pelanggan hingga penerimaan uang. 

b. Meneliti sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT. XYZ 

Jakarta. 

c. Meneliti pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan pada PT.XYZ Jakarta. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT.XYZ  

PT. XYZ Jakarta didirikan pada tahun 1998, PT. XYZ Jakarta bermula dari 

menyediakan sistem pelaporan bank dan layanan komunikasi data bagi sektor 

perbankan, yang akhirnya berujung pada pengembangan ATM bersama. Di saat 

yang sama, keahlian perusahaan dan cakupan operasional berkembang secara 

eksponensial, menjadikan PT. XYZ Jakarta sebagai salah satu penyedia layanan 

ICT terkemuka di Indonesia. 

PT. XYZ Jakarta menghubungkan berbagai usaha di seluruh nusantara, 

menghadirkan komunikasi data, layanan informasi bisnis dan internet hingga ke 

daerah-daerah terpencil. 

PT. XYZ Jakarta memiliki keahlian dan pengalaman yang membuatnya 

mampu menangani sebagian atau seluruh kegiatan informasi dan komunikasi 

pengguna jasa secara bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk 

berkonsentrasi pada bisnis inti. PT. XYZ Jakarta dapat menyediakan aplikasi 

atau elemen pendukung lainnya sebagai bagian dari solusi, atau bekerja sama 

dengan mitra yang dipilih berdasarkan keahlian dan relevansi untuk 
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menyediakan solusi turnkey sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

perusahaan. 

PT. XYZ memiliki kemampuan beradaptsi, memiliki fleksibilitas, kecekatan 

dan dapat menjaga kepercayaan para pengguna jasanya. Bebas dari birokrasi dan 

mentalitas silo (terkotak-kotak), PT. XYZ Jakarta dapat bereaksi cepat, bekerja 

secara efisien dan mencapai hasil yang optimal dalam waktu singkat. 

Sejak awal PT. XYZ Jakarta selalu menjadi innovator. Dengan menerapkan 

teknologi termutakhir, PT. XYZ Jakarta mengidentifikasi, mengkonfigurasikan 

dan mengimplementasikan perkembangan terkini bagi para pengguna jasanya, 

membantu mereka mencapai tujuan bisnis melalui solusi tepat dan menyediakan 

dukungan bagi mereka sepanjang waktu.   

Kini PT. XYZ Jakarta melayani lebih dari 1600 mitra perusahaan, 

menghubungkan lebih dari 18000 jaringan, memanfaatkan infrastruktur canggih 

berbasis Paltform Next Generation Network (NGN), dengan local support di 

lebih dari 44 kota yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. 

 4.1.2 Visi dan Misi PT. XYZ Jakarta 

Visi PT. XYZ Jakarta 

Untuk menjadi pemimpin dalam solusi informasi dan komunikasi bisnis di 

Indonesia. 
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Misi PT. XYZ Jakarta 

Untuk membuat bisnis lebih mudah bagi perusahaan dan individu melalui 

solusi informasi dan komunikasi yang inovatif. 

4.1.3 Kegiatan Usaha PT. XYZ Jakarta  

Produk dan layanan PT. XJZ Jakarta, meliputi : 

1. Data Communications :  

a. XYZ Leased Line 

XYZ Leased Line merupakan solusi konektivitas terbaik dan 

harga terjangkau. Layanan ini didukung oleh Fiber Optic dan 

menggunakan teknologi clear channel, serta flexible untuk semua 

jenis protokol. 

b. XYZ Metro Ethernet 

XYZ Metro Ethernet merupakan solusi sempurna untuk 

kebutuhan koneksi dengan kapasitas bandwidth tinggi dan 

kualitas terbaik. 

c. XYZ SCPC VSAT 

XYZ SCPC VSAT merupakan layanan komunikasi data yang 

menggunakan akses satelit dengan teknologi Single Channel Per 

Carrier (SCPC). 
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d. XYZ IP VSAT 

XYZ IP VSAT merupakan layanan komunikasi data yang 

menggunakan akses satelit dengan teknologi DVB-S berdasarkan 

standar IP. 

e. XYZ IPVPN 

XYZ IPVPN berbasis IP menggunakan jaringan MPLS yang 

aman untuk koneksi WAN. 

f. XYZ Frame Relay 

XYZ Frame Relay mendukung koneksi point-to-multipoint 

dengan berkecepatan tinggi yang aman. 

2. Internet : 

a. XYZ Dedicated Internet 

Layanan XYZ Dedicated Internet berkualitas premium untuk ISP 

di manapun, dengan cakupan layanan yang luas. 

b. XYZ Broadband Internet 

Layanan XYZ Broadband Internet cocok bagi pengguna internet 

skala kecil dan menengah. 

3. Value Added Service (VAS) :  

a. XYZ Mobility Access 

XYZ Mobility Access merupakan solusi mobilitas tinggi untuk 

akses data intranet, yang menggunakan teknologi telepon seluler 

3.5G dengan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). 

b. XYZ Data Center 

XYZ Data Center merupakan perlindungan untuk kelangsungan 

bisnis anda. 
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c. XYZ Cloud Service 

XYZ Cloud Service memberikan jaminan layanan Cloud 

Computing yang Secure, Affordable, Flexible&Excellent 

(SAFE). 

d. XYZ Managed Service 

XYZ Managed Service merupakan solusi lengkap untuk layanan 

Outsourcing IT : XYZ Mananged Router, XYZ Managed 

Security, XYZ Managed LAN, XYZ Operation Support. 

e. XYZ Contact Center 

XYZ Contact Center merupakan solusi Multichannel Contact 

Center melalui telepon, web call (chat, VoIP), e-mail, sms. 

f. XYZ SMS Corporate  

XYZ SMS Corporate merupakan layanan Short Message Service 

(SMS) khusus untuk korporat. 

g. PT. XYZ Corporate Mailer 

PT. XYZ Corporate Mailer merupakan pengiriman email secara 

masal yang efisien dan cepat. 

h. XYZ Video Conference 

Fasilitas rapat/pertemuan/pembelajaran jarak jauh secara virtual 

yang efektif dan efisien. 
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4.1.4 Struktur Organisasi (terlampir) dan Job Deskripsi 

Berikut job deskripsi yang dibuat oleh perusahaan : 

Untuk masing-masing direktur memiliki key performance indicator yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas direktur. Pembagian key performance indicator untuk 

direktur, yaitu : 

1. Direktur Utama 

Leader in Corporate Market : 35% 

Maximize Company Productivity : 35% 

Higher Employee Productivity : 30% 

2.  Direktur VAS & IT  

Aggressive VAS Rev : 25% 

Aggressive Subsidiary Revenue : 35% 

VAS Reliability : 20% 

IT Reliability : 20%  

3. Direktur Bisnis 

Boost Revenue : 55% 

Best in Customer Experience : 25% 

Increase Customer Base : 20% 

4. Direktur Corporate Service 

Optimize Supply Chain : 40% 

Effective Financial Controlling : 40% 

Survey Kepuasan Pelanggan : 20% 

5. Direktur Operasional 

Reliable Service Delivery : 35% 
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Improve Network Recovery : 35% 

Aggressive subsidiary Revenue : 30% 

 

Bagian yang terkait siklus pendapatan : 

1. Cam Support (Sales Support dan Billing) 

Menyelenggarakan kegiatan administrasi pelanggan yang berkaitan 

dengan pemenuhan permintaan pelanggan, kegiatan pra billing dan 

pelaporan perusahaan dan dukungan kegiatan tender untuk mendukung 

kelancaran kegiatan penjualan produk Data Com, Internet dan VAS. 

2. Product & Development Management 

Mengatur seluruh kegiatan perencanaa, pengembangan, pengelolaan dan 

evaluasi produk Data Com dan Internet untuk mendukung kelancaran 

kegiatan penjualan. 

3. Pre Sales Manager 

Mengelola kegiatan Pre Sales/dukungan teknis penjualan, sourcing jasa 

dan kerja sama dengan mitra bisnis untuk mendukung kelancaran 

kegiatan penjualan produk Data Com dan Internet. 

4. Internal Audit 

Membantu Board of Director dan bertanggung jawab dalam pengawasan 

dan pengendalian pelaksanaan seluruh peraturan dan kebijakan internal 

yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

5. Accounting 

Menyelenggarakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan 

perusahaan, pelaporan keuangan, pencatatan hutang piutang perusahaan, 
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perencanaan dan administrasi perpajakan serta penyediaan informasi 

keuangan lainnya. 

6. Account Administration & Verification Assistant 

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan verifikasi, 

pencatatan hutang piutang dan monitoring meliputi pengumpulan, 

verifikasi, pencatatan, rekonsiliasi dan analisa biaya. 

7. Treasury 

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dana perusahaan yang 

menyangkut pengelolaan piutang pelanggan, penerimaan uang dan 

penyimpanan/penempatan dana perusahaan serta pelaksanaan 

pembayaran guna mendukung kelancaran operasional perusahaan. 

8. Premium Collection Assistant 

Melaksanakan dan memonitor kegiatan penagihan yang meliputi 

konfirmasi tagihan serta penerimaan pembayaran, pencetakan dan 

pengiriman tagihan serta penyelesaian piutang bermasalah. 

9. Collection Assistant  

Melaksanakan dan memonitor kegiatan penagihan yang meliputi 

pengiriman tagihan dan penyelesaian piutang bermasalah. 

4.2 Sistem Operasional Siklus Pendapatan PT. XYZ Jakarta 

4.2.1 Siklus Pendapatan dari Mendapatkan Pelanggan Hingga Pengakuan 

Pendapatan 

Berikut ini adalah bagan alir aktivasi jaringan baru, billing dan invoicing serta 

pengakuan pendapatan PT. XYZ Jakarta (Sumber: PT. XYZ Jakarta) :  
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Gambar 4.1 

Aktivasi Jaringan baru PT. XYZ Jakarta (1) 
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Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.2 

Aktivasi jaringan baru PT. XYZ Jakarta (2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.3 

Aktivasi jaringan baru PT. XYZ Jakarta (3) 
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Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.4 

Aktivasi jaringan baru PT. XYZ Jakarta (4) 
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Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.5 

Billing & Invoicing (1) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.6 

Billing & Invoicing (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.7 

Billing & Invoicing (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 

Gambar 4.8 

Pengakuan Pendapatan (1) 
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Gambar 4.9 

Pengakuan Pendapatan (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 
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Gambar 4.10 

Pengakuan Pendapatan (3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 

 

Pada awalnya, officer yang antara lain Account Manager ataupun Account 

Executive akan menerima Formulir Permohonan Berlangganan (FPB) dari 
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dibutuhkan berupa FPB, NPWP perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya. 

Bagian sales support akan menginput data-data pada aplikasi ISDS dan dianalisa 
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masih ingin menambah jasa internet dan untuk proses pengupgrade-an jasa 

tersebut akan lebih mudah karena PT.XYZ sudah memiliki data atau dokumen-

dokumen pelanggan yang bersangkutan sehingga PT.XYZ tidak perlu 

memverifikasi data pelanggan. ISDS merupakan aplikasi jaringan yang berisi 

kumpulan data atau dokumen dari sales. Jika merupakan pelanggan baru maka 

sales support akan memverifikasi data jaringan pelanggan antara FPB atau 

kontrak, price list, dan data yang telah di input di ISDS. Setelah adanya 

verifikasi bagian sales support akan meneruskannya ke bagian Production 

Management, bagian ini akan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang 

berfungsi unuk mensurvei pelanggan baru tersebut dan jika sudah memenuhi 

persyaratan maka akan dilakukan instalasi, aktivasi dan BAO. Selanjutnya 

bagian Production Management akan meneruskan ke bagian Delivery Control 

Management yang bertugas untuk mengupdate jasa Online Fisik. Setelah 

dilakukan update jasa online maka bagian Delivery Control Management akan 

meneruskan kembali ke bagian Sales Support untuk mengupdate bahwa sudah 

dilaksanakan pemasangan jaringan pada pelanggan baru dan akan dilakukan 

update online billing yang berfungsi untuk menagih tagihan terkait jasa yang 

digunakan pelanggan.  

Online billing yang telah di update akan masuk ke sistem BIOS yang 

selanjutnya akan di validasi. BIOS merupakan aplikasi sistem yang digunakan 

pada bagian billing yang berisi data-data pelanggan yang akan diberikan invoice 

atau tagihan. Selanjutnya online billing akan dipisahkan apakah termasuk tagihan 

yang akan segera ditagih atau termasuk ke data pending tagih. Jika termasuk 

dalam tagihan yang segera ditagih maka bagian sales support akan mengupdate 
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kurs yang digunakan yang selanjutnya akan segera menjalankan menu cetak 

invoice dan invoice siap dikiri ke pelanggan. Jika termasuk kedalam data 

pending tagih (pentag) maka bagian sales support akan menupload data tersebut 

ke data pending tagih, invoice dalam kategori ini akan dikirimkan saat tanggal 

jatuh tempo yang telah ditentukan.  

Setelah dilakukan update online billing, maka bagian piutang (Account 

Receivable/AR) akan mendownload data billing dati BIOS ke AFIS. AFIS 

merupakan aplikasi jaringan bagian akuntansi yang berisi data-data keuangan 

perusahaan. Setelah mendownload data billing maka bagian collection atau 

penagihan akan melakukan tagih sesuai dengan jumlah yang tertera pada invoice. 

Jumlah tagihan yang masuk selanjutnya akan di identifikasi oleh bagian 

akuntansi dan selanjutnya akan dibuat rekapitulasi pendapatan akrual 

perusahaan. 

4.2.2 Jenis Pendapatan Perusahaan 

PT. XYZ merupakan perusahaan penyedia jasa jaringan data yang 

pendapatannya di dapat dari menyediakan jasa-jasa bagi pelanggannya yang 

berbentuk layanan teresterial (frame relay, sambungan data langsung, sistem 

komunikasi data paket, VPN Multi Service, dan VPN Ezy) dan layanan satelit 

(Vsat IP, Vsat Net, Vsat Link). 

Pendapatan yang diperoleh dikelompokan menjadi : 

• Pendapatan Usaha terdiri dari : 

1. Pendapatan SJKD (Sistem Jaringan Komunikasi Data) 
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2. Pendapatan Jasa penyedia Fasilitas Internet 

3. Pendapatan Jasa Call Centre 

4. Jasa VPN (Virtual Private Network) 

• Pendapatan lainnya : 

1. Pendapatan Bunga 

2. Gain (loss) on Foreign Exhange – net 

3. Gain (loss) on Disposal / Fixed Assets 

Pada prinsipnya, pendapatan PT. XYZ Jakarta diakui saat kemungkinan besar 

manfaat ekonomi akan diterima dan dapat diukur secara handal sebesar yang 

menjadi hak perusahaan, contohnya melalui penggunaan online billing, 

penggunaan traffic oleh pelanggan dan VOIP Corporate oleh pelanggan.  

• Perlakuan pendapatan usaha telekomunikasi adalah pendapatan 

umumnya diakui pada saat informasi jumlah tagihan dapat diketahui. 

• Pendapatan diakui pada saat status jaringan berubah-ubah dari online 

fisik ke online billing. 

• Untuk jaringan yang online antara tanggal 1/n -14/n maka diakui 

pendapatammya pada bulan n tersebut, tetapi jika online tanggal 15/n 

– 31/n maka akan menjadi pendapatan bulan berikutnya. 

• Untuk setiap pengakuan pendapatan maka dikenakan PPn keluaran 

sebesar 10% dari pendapatan tersebut. 
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• Pendapatan lainnya : 

1. Pendapatan lainnya yang dapat dikaitkan dengan waktu diakui 

secara periodic sebesar yang menjadi hak periode yang 

bersangkutan. 

2. Pendapatan lainnya yang tidak dapat dikaitkan dengan waktu 

diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus 

diterima. 

4.2.3 Survey Kelayakan Klien 

Klien atau pelanggan PT. XYZ di survey oleh bagian Production 

Management. Survey ini beguna untuk melihat apakah jasa yang akan digunakan 

oleh pelanggan bisa digunakan di lokasi yang ditentukan oleh pelanggan. Karena 

tidak semua lokasi memadai atau sesuai dengan jasa yang akan digunakan oleh 

pelanggan. 

Selain survey tempat yang akan dipasang jaringan, PT. XYZ juga membagi-

bagi pelanggan berdasarkan besarnya pendapatan yang didapat dari jasa yang 

disewa.  Pelanggan dengan besar pendapatan sewa dibawah 100 juta 

dikategorikan ke dalam pelanggan regular. Pelanggan dengan besar pendapatan 

sewa diatas 100 juta dikategorikan pelanggan gold dan pelanggan dengan besar 

pendapatan sewa diatas 500 juta dikategorikan pelanggan platinum. Besarnya 

pendapatan sewa sudah ditentukan dari hasil survey dan kapasitas jaringan data 

yang disewa oleh pelanggan tiap bulannya. 
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4.2.4 Prosedur Penagihan 

Proses penagihan PT.XYZ ke pelanggan bermula dari proses billing yang 

selanjutnya akan dilakukan pencetakan invoice atau tagihan. Selanjutnya invoice 

akan dikirim kepada pelanggan, untuk pelanggan regular, invoice akan di kirim 

berupa hardcopy dengan batas waktu lima hari kerja setelah dilakukan 

pencetakan invoice. Sedangkan untuk pelanggan platinum dan Gold sebelumnya 

akan diberikan softcopy invoice yang dikirimkan via email lalu setelah 

mendapatkan konfirmasi dari pelanggan maka dalam jangka waktu 15 hari kerja 

akan dikirimkan hardcopy invoice. 

Setelah dilakukan pengiriman invoice pada pelanggan-pelanggan, PT. XYZ 

akan melakukan penagihan pada pelanggan. Jangka waktu pembayaran tagihan 

adalah 2 bulan setelah dikirimkan invoice. 

4.2.5 Pengelolaan Piutang 

PT. XYZ Jakarta memberikan jangka waktu pembayaran selama 2 bulan dari 

tanggal pengiriman invoice. Jika pelanggan tersebut melanggar atau 

mengabaikan tagihan tersebut, makan PT.XYZ akan melakukan tindakan isolir 

jaringan (pemberhentian jaringan) kepada pelanggan regular. Sedangkan pada 

pelanggan gold ataupun platinum yang melakukan penunggakan pembayaran, 

maka akan diberikan surat peringatan untuk membayar tunggakan. 

Sebenarnya alasan-alasan terjadinya penunggakan atau telat bayar yang 

dilakukan pelanggan PT.XYZ bermacam-macam, contohnya adanya perubahan 

alamat tagih sehingga invoice atau surat tagihan tidak sampai pada pelanggan 
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atau bisa juga terjadi keterlambatan penerimaan invoice. Jika terjadi hal 

demikian tetapi pelanggan tetap akan melakukan pembayaran maka tindakan 

isolir jaringan atau memberikan surat peringatan tidak akan dilakukan maka dari 

itu sebelumnya PT.XYZ melakukan konfirmasi dan kontrol penerimaan invoice 

untuk mencegah terjadinya hal-hal yang disebutkan diatas. 

PT.XYZ Jakarta juga melakukan pencadagan piutang untuk meminimalkan 

resiko piutang tak tertagih. Pencadangan piutang dilakukan setelah terjadi 

tindakan isolir jaringan terlebih dahulu tetapi meskipun demikian tagihan 

tersebut tidak dapat tertagih sehingga dalam jangka waktu satu tahun PT. XYZ 

akan mencadangkan piutang tersebut sebesar piutang yang belum tertagih. Jika 

piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih meskipun sudah diberlakukan 

upaya penagihan maka piutang tersebut akan dihapus bukukan. Jika pada tahun 

berikutnya piutang tersebut dibayarkan oleh pelanggan, maka akan diakui 

sebagai pendapatan lainnya. 

4.2.6 Penerimaan Kas dan Setoran ke Bank 

Penerimaan kas (pembayaran tagihan) dari pelanggan dilakukan dengan cara 

pelanggan langsung menyetorkan tagihan pada rekening PT.XYZ. Untuk 

memudahkan pelanggan membayarkan tagihannya maka PT.XYZ bekerja sama 

dengan lebih dari 20 bank di Indonesia. Setiap pelanggan PT.XYZ memiliki 

nomor virtual account yang berguna untuk memudahkan pencatatan kas yang 

masuk atau yang sudah diterima maupun yang belum diterima. 
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4.2.7 Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan usaha disajikan dalam Laporan Laba Rugi dengan 

pengelompokkan sebagai berikut : 

• Jasa Sistem Jaringan Komunikasi Data (SJKD) 

• Jasa Aplikasi 

• Jasa Internet 

• Call Centre 

• VPN (Virtual Private Network) 

• Jasa Konsultasi 

• Jasa Sewa 

• Jasa lainnya 

Pendapatan lainnya secara umum disajikan net dengan beban lainnya kecuali 

untuk pendapapatan bunga disajikan secara gross. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk 

pendapatan lainnya meliputi : 

a. Jenis dan jumlahnya 

b. Rincian pendapatan non usaha tersebut yaitu : 

• Rincian pendapatan bunga. 

• Keuntungan dari transaksi derivative yang bertujuan untuk lindung 

nilai. 

• Keuntungan transaksi derivative yang tidak bertujuan untuk lindung 

nilai (hedging). 
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• Rincian perhitungan keuntungan selisih kurs. 

• Pos-pos lain yang sifat, jumlah atau kejadiannya akan menjelaskan 

transaksi signifikan yang dilakukan perusahaan misalnya keuntungan 

dari penjualan aktiva tetap, keuntungan klaim asuransi. 

c. Untuk laba penjualan surat berharga, yang harus diungkapkan adalah : 

• Kelompok efek yang tersedia untuk dijual 

• Penerimaan dari penjualan efek laba yang direalisasikan 

• Kelompok efek yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan yaitu laba 

kepemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan 

• Kelompok efek yang dimiliki hingga jatuh tempo 

4.2.8 Sistem Informasi Yang Digunakan PT. XYZ Jakarta 

Dalam melaksanakan pencatatan setiap transaksinya, PT. XYZ Jakarta 

menggunakan aplikasi yang bernama ISDS yang berisi kumpulan dokumen dari 

bagian sales support. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan 

baik pelanggan baru maupun pelanggan lama. Lalu di bagian billing dan 

invoicing, PT. XYZ Jakarta menggunakan aplikasi BIOS yang berisi data – data 

tentang jumlah yang akan ditagih kepada pelanggan. Dibagian akuntansi dan 

penagihan, PT. XYZ Jakarta menggunakan aplikasi AFIS yang berisi data-data 

keuangan perusahaan. 

Aplikasi – aplikasi sistem yang digunakan PT. XYZ Jakarta merupakan 

aplikasi yang dirancang atau diciptakan sendiri oleh programer yang dimiliki 

oleh PT. XYZ Jakarta. Setiap sistem jaringan sudah terotomasi langsung dengan 

bagian-bagian yang terkait. 
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4.2.9 Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus 

Pendapatan PT. XYZ Jakarta 

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa jajaran 

manajemen, penulis mengidentifikasikan masalah yang terjadi didalam 

perusahaan terutama terkait dengan pendapatan PT. XYZ Jakarta. Masalah yang 

terjadi dalam pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT. XYZ Jakarta 

adalah adanya resiko yang dilakukan oleh pelanggan yaitu pembayaran piutang 

yang melewati tanggal jatuh tempo yang bisa saja mempengaruhi pendapatan PT. 

XYZ Jakarta. 

Secara khusus, penulis akan membahas lebih jauh mengenai apa yang sudah 

diidentifikasikan dan mengevaluasi tentang pengendalian internal yang 

didasarkan oleh lima komponen COSO yang dikaitkan dengan permasalahan 

yang ada pada PT. XYZ Jakarta. 

4.2.9.1 Evaluasi Lingkungan Pengendalian (Control Enviroment) 

1. Integritas dan Etika 

Dalam penerapannya di perusahaan, integritas dan etika berarti sikap 

seseorang dalam melakukan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan 

standar yang diterapkan oleh perusahaan. Dari hasil observasi dan wawancara, 

penulis menemukan beberapa hal positif pengendalian internal yang sudah 

diterapkan oleh perusahaan berhubungan dengan integritas dan nilai etika, yaitu : 
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a. Jam kerja karyawan dimulai dari hari senin sampai dengan hari jumat. 

Setiap harinya, karyawan bekerja selama 9 jam dengan ketentuan absen 

jika datang pukul 07.30 WIB maka selesai pukul 16.30 WIB, jika datang 

pukul 08.00 WIB maka selesai pukul 17.00 WIB, jika datang pukul 08.30 

WIB maka selesai pukul 17.30 WIB. Jika karyawan datang melewati batas 

yang ditentukan maka dianggap telat datang. 

b. Setiap karyawan saling menghormati dan menghargai tentang nilai etika 

akan perbedaan tingkatan jabatannya sebagai contoh bawahan 

melaksanakan pekerjaan atas perintah atasan sesuai peraturan yang ada di 

perusahaan, begitu juga sebaliknya atasan menghormati bawahan. 

2. Komitmen Terhadap Kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi ditunjukkan dengan adanya loyalitas 

karyawan yang bekerja hingga puluhan tahun.  Selain itu, terdapat adanya 

pemberian jenjang karir dan fasilitas-fasilitas untuk karyawan. Dengan begitu 

karyawan diharapkan akan melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 

3. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Dewan Direksi memiliki fungsi mendelegasikan tanggung jawab untuk 

pengendalian internal kepada manajemen kepada Dewan Komisaris. Dewan 

Komisaris yang memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan 

Komite Audit sebagai perangkat dari Komisaris ikut berperan serta dan 

memonitor dalam sistem pengendalian intern dengan adanya Good Corporate 

Governance yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik  yang 
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diimplementasikan melalui Pakta Integritas sebagai bukti adanya komitmen yang 

dimulai dari direksi sampai ke level ke bawah. 

PT. XYZ Jakarta memiliki dewan komisaris yang dapat dilihat dari sejarah 

perusahaan. Dewan komisaris PT. XYZ Jakarta meliputi PT. Indosat Tbk, Bank 

Indonesia, Koperasi Karyawan Lintasarta (Kopkarla) dan masih banyak lagi. 

Untuk itu, PT. XYZ Jakarta memiliki komite audit yang berfungsi sebagai bagian 

dan atau perpanjangan dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan. 

4. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

Dengan saling memahami dan menghargai antara pihak manajemen dengan 

karyawan, berdasarkan pembagian kerja yang telah diterapkan oleh perusahaan,  

karyawan memiliki rasa tanggung jawab masing-masing untuk menghasilkan 

rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sikap individu 

dibutuhkan sikap respect yang tinggi agar komunikasi dapat berjalan dengan 

efektif dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. 

PT. XYZ Jakarta mengutamakan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan 

menyediakan jasa jaringan data  sesuai dengan keinginan pelanggan. PT. XYZ 

Jakarta juga memberikan saran kepada pelanggan untuk menggunakan jasa 

jaringan sesuai dengan lokasi yang akan digunakan oleh pelanggan. 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi telah menggambarkan adanya pemisahan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi yang diterapkan pada 
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PT. XYZ Jakarta adalah struktur organisasi garis atau lini dengan aliran 

wewenang dari atas ke bawah dan aliran tanggung jawab dari bawah ke atas. 

Pertanggungjawaban hirarkis ini menunjukkan proses pertanggungjawaban 

kinerja secara berjenjang mulai dari karyawan yang ada di masing-masing bagian 

bertanggung jawab kepada asisten manajer, asisten manajer bertanggung jawab 

kepada manajer, manajer bertanggung jawab kepada general manajer dan general 

manajer bertanggung jawab kepada direktur. 

6. Pembagian Wewenang dan Tanggung jawab 

Pelaporan dan wewenang telah secara jelas digambarkan dalam struktur 

organisasi perusahaan. Dalam pelimpahan wewenang pada perusahaan adalah 

wewenang lini yang ditunjukkan adanya hubungan seorang atasan untuk 

memerintahkan bawahan langsung dan tiap bawahan hanya mempunyai 

tanggung jawab terhadap satu atasan saja sehingga setiap karyawan atau staf 

yang bertanggung jawab dapat mudah mengetahui kepada siapa mereka harus 

mempertanggung jawabkan setiap perkerjaan. 

Terdapat job description secara tertulis terhadap seluruh karyawan. Job 

descripstion itu penting untuk menjadi gambaran sistematis yang berisikan tugas 

dan tanggung jawab dari suatu jabatan serta wewenang yang diberikan kepada 

orang yang memegang jabatan tersebut. Dan perusahaan akan memberikan 

masing-masing job description kepada masing-masing karyawan atau staf sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
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7. Kebijakan dan Praktik SDM 

Prosedur dan persyaratan dalam penerimaan karyawan baru atau penunjukan 

seseorang untuk jabatan tertentu harus memenuhi beberapa persyaratan. Dengan 

latar belakang yang sesuai, diharapkan karyawan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan lebih baik. Dan perusahaan juga akan melakukan rotasi terhadap 

beberapa karyawan yang telah lama menduduki suatu bagian tertentu untuk 

mengetahui apakah telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan 

tersebut. Selain itu, perusahaan juga memberikan kompensasi yang baik kepada 

karyawan atau stafnya dimana selain memberikan gaji tetap setiap bulan juga 

memberikan bonus tahunan setiap tahunnya. Jika ada karyawan atau staf yang 

lembur diluar jam kerja yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan juga 

memberikan uang lembur. 

4.2.9.2 Evaluasi Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Resiko yang akan timbul pada PT. XYZ Jakarta telah diidentifikasi, dianalisis 

dan diantisipasi dengan cukup baik, sehingga dapat mempermudah pengendalian 

internal. Berikut resiko-resiko yang telah diketahui dan pengantisipasiannya : 

Tabel 4.1 
Penilaian Resiko  

 
Resiko Objek Kontrol Kontrol Manual Kontrol Aplikasi 
Input data 
pelanggan tidak 
lengkap 

Memastikan 
bahwa input 
data pelanggan 
lengkap 

Officer bagian Sales 
Support melakukan 
verifikasi data dan syarat 
administrasi pelanggan 
antara lain FPB, 
dokumen pendukung 
(akte pendirian 
perusahaan, KTP 
pemilik, NPWP) dan 

ISDS menolak 
input data 
pelanggan yang 
tidak lengkap 
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data di ISDS   
Input data 
pelanggan yang 
tidak terotorisasi 

Memastikan 
input data 
pelanggan oleh 
petugas yang 
terotorisasi 

 Akses untuk 
melakukan input 
data pelanggan dan 
update jasa online 
billing di ISDS 
hanya diberikan 
pada bagian Sales 
Support 

Input data 
permintaan 
berlangganan baru 
yang tidak 
terotorisasi 

Memastikan 
input data 
permintaan 
berlangganan 
baru oleh 
petugas yang 
terotorisasi 

 Akses untuk 
melakukan input 
data pelanggan dan 
update jasa online 
billing di ISDS 
hanya diberikan 
pada bagian Sales 
Support 

Input data jaringan 
(kecepatan, block 
IP publik, jenis 
perangkat akses) 
pelanggan tidak 
akurat  

Memastikan 
bahwa input 
data jaringan 
pelanggan telah 
akurat 

Officer bagian Sales 
Support melakukan 
verifikasi data jaringan 
pelanggan antara FPB, 
price list, dan data yang 
telah diinput di ISDS  

 

 

 

Input nilai tarif dan 
discount tidak 
akurat 

Memastikan 
bahwa nilai tarif 
dan discount 
yang diinput 
telah akurat 

Officer bagian Sales 
Support melakukan 
verifikasi data jaringan 
pelanggan antara FPB, 
price list, dan data yang 
telah diinput di ISDS  

 

Perubahan jasa 
online fisik yang 
tidak terotorisasi 

Memastikan 
update jasa 
online fisik oleh 
petugas yang 
terotorisasi 

 Akses untuk 
melakukan update 
jasa online fisik 
hanya diberikan 
kepada fungsi 
Delivery Control 
Management 

Pendapatan dicatat 
(pelanggan ditagih) 
atas jasa yang tidak 
diberikan  

Memastikan 
bahwa online 
billing tidak 
dapat dilakukan 
tanpa online 
fisik 

 Online billing tidak 
dapat dilakukan 
tanpa online fisik 

 Memastikan 
akurasi aktivasi 
jaringan 

Officer bagian 
Management Produksi 
melakukan pemeriksaan 
di NMS (Network 
Management System) 
atau sistem terkait 
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lainnya untuk 
memastikan keakuratan 
aktivasi/deaktivasi 
jaringan 

 Memastikan 
dokumen BAO 
(Berita Acara 
Online) telah 
diupload dan 
telah sesuai 

Administrator bagian 
Sales Support 
memverifikasi dokumen 
BAO (Berita Acara 
Online) yang diupload 
oleh fungsi Management 
Produksi di ISDS dan 
berhak mengembalikan 
ke fungsi sebelumnya 
apabila BAO dianggap 
masih belum sesuai 

 

Perubahan jasa 
online billing yang 
tidak terotorisasi 

Memastikan 
input perubahan 
jasa menjadi 
online billing 
dilakukan oleh 
petugas yang 
terotorisasi 

 Akses untuk 
melakukan input 
data pelanggan, 
input berlangganan 
baru dan update 
jasa online billing 
di ISDS hanya 
diberikan kepada 
bagian Sale Support 

Online fisik 
dilakukan tanpa 
onlne billing 

Memastikan 
bahwa semua 
jaringan yang 
online fisik pada 
hari sebelumnya 
telah di online 
billing-kan 

 Informasi jaringan 
online fisik yang 
belum online billing 
akan dikirimkan via 
email ke penaggung 
jawab terkait (untuk 
ditindaklanjuti) bila 
lebih dari satu hari 

 Mengetahui 
masalah 
terjadinya online 
fisik yang belum 
di online billing-
kan dan 
emudian mem-
follow up 

General Manager 
Corporate Sales 
membuat laporan dan 
analisa online fisik yang 
belum di online billing-
kan, yang dilaporkan 
(kepada management) 
dalam laporan mingguan 
divisi Corporate Sales 

 

Data online billing 
di ISDS gagal di 
transfer ke BIOS 

Memastikan 
apabila terjadi 
masalah dimana 
data online 
billing di ISDS 
gagal ditransfer 
ke BIOS 

 ISDS secara 
otomatis 
memvalidasi data 
transfer ke BIOS 
dan melakukan 
rolled back kembali 
ke posisi online 
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fisik jika ada data 
yang gagal 
ditransfer 

Input data urs tidak 
akurat 

Memastikan 
bahwa data kurs 
yang diinput 
telah sesuai 
dengan nota 
dinas 

Assistant Manager 
Administrasi Prabiling 
dan Pelaporan 
melakukan verifikasi 
antara nota dinas tentang 
kurs dengan kurs yang 
telah diinput di BIOS 

 

Hasil data billing 
tidak akurat 

Memastikan 
bahwa data rapel 
dan kompensasi 
yang 
diperhitungkan 
dalam invoice 
telah akurat 

Assistant Manager 
Administrasi Prabiling 
dan Pelaporan 
melakukan verifikasi 
rapel dan kompensasi 
melalui titik proses dan 
melakukan cross check 
ke sub bagian sales 
support jika didapati 
data-data yang perlu 
diklarifikasi 

BIOS tidak akan 
melanjutkan ke 
proses berikutnya 
jika di proses 
sebelumnya gagal 
(proses ulang), 
proses gagal ini 
terekam di error log 
yang di maintain 
oleh BIOS 

 
  Assistant Manager 

Administrasi Prabiling 
dan Pelaporan 
melakukan verifikasi 
hasil generate data 
billing terhadap data 
rapel dan kompensasi 

 

  Assistant Manager 
Administrasi Prabiling 
dan Pelaporan dan sub 
bagian verifikasi di 
bagian akuntansi 
melakukan monitoring 
informsi pending tagih 
dari data SIMLA Billing 

 

  Assistant Manager 
Administrasi Prabiling 
dan Pelaporan 
melakukan verifikasi 
antara nota 
dinas/SLA/kontrak/email 
dengan hasil proses 
billing 

 

Proses billing yang 
tidak terotorisasi 

Memastikan 
proses billing 
dilakukan oleh 

 Akses untuk 
melakukan proses 
billing di BIOS 
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petugas yang 
terotorisasi 

hanya diberikan 
kepada pihak yang 
berwenang 

Download data 
billing yang tidak 
terotorisasi 

Memastikan 
data yang 
digunakan 
sebagai dasar 
pembukuan 
biaya dicatat 
secara 
terotorisasi 

 Akses untuk 
melakukan 
download data 
billing dan koreksi 
invoice di AFIS 
hanya diberikan 
kepada bagian 
akuntansi yang 
ditunjuk 

Data billing yang 
di download tidak 
lengkap dan tidak 
akurat 

Memastikan 
data billing yang 
di download 
telah lengkap 
dan akurat 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
melakukan rekonsiliasi 
antara data billing dari 
BIOS dengan data 
billing hasil download di 
AFIS 

 

Identifikasi 
pendapatan akrual 
tidak akurat 

Memastikan 
input 
pembukuan 
akrual telah 
akurat 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
memeriksa rekapitulasi 
akrual sebelum diinput 

 

  Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
melakukan verifikasi 
antara total pendapatan 
akrual yang telah diinput 
di AFIS dengan 
rekapitulasi dasar 
pengakuan akrual 

 

 

 

 

Input pendapatan 
akrual yang tidak 
terotorisasi 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
valid 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
melakukan verifikasi 
antara total pendapatan 
akrual yang telah diinput 
di AFIS dengan 
rekapitulasi dasar 
pengakuan akrual 

Akses untuk 
melakukan input 
atas pendapatan 
akrual di AFIS 
hanya diberikan 
kepada officer 
bagian akuntansi 
yang ditunjuk 

Jurnal tidak akurat 
(akun tidak tepat, 
jumlah tidak 
akurat) 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
akurat 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
memeriksa keakuratan 
dan kelengkapan posting 
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jurnal 
Pembukuan jurnal 
yang tidak 
terotorisasi 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
valid 

 Akses untuk 
membuat jurnal, 
melakukan posting 
dan melakukan 
closing atas 
pendapatan dan 
piutang di AFIS 
hanya diberikan 
kepada officer 
bagian akuntansi 
yang ditunjuk 

Jurnal tidak 
balance 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
akurat dan 
lengkap 

 AFIS secara 
otomatis akan 
menolak jurnal 
yang tidak balance, 
duplikasi posting, 
jurnal dan input 
pada field yang 
tidak lengkap dan 
akurat 

Jurnal tidak 
dibukukan tepat 
waktu 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
tepat waktu 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
memeriksa keakuratan 
dan kelengkapan posting 
jurnal 

 

Jurnal dibukukan 
lebih dari satu kali 

Memastikan 
pencatatan 
dilakukan secara 
akurat dan 
lengkap 

Assistant Manager 
Pelaporan Keuangan 
bagian akuntansi 
memeriksa keakuratan 
dan kelengkapan posting 
jurnal 

 

Sumber : PT. XYZ Jakarta 
 

4.2.9.3 Evaluasi Aktivitas Pengendalian (Control Activity) 

Tabel 4.2 

Kuisioner Pengawasan Internal – Umum 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah perusahaan memiliki bagan 

oragnisasi? 
    

2 Apakah prosedur akuntansi telah 
disusun secara tertulis? 
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3 Apakah perusahaan memiliki 
rekening? 

    

4 Apakah laporan keuangan disusun 
secara periodik untuk keperluan 
manajemen? 

    

5 Apakah pencatatan ke dalam buku 
jurnal dilakukan oleh karyawan yang 
berwenang? 

    

6 Apakah dibuat anggaran untuk 
beban? 

    

7 Apakah karyawan di bagian 
akuntansi diminta untuk mengambil 
cuti tahunan? 

   Setiap karyawan 
memiliki jatah cuti 
tahunan yang bisa 
mereka manfaatkan 
tanpa harus diminta untu 
menggunakannya. 

8 Apakah kasir diasuransikan?     

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

Tabel 4.3 

Kuisioner Pengawasan Internal – Sistem Penjualan 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah pemegang kartu piutang 

tidak merangkap sebagai kasir? 
    

2 Apakah kasir tidak mempunyai 
wewenang untuk menangani kartu 
piutang? 

    

3 Apakah sebelum melakukan instalasi 
jaringan, penjualan harus mendapat 
persetujuan dari pejabat yang 
berwenang? 

    

 

 
4 Apakah transaksi penjualan disetujui 

oleh manajer bagian penjualan 
sebelum melakukan instalasi 
jaringan? 

    

5 Apakah penghapusan piutang harus 
mendapat persetujuan dari pejabat 
yang tidak berhubungan dengan 
fungsi penjualan dan fungsi 
persetujuan kredit? 

    

6 Apakah faktur penjualan bernomor 
urut tercetak dan peggunaannya 
diawasi? 
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7 Apakah terdapat pengecekan 
terhadap harga yang tercantum pada 
faktur penjualan? 

    

8 Apakah dokumen pelaksanaan 
instalasi dibuat untuk setiap instalasi? 

   Dokumen yang 
digunakan adalah BAO 
(Berita Acara Online) 

9 Apakah daftar umum piutang dibuat 
secara periodik? 

    

10 Apakah secara periodik diadakan 
rekonsiliasi antara kartu piutang 
dengan rekening kontrol piutang 
dagang? 

    

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

 

Tabel 4.4 

Kuisioner Pengawasan Internal – Penerimaan Kas 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah fungsi pencatat piutang 

terpisah dari fungsi kasir? 
    

2 Apakah bukti setor ke bank diterima 
oleh petugas yang tidak bertugas 
sebagai penyetor? 

    

3 Apakah diselenggarakan catatan 
(secara independen) mengenai 
penjualan tunai? 

   PT. XYZ tidak 
melakukan penjualan 
jasa secara tunai 

4 Apakah penjualan tunai (dengan 
menggunakan faktur, pita register 
kas) direkonsiliasi (mengenai 
ketepatan periode akuntansi) oleh 
petugas yang independen? 

   PT. XYZ tidak 
melakukan penjualan 
jasa secara tunai 

5 Apakah semua penerimaan kas 
segera disetor ke bank? 

   PT. XYZ tidak 
melakukan penjualan 
jasa secara tunai 

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

Tabel 4.5 

Kuisioner Pengawasan Internal – Saldo Kas 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Apakah setiap bulan dibuat 

rekonsiliasi bank? 
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2 Apakah laporan bank dikirimkan 
secara langsung kepada petugas yang 
membuat rekonsiliasi bank? 

    

3 Apakah rekonsiliasi bank dibuat oleh 
petugas yang independen? 

   Petugas yang melakukan 
rekonsiliasi adalah 
bagian accounting 

Sumber : Al Haryono Jusup (2009) 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, hasil wawancara dan observasi, penulis 

mengevaluasi pengendalian internal terhadap salah satu komponen COSO yaitu 

aktivitas pengendalian. Dalam pengembangan aktivitas pengendalian yang 

berhubungan dengan kebijakan dan prosedur akan dibahas dengan spesifik yang 

meliputi lima jenis pengendalian yaitu: 

1. Pemisahan Fungsi yang Cukup 

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi, penulis menemukan 

bahwa dalam pemisahan fungsi atau tugas khususnya dalam siklus pendapatan 

sudah cukup berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian kerja 

antara bagian penjualan jasa, bagian billing dan invoice serta bagian penagihan 

dan pencatatan. Aktivitas yang dilakukan seperti menerima formulir permohonan 

berlangganan, memeriksa data pelanggan, membuat surat perintah kerja survey 

dan instalasi, hingga melaksanakan survey dan instalasi pada pelanggan. Setelah 

bagian penjualan jasa selesai, maka bagian billing dan invoice akan 

melaksanakan proses billing sesuai dengan jasa yang digunakan oleh pelanggan 

yang selanjutnya bagian billing akan melaksanakan menu cetak invoice dan 

mengupload data menjadi invoice ke sistem yang ada. Selanjutnya bagian 

penagihan dan pencatatan (bagian akuntansi) akan mendownload data di sistem 
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yang ada dan bagian penagihan akan menagih kepada pelanggan, sedangkan 

bagian pencatatan akan mencatat pendapatan akrual PT. XYZ Jakarta. 

Dengan pemisahan aktivitas-aktivitas tersebut menurut bagian-bagiannya, 

maka akan mendukung kinerja para karyawan untuk melakukan aktiviasnya 

dengan lebih baik dan dapat meminimalisasikan resiko kekeliruan dalam proses 

pengolahan data pelanggan. 

2. Otorisasi yang Memadai atas Transaksi dan Aktivitas 

Setiap transaksi harus disahkan dengan benar agar hasil yang dihasilkan akan 

sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contohnya jika ada seseorang yang 

bekerja dibagian billing membuat invoice dengan nominal tagihan tidak sesuai 

dengan jaringan yang disewa tanpa sepengetahuan atasannya, akan menghasilkan 

kekacauan yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, setiap 

transaksi yang terjadi harus ada sistem otorisasi yang jelas dan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi, penulis menemukan 

bahwa otoritas yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas telah berjalan dengan 

baik. Diantaranya adalah : 

a. Setiap FPB (Formulir Permohonan Berlangganan) dan syarat-syarat 

berlangganan selalu di periksa kelengkapannya dan di verifikasi oleh 

bagian yang terkait. Setiap pelaksanaan pemasangan jaringan baru harus 

memiliki surat perintah kerja dan instalasi yang dibuat oleh bagian 

Management Produksi dan data pelanggan haruslah sudah lengkap 
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berdasarkan informasi yang ada di sistem ISDS. Jika terjadi pembatalan 

pemasangan, bagian Sales Support harus membuat FPPB (Form 

Pembatalan Pasang Baru). Selain itu, bagian Sales Support harus 

memverifikasi dokumen yang di upload ke bagian billing (BIOS). 

b. Pada bagian billing, otorisasi yang dilakukan adalah Assisstant Manager 

Administrasi Prabilling dan Pelaporan harus melakukan verifikasi rapel 

dan kompensasi dan melakukan cross check ke sub bagian Sales Support. 

Assisstant Manager Administrasi Prabilling dan Pelaporan juga harus 

melakukan verifikasi antara nota dinas/SLA/kontrak/email dengan hasil 

proses billing. 

c. Sebelum melaksanakan penagihan, bagian akuntansi melakukan 

rekonsiliasi antara data billing dari BIOS dengan data billing hasil 

download di AFIS. Lalu bagian akuntansi akan memeriksa rekapitulasi 

pendapatan akrual yang selanjutnya melakukan verifikasi antara total 

pendapatan akrual yang telah di input ke AFIS dengan rekapitulasi dasar 

pengakuan akrual. 

3. Dokumen dan Catatan yang Memadai 

Dari hasil kuisioner, wawancara dan observasi, penulis menemukan beberapa 

temuan terkait dengan dokumen dan catatan yang memadai. Identifikasi 

dokumen dan catatan yang memadai yaitu : 

a. Perusahaan mencetak dokumen pre-numbered form. Penting dalam 

pencetakan dokumen yang dicetak dan diarsipkan bernomor urut. 

Dokumen yang bernomor urut adalah faktur penjualan, cek. Selain itu, 
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secara periodik selalu diadakan rekonsiliasi antara kartu piutang dengan 

rekening piurang dagang. 

b. Perusahaan telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam proses 

pengelolaan setiap aktivitasnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya PT. 

XYZ Jakarta memiliki sistem tersendiri ditiap bagiannya. Sistem ISDS 

untuk bagian pengelolaan data pelanggan baru dan lama. Sistem BIOS 

untuk pengelolaan billing dan invoicing dan sistem AFIS untuk pencatatan 

dan penagihan. 

c. Terdapat otorisasi yang jelas disetiap dokumen. Setiap dokumen memiliki 

tanda tangan yang jelas sehingga otorisasi atas dokumen tersebut dapat 

diketahui dengan mudah. 

4. Pengendalian Secara Fisik Terhadap Aset dan Catatan 

PT. XYZ Jakarta merupakan perusahaan jasa penyedia jaringan data, sehingga 

tidak menghasilkan barang konkret tetapi PT. XYZ Jakarta menekankan pada 

pemberian layanan jasa jaringan data kepada seluruh pelanggannya. PT. XYZ 

Jakarta menyediakan jasa teknologi informasi dan komunikasi yang paling 

komprehensif yang menghubungkan bisnis diseluruh pelosok nusantara.  

5. Pemeriksaan Kinerja Secara Independen 

Pemeriksaan independen mencakup verifikasi terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan sebelumnya. Pemeriksaan independen yang dilakukan PT. XYZ 

Jakarta adalah : 
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a. Officer bagian Management Produksi melakukan pemeriksaan pada 

NMS (Network Management System) atau sistem terkait lainnya 

untuk memastikan keakuratan aktivasi/deaktivasi jaringan yang 

nantinya akan di update jasa menjadi online billing. 

b. Bagian billing melakukan verifikasi antara nota 

dinas/SLA/kontrak/email dengan hasil proses billing yang nantinya 

akan di teruskan ke bagian akuntansi dan penagihan. 

c. Bagian akuntansi akan melakukan rekonsiliasi antara data billing dari 

BIOS dengan data billing hasil download di AFIS. 

4.2.9.4 Evaluasi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penulis menemukan hal-hal 

yang terkait dengan penerapan informasi dan komunikasi pada PT. XYZ Jakarta 

yaitu PT. XYZ Jakarta memiliki sistem informasi yang dirancang sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan. Sistem tersebut dikenal dengan nama ISDS, 

BIOS dan AFIS. Sistem ini dapat digunakan oleh user seperti Corporate Sales, 

Sales Support, Management Produksi, Billing dan Invoiving serta bagian 

akuntansi. Masisng-maing user akan diberikan id dan password tersendiri 

sehingga dapat diakses lebih privasi untuk masing-masing user. Hal ini juga 

dapat meminimalkan pencurian data oleh pesaing maupun pihak lain yang dapat 

merugikan perusahaan. 

Adapun kelemahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah dapat terjadinya 

error atau terputusnya jaringan saat melakukan pengolahan data sehingga data 
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yang dibutuhkan akan menjadi lama untuk diproses atau bahkan hilang. Selain 

itu masih terdapat user yang mengetahui id dan password milik user lain. 

Saran penulis mengenai kelemahan yang terkait adalah perusahaan melakukan 

maintenance untuk software dan hardware sehingga jika terdapat masalah dalam 

sistem aplikasi tersebut akan segera ditemukan sumber permasalahannya. Untuk 

terputusnya jaringan yang terhubunga, perusahaan lebih sering melakukan back-

up data secara rutin untuk data-data penting dalam aktivitas yang terkait siklus 

pendapatan perusahaan. Dan untuk masih adanya user yang mengetahui id dan 

password milik user lain, sebaiknya dilakukan pemantauan lebih lanjut agar 

tidak terjadi kecurangan yang ditimbulkan dari karyawan.   

4.2.9.5 Evaluasi Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan merupakan suatau proses yang menilai kualitas atas kinerja 

keryawan terhadap pengendalian internal yang telah dilakukan. Berdasarkan 

observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan, penulis 

menemukan hal terkait penerapan pemantauan yang telah dilakukan dengan baik 

oleh manajemen pada pengelolaan setiap aktivitas yang berhubungan dengan 

siklus pendapatan perusahaan yaitu : 

a. Pemeriksaan kembali atas kelengkapan dokumen 

Dalam proses aktivasi jaringan baru bagian Sales Support akan 

melakukan pemeriksaan kembali atas kelengkapan dokumen sesuai 

dengan data-data yang dibutuhkan dan memeriksa data pelanggan 

dalam ISDS apakah sudah menjadi pelanggan atau belum. Begitu juga 
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pada saat akan melakukan update jasa online billing, bagian Sales 

Support akan memverifikasi dokumen BAO (Berita Acara Online) 

yang diupload fungsi Management Produksi dan bagian Sales Support 

berhak mengembalikan ke fungsi sebelumnya apabila dokumen BAO 

dianggap belum sesuai. 

b. Perusahaan telah menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perusahaan telah 

menetapkan sanksi yang berguna untuk mencegah dan menanggulangi 

palanggaran yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Peringatan dan 

sanksi yang diberikan pada karyawan atas kesalahannya seperti :  

• Teguran atau peringatan lisan kepada karyawan 

Teguran ini biasanya bersifat kepada pelanggaran ringan atau 

umum yang masih dapat diperbaiki oleh karyawan tersebut. 

• Peringatan tertulis atau surat peringatan 

Surat peringatan diberikan kepada karyawan yang melakukan 

kesalahan atau pelanggaran yang berat atas pekerjaan yang 

dilakukannya. Surat peringatan ini terdiri dari 1 sampai 3 jenis 

diberikan oleh atasan yang berwenang dalam menilai 

pelanggaran yang dilakukan karyawan tersebut. 
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4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Analisis Prosedur Sistem Operasional Siklus Pendapatan PT. XYZ 

Jakarta 

Berdasarkan temuan diperusahaan, penulis menyesuaikan siklus pendapatan 

pada PT. XYZ Jakarta dari mendapatkan pelanggan hingga penerimaan uang 

dengan teori yang ada. Siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta memnunjukan 

adanya rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terus 

berulang dengan menyediakan jasa kepada pelanggan dan adanya penagihan kas 

atas penyediaan jasa tersebut.  

Kegiatan dasar yang mempengaruhi siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta 

meliputi : 

a. Sales Order Entry 

PT. XYZ Jakarta merupakan perusahaan penyedia jasa layanan 

telekomunikasi data, kegiatan sales order entry pada PT. XYZ Jakarta 

dimulai dari penerimaan formulir permohonan berlangganan dan 

dokumen terkait, pengecekan data pelanggan dan kelengkapan dokumen, 

melaksanakan survey dan instalasi jaringan, dan update dari online fisik 

ke online billing. Kegiatan sales order entry dilakukan oleh bagian 

corporate sales yang diteruskan ke bagian sales support. 

b. Shipping 

Setelah menerima pesanan berlangganan jaringan, aktivitas berikutnya 

adalah mensurvey lokasi pelanggan. PT. XYZ Jakarta termasuk 

ANALISIS PENGENDALIAN...,ARMANDA HARRERA LISLY, Ak.-IBS, 2014



perusahaan jasa, shipping yang mereka lakukan adalah melakukan survey 

dan pemasangan jaringan ke lokasi pelanggan. Bagian yang 

melaksanakan kegiatan ini adalah bagian Manajemen Produksi dan 

Penyedia Akses.  

Setelah dilaksanakan instalasi, bagian Manajemen Produksi akan 

mengupdate jasa online fisik menjadi online billing yang kemudian 

diteruskan ke bagian billing. 

c. Billing 

Kegiatan selanjutnya setelah terjadi update online billing adalah 

menjalankan proses cut off data billing lalu melaksanakan proses billing. 

Pencetakan invoice atau tagihan dilakukan setelah adanya update data 

kurs dari data billing. Aktivitas billing dilakukan oleh dua pihak yang 

berbeda yang meliputi : 

• Pembuatan Faktur 

Faktur atau invoice berisikan jumlah harga yang harus dibayar 

dan kemana pelanggan harus melakukan pembayaran. PT. 

XYZ Jakarta biasanya mengirimkan invoice ke pelanggan 

dalam bentuk elektronik. 

• Memperbaharui akun piutang 

Dalam memperbaharui akun piutangnya, PT. XYZ Jakarta 

menggunakan cara Open invoice method. PT. XYZ Jakarta 

biasanya mengirimkan invoice terlebih dahulu untuk 

penggunaan jaringan selama sebulan (seperti prinsip pulsa 

telepon).  
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d. Cash Collection 

Tahap terakhir dari siklus pendapatan adalah pengumpulan uang dari 

pelanggan. Untuk memudahkan pembayaran tagihannya, pelanggan PT. XYZ 

Jakarta dapat mentransfer ke bank-bank yang bekerja sama dengan PT. XYZ 

Jakarta. Keuntungannya dilakukannya pembayaran dengan transfer antar bank 

adalah menghemat waktu, biaya dan lebih aman. 

4.3.2 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan PT. XYZ 

Jakarta 

Untuk memudahkan pencatatan atas setiap aktivitas yang dilakukan, PT. XYZ 

Jakarta menggunakan sistem yang dirancang sendiri oleh programmer. Sistem 

tersebut saling terhubung dan berisikan data-data penting yang digunakan untuk 

kepentingan setiap bagian. Seperti pada bagian penjualan dan penyediaan jasa 

sistem yang digunakan adalah ISDS yang berisi data pelanggan dan laporan 

tentang sudah berjalannya jaringan yang digunakan. Selanjutnya dari data di 

ISDS akan di upload data billing pada sistem BIOS yang berisi jumlah tagihan 

pelanggan sesuai dengan jaringan yang di sewa. Data tagihan pada sistem BIOS 

akan di download oleh bagian akuntansi dengan menggunakan sistem AFIS yang 

berisi datadata penting mengenai keuangan perusahaan. Sistem-sistem tersebut 

memberikan data yang lengkap, relevan, dapat dimengerti, dapat diverifikasi dan 

dapat diakses oleh setiap karyawan yang berkepentingan.  
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4.3.3 Analisis Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus 

Pendapatan di PT. XYZ Jakarta  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada perusahaan, penulis 

mengidentifikasi bahwa PT. XYZ Jakarta menggunakan penerapan lima 

komponen COSO pada pengendalian internal diperusahaan. Pengendalian 

internal ini dilaksanakan oleh internal audit yang memiliki peran penting dalam 

mewujudkan sistem pengendalian internal dengan menjalankan fungsi 

pengawasan dan berperan sebagai internal konsultan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, internal audit PT. XYZ Jakarta menggunakan internal audit charter 

sebagai dokumen formal yang merupakan pengakuan atas keberadaan dan 

komitmen pimpinan atas fungsi internal audit PT. XYZ Jakarta dan menjadi 

dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan auditor internal. 

Kegiatan audit internal adalah pelaksaan fungsi pengendalian internal yang 

mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai 

keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai 

peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem 

pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang telah ditetapkan.  

4.4. Argumentasi Mengenai Analisis dan Pembahasan 

4.4.1 Argumentasi Prosedur Sistem Operasional Siklus Akuntansi Pada PT. 

XYZ  

Berdasarkan tahapan analisis penelitian yang telah dilakukan pada PT. XYZ 

Jakarta, sesuai dengan hasil wawancara dan teori mengenai siklus pendapatan 
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menunjukan bahwa siklus pendapatan yang dilakukan PT. XYZ Jakarta sudah 

baik dan sesuai dengan teori yang ada. Seperti adanya bagian penjualan jasa, 

bagian survey, bagian billing dan invoicing serta bagian akuntansi yang terpisah 

sehingga dapat meminimalkan dan mencegah kecurangan yang terjadi pada 

perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan PT. XYZ Jakarta.  

4.4.2 Argumentasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan PT. 

XYZ Jakarta  

Sistem informasi yang PT. XYZ Jakarta gunakan juga sudah baik karena 

dapat membuat dan mengembangkan sendiri sistem yang mereka gunakan. Hal 

ini dapat mempermudah pekerjaan karyawan karena sistem yang digunakan 

dianggap tidak asing lagi bagi karyawan. Meskipun beberapa kali terjadi error 

atau terputusnya jaringan tetapi tidak mempengaruhi kegiatan karyawan secara 

signifikan. 

4.4.3 Argumentasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Pada 

Siklus Pendapatan di PT. XYZ Jakarta  

Dalam pengimplementasina pengendalian internal atas sistem informasi 

akuntansi siklus pendapatan  pada PT. XYZ Jakarta secara menyeluruh telah 

memadai dan mendukung keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya sistem pengendalian yang telah berjalan sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti 

penanggulangan resiko-resiko yang bisa saja terjadi saat dilakuakn aktivitas yang 

menyangkut siklus pendapatan. Informasi dan komunikasi telah menggunakan 
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sistem yang dirancang sendiri oleh programmer milik PT. XYZ Jakarta. Aktivitas 

pengendalian yang terbagi atas pemisahan kewajiban, otoritas yang sesuai dari 

transaksi dan aktivitas, proses pemantauan yang dilakukan oleh pihak yang 

berwenang dengan pemeriksaan kembali keabsahan dokumen dan pemantauan 

general manager mengawasi kinerja karyawannya. 

Pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT. XYZ Jakarta sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan kesalahan 

juga fraud yang akan terjadi dan tujuan pencapaian untuk mengoptimalkan 

pendapatan. Sistem informasi akuntansi juga diperlukan dalam hubungan 

pengendalian internal ini karena informasi yang disajikan mampu mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengendalian internal 

sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta yang 

dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT. XYZ 

Jakarta sudah efektif serta penerapan pengendalian internal atas sistem informasi 

akuntansi pada siklus pendapatan sudah memadai. Hal tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Prosedur sistem operasional pada siklus pendapatan PT. XYZ Jakarta 

dimulai dari proses permohonan penajuan oleh pelanggan, proses 

survey dan isntalasi, proses update online fisik ke online billing, 

proses billing dan pencetakan invoice, serta proses penagihan dan 

pencatatan. Selain itu, kegiatan dsara yang mempengaruhi siklus 

pendapatan pada PT. XYZ Jakarta meliputi sales order entry, 

shipping, billing dan cash collection. 

2. Sistem informasi yang digunakan PT. XYZ Jakarta sudah diterapkan 

secara efektif. Sistem tersebut merupakan sistem yang dirancang 

sendiri oleh programmer milik perusahaan dan memiliki fungsi untuk 

memudahkan karyawan menggunakan sistem tersebut. Sistem yang 
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digunakan juga saling terintegrasi antara sistem milik bagian penjualan 

dan instalasi yaitu ISDS dengan sistem bagian billing yaitu BIOS dan 

sistem bagian akuntansi yaitu AFIS. 

3. Pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi pada siklus 

pendapatan pada PT. XYZ Jakarta 

a. PT. XYZ Jakarta telah melakukan pengendalian internal atas 

siklus pendapatan dengan struktur organisasi yang memisahkan 

tanggung jawab fungsionalnya dengan baik. 

b. Pengendaian internal atas sistem informasi yang dilakukan PT. 

XYZ Jakarta cukup memadai meskipun masih terdapat user 

yang mengetahui id dan password milik user lain. 

c. Pengendalian atas unsur praktik yang sehat dalam siklus 

pendapatan yang dilakukan oleh PT. XYZ Jakarta sudah 

memadai dan sesuai dengan teori. 

Tetapi dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang masih belum efektif seperti : 

1. Survey yang dilakukan oleh bagian Sales Support hanya sebatas 

survey lokasi pelanggan untuk menentukan jaringan yang akan 

digunakan. 

2. Masih terdapat pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran 

dengan alasan seperti tidak sampainya invoice pada pelanggan. 

3. Jangka waktu isolir jaringan yang terlalu lama. 
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4. Masih lemahnya penagihan pembayaran dari bagian collection pada 

pelanggan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi PT. XYZ Jakarta sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu sistem pengendalian internal 

sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan antara lain : 

1. Sebaiknya survey yang dilakukan oleh bagian Sales Support PT. XYZ 

Jakarta tidak hanya untuk mensurvey lokasi pemasangan jaringan 

tetapi juga meliputi survey kelayakan pelanggan untuk pelanggan 

reguler agar tidak terjadi penunggakan piutang yang disebabkan oleh 

pelanggan kabur atau bangkrut. 

2. Sebaiknya setelah mengirimkan invoice atau tagihan kepada 

pelanggan, PT. XYZ Jakarta juga memberitahukan besar jumlah 

tagihan dan batas tanggal pembayaran tagihan pada pelanggan. 

Pemberitahuan ini juga dapat meminimalkan resiko invoice tidak 

sampai pada pelanggan (untuk pelanggan reguler) sehingga tidak 

menyebabkan telat bayar atau gagal bayar oleh pelanggan. 

3. Dalam melaksanakan isolir jaringan (pencabutan jaringan) sebaiknya 

jangka waktu yang digunakan tidak terlalu lama yaitu maximal 1 bulan 

untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. 

4. Bagian collection seharusnya lebih tegas pada pelanggan baik 

pelanggan reguler maupun pelanggan gold dan platinum. Bagi 
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pelanggan reguler yang mayoritas pelanggan kecil, jika terjadi 

pembayaran yang melebihi tanggal jatuh tempo maka harus 

dilaksanakan segera isolir jaringan. Bagi pelanggan gold atau platinum 

yang telah menerima surat peringatan tapi masih belum melaksanakan 

kewajiban membayar tagihan sebaiknya dilakukan tindakan offline 

jaringan untuk memberikan peringatan langsung. 
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	Tabel 2.2
	Pengawasan Internal
	Sumber: (Alvin A. Arens, 2014)
	2.1.5.3 Keterbatasan Pengendalian Internal
	Pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang p...
	Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Boyton (2014) adalah :
	a. Kesalahan dalam pertimbangan
	Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya infrmasi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.
	b. Keterhambatan
	Keterhambatan dalam pengendalian yang telah diterapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam...
	c. Kolusi
	Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindugi kekayaan perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
	d. Penolakan oleh manajemen
	Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti kecurangan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
	e. Biaya lawan manfaat
	Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakuakan, manajemen ha...



