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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to know how the procedures and implementation 

of internal control system for selling of electronic goods, furniture, etcetera on credit 

and cash receipts from accounts receivable at PT. Columbindo Perdana, which can 

direct the company’s operations and prevent any possible misuse of the selling of 

electronic goods, furniture, etcetera on credit and cash receipts from accounts 

receivable. 

 Target of this research is to analyze of internal control system for selling of 

electronic goods, furniture, etcetera on credit and cash receipts from accounts 

receivable at PT. Columbindo Perdana. Data collected by documentation, observation, 

and interview method. Analysis conducted by descriptive qualitative method. 

 Pursuant the analyze, showing that internal control system selling of electronic 

goods, furniture, etcetera on credit and cash receipts from accounts receivable at PT. 

Columbindo Perdana. 

Key words : internal control system, selling of goods on credit transaction, cash 

receipts from account receivable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini tumbuh semakin pesat sehingga menimbulkan 

dampak semakin meningkatnya persaingan diantara perusahan. Untuk menghadapi 

persaingan tersebut, perusahaan atau pemilik perusahaan membutuhkan strategi agar 

tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk menghasilkan 

laba. Penjualan merupakan aktivitas perusahaan yang sangat penting karena penjualan 

menjadi salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan yang dapat digunakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu strategi yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba adalah dengan melakukan 

penjualan secara kredit. 

Penjualan secara kredit tidak dapat menghasilkan penerimaan kas secara 

langsung, akan tetapi menghasilkan piutang usaha bagi perusahaan. Pemberian piutang 

kepada pelanggan mengandung risiko kerugian bagi perusahaan berupa piutang tak 

tertagih. Piutang tidak tertagih dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal 

dari dalam perusahaan maupun faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Jika 

masalah piutang tak tertagih tidak segera diatasi, maka kinerja perusahaan akan terus 

mengalami penurunan dan dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh 

karena itu diperlukan perencanaan terhadap pengelolaan piutang usaha mulai dari 

penjualan kredit yang menimbulkan piutang hingga menjadi kas. 
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Piutang usaha yang berhasil ditagih akan menghasilkan penerimaan kas bagi 

perusahaan. Kas terdiri dari uang logam dan uang kertas, maupun dana yang tersedia 

pada deposito di bank (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2010). Kas menjadi aset 

perusahaan yang paling likuid, karena mudah untuk dipindahtangankan dan mudah 

digunakan untuk diubah menjadi aset lain misalnya untuk pembelian barang atau jasa, 

sehingga kas menjadi aset yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Tindakan 

kecurangan pada kas dapat menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan pada 

perusahaan jika terus menerus dilakukan, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang 

digunakan untuk menjaga kas perusahaan. 

Agar tujuan utama perusahaan dapat tercapai dan untuk mencegah terjadinya 

kecurangan, pemilik perusahaan dan pihak manajemen harus mengelola perusahaan 

dengan baik dengan adanya perencanaan, kebijakan, prosedur, metode dan standar 

pelaksanaan kegiatan operasional yang diterapkan. Perusahaan perlu merancang sebuah 

sistem pengendalian internal terhadap penjualan dan penerimaan kas untuk mencegah 

adanya tindakan kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang yang tak tertagih. 

Sistem pengendalian internal menurut Hall (2013) merupakan kebijakan, praktik, 

dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, 

memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong 

efisiensi dalam operasional perusahaan dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen.  

PT. Columbindo Perdana atau biasa lebih dikenal dengan nama Columbia Cash 

and Credit merupakan merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usahanya di 

bidang penjualan barang elektronik, furniture, alat telekomunikasi dan alat transportasi 

(motor) secara tunai maupun kredit. Sumber pendapatan perusahaan tersebut berasal dari 

hasil penjualan yang dilakukan secara tunai dan kredit. Penelitian ini hanya akan 
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membahas mengenai penjualan yang dilakukan secara kredit hingga menjadi penerimaan 

kas karena PT. Columbindo Perdana (Columbia) lebih memfokuskan kegiatan usahanya 

pada penjualan yang dilakukan secara kredit dibandingkan dengan penjualan yang 

dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, pengelolaan dan perencanaan pengendalian 

piutang menjadi hal yang sangat penting bagi PT. Columbindo Perdana (Columbia). 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya yang dapat dijadikan panduan untuk penulisan penelitian ini, yaitu 

Seoulinda dan Wicaksono (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi atas Penerimaan Kas dan Piutang Premi 

Asuransi pada PT. H”, Pondaag, Saerang, dan Affandi (2013) melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Piutang pada Distributor Unilever 

Indonesia area Manado” dan Rifa’i (2013) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Sistem Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Media Abadi Jaya di Sangatta”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti 

bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian 

Interal atas Penjualan Secara Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

(Studi Kasus pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) Cabang Jakarta Barat)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dilihat bahwa yang 

menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari 

piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat sudah 

efektif? 
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2. Apakah penerapan sistem pengendalian internal atas penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat sudah diterapkan sesuai dengan kriteria COSO sebagai Internal Control 

– General Integrated Framework? 

3. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian internal atas penjualan 

secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha yang diterapkan oleh PT. 

Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti 

agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pembatasan 

masalah tersebut dirincikan sebagai berikut 

1. Penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang 

penjualan barang elektonik, furniture, alat komunikasi dan alat transportasi (motor) 

secara kas dan kredit yang bernama PT. Columbindo Perdana (Columbia) pada 

kantor cabang Jakarta Barat. 

2. Penelitian hanya membahas mengenai pengendalian internal atas penjualan yang 

dilakukan secara kredit dan penerimaan kas yang berasal dari pembayaran angsuran 

kredit oleh pelanggan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis keefektifan sistem informasi akuntansi penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat. 
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2. Menganalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal atas penjualan 

secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat dengan kriteria COSO sebagai Internal Control – 

General Integrated Framework. 

3. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian internal atas 

penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha yang diterapkan oleh 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

1. Peneliti 

Menambah wawasan mengenai sistem pengendalian internal dan sistem 

informasi akuntansi atas penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang 

usaha serta memberikan gambaran mengenai perbandingan antara teori yang telah 

dipelajari di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. 

2. PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengendalian 

internal atas penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha sebagai 

upaya pencegahan terhadap kesalahan dan tindakan kecurangan (fraud) yang dapat 

terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran untuk membuat 

sistem pengendalian internal atas penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari 

piutang usaha yang diterapkan selama ini agar menjadi lebih baik. 
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3. Akademisi 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam teori dan praktik mengenai sistem 

pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi atas penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para 

akademisi yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

BAB I       Pendahuluan 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai isi penelitian yang terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II     Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian, yaitu teori mengenai sistem informasi akuntansi, sistem 

pengendalian internal serta prosedur penjualan yang dilakukan secara 

kredit dan penerimaan kas dari piutang. Bab ini juga membahas 

beberapa penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran penelitian.  

BAB III    Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian meliputi objek penelitian dan sifat penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis data dan berbagai metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, serta metode yang digunakan untuk 

menganalisis data. 
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BAB IV    Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu 

gambaran umum mengenai objek penelitian, prosedur penjualan kredit 

dan penerimaan kas dari piutang usaha, contoh transaksi penjualan 

secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, pengendalian 

internal yang diterapkan oleh perusahaan dan kekuatan serta 

kelemahan pada sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari 

piutang usaha. 

BAB V     Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan atau rangkuman dari hasil analisis pada bab 

pembahasan serta saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi sistem menurut Romney dan Steinbart (2012), “sistem adalah 

serangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi 

untuk mencapai sebuah tujuan”. Menurut Hall (2013), “sistem adalah kelompok dari dua 

atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang 

sama”. Mulyadi (2010) menyimpulkan bahwa, “sistem pada dasarnya adalah sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah gabungan dari 

beberapa bagian atau komponen perusahaan yang disusun untuk saling berhubungan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sistem informasi menurut Hall (2013), “sistem informasi adalah serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan di 

distribusikan kepada para pengguna”. Menurut Hall (2013), sistem informasi terdiri dari 

dua subsistem yaitu sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem informasi manajemen 

(SIM). Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang memproses transaksi 

keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi transaksi 

keuangan, sedangkan sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem yang 

memproses berbagai transaksi non-keuangan yang tidak diproses oleh sistem informasi 

akuntansi. 
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Dalam Hall (2013) disebutkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) terdiri 

dari tiga subsitem, yaitu: 

1. Sistem Pemrosesan Transaksi (transaction processing system) 

Sistem pemrosesan transaksi mendukung operasional harian bisnis melalui 

berbagai dokumen untuk para pengguna di perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi 

terbagi menjadi tiga siklus transaksi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan 

siklus konversi. 

2. Sistem Buku Besar/Pelaporan Keuangan (general ledger/financial reporting system) 

Sistem buku besar/pelaporan keuangan merupakan sistem yang menghasilkan 

laporan keuangan. 

3. Sistem Pelaporan Manajemen (management reporting system) 

Sistem pelaporan manajemen memberikan berbagai informasi dan laporan yang 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam mengelola bisnis. Laporan yang 

dihasilkan oleh sistem pelaporan manajemen meliputi laporan anggaran, laporan 

kinerja, analisis biaya-volume-laba, serta laporan pertanggungjawaban. 

Terdapat enam komponen dari sistem informasi akuntansi menurut Romney dan 

Steinbart (2012), yaitu: 

1) Orang yang menggunakan atau mengoperasikan sistem. 

2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan 

menyimpan data. 

3) Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis organisasi. 

4) Software yang digunakan untuk memproses data. 

5) Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, berbagai peralatan pendukung 

dan peralatan komunikasi jaringan yang digunakan. 

6) Pengendalian internal untuk melindungi data sistem informasi akuntansi. 
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Menurut Hall (2013), terdapat tiga tujuan dasar dari sebuah sistem informasi 

akuntansi. Tujuan-tujuan tersebut adalah: 

1) Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen yang mengacu pada tanggung 

jawab pihak manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya kepada pihak eksternal 

melalui laporan keuangan. 

2) Sistem informasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 

untuk pengambilan keputusan. 

3) Membantu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan 

operasional harian perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. 

2.1.2 Bagan Alir pada Sistem Informasi Akuntansi 

Sebuah sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir 

(flowchart). Bagan alir (flowchart) menurut Romney dan Steinbart (2012) adalah teknik 

analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sebuah sistem 

informasi secara jelas, ringkas dan logis. 

Dalam Romney dan Steinbart (2012) disebutkan bahwa simbol untuk membuat 

bagan alir dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 

1) Simbol Masukan/Keluaran (Input/Output Symbol) mewakili alat atau media yang 

memberikan input atau mencatat output dari operasi pemrosesan. 

2) Simbol Pemrosesan (Processing Symbol) menunjukan tipe alat yang digunakan untuk 

memproses data atau menunjukan kapan proses diselesaikan secara manual. 

3) Simbol Penyimpanan (Storage Symbol) mewakili alat yang digunakan untuk 

menyimpan data. 
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4) Simbol Arus dan Simbol Lain (Flow and Miscellaneous Symbol) menunjukan arus 

data, awal dan akhir bagan alir, waktu keputusan dibuat dan waktu untuk 

menambahkan catatan penjelas pada bagan alir. 

Berikut ini dijelaskan mengenai simbol yang digunakan untuk membuat sebuah 

bagan alir (flowchart) dalam tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Simbol Untuk Pembuatan Bagan Alir (flowchart) 

Simbol Nama Keterangan 

Simbol Masukan/Keluaran (Input/Output Symbol) 

 
Dokumen 

Simbol digunakan untuk menggambarkan 

dokumen yang digunakan. Nama dokumen 

ditulis di tengah simbol. 

 

Beberapa tembusan 

dari sebuah 

dokumen 

Digambarkan dengan cara menumpuk simbol 

dokumen dan mencetak nomor dokumen di 

bagian depan sudut kanan atas. 

 
Catatan akuntansi 

Simbol digunakan untuk menggambarkan 

catatan akuntansi yang digunakan. 

Nama catatan akuntansi ditulis di simbol. 

 
Tampilan (Display) 

Informasi yang ditampilkan oleh perangkat 

output online seperti monitor atau layar. 

 
Online keying 

Memasukkan data melalui perangkat online 

seperti terminal atau personal computer. 

Simbol Pemrosesan (Processing Symbol) 

 

Pemrosesan dengan 

komputer 

Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan 

komputer, biasanya menghasilkan perubahan 

atas data atau informasi. 

 
Proses manual 

Pelaksanaan pemrosesan yang dilakukan 

secara manual. Uraian singkat kegiatan di tulis 

di simbol ini. 

 
Proses pendukung 

Fungsi pemrosesan yang ditampilkan oleh 

perangkat selain komputer 
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Offline keying Pemrosesan menggunakan perangkat offline. 

Simbol Penyimpanan (Storage Symbol) 

 

Magnetic disk Data disimpan dalam sebuah magnetic disk. 

 

Pita magnetik 

(magnetic tape) 
Data disimpan dalam sebuah magnetic tape. 

 

File 

File dokumen secara manual disimpan dan 

dapat ditarik kembali. 

Untuk menunjukan urutan pengaturan file, 

digunakan simbol: 

A : menurut abjad 

N : menurut nomor urut 

D : menurut tanggal 

Simbol Arus dan Simbol Lain (Flow and Miscellaneous Symbol) 

 
Garis alir dokumen 

atau proses 

Menunjukan arah pemrosesan atau alir 

dokumen. 

 
Garis alir 

data/informasi 
Menunjukan arah alir data/informasi.  

 
Communication 

link 

Pengiriman data dari suatu lokasi ke lokasi 

lain melalui jalur komunikasi 

 

Penghubung pada 

halaman yang sama 

Menghubungkan aliran pemrosesan pada 

halaman yang sama 

 

Penghubung pada 

halaman yang 

berbeda 

Sebagai tanda penghubung bagan alir pada 

halaman yang berbeda, tanda masuk dari atau 

keluar ke halaman lain. 

 
Terminal 

Menggambarkan awal (sumber) dan akhir 

(tujuan) pada suatu proses. 

 
Keputusan 

Simbol menggambarkan langkah pengambilan 

keputusan. 

 
Anotasi 

Simbol ini digunakan untuk menambahkan 

komentar deskriptif atau catatan penjelasan. 

Sumber: Romney dan Steinbart (2012) 
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2.1.3 Sistem Pengendalian Internal 

2.1.3.1 Definisi dan Tujuan Pengendalian Internal 

Definisi pengendalian internal oleh American Institute of Certified Public 

Accountant – AICPA dalam Sawyer (2009) 

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktifitas dewan 

komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut 

a) keandalan pelaporan keuangan 

b) efektivitas dan efisiensi operasi 

c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Romney dan Steinbart (2012), pengendalian internal merupakan proses 

yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian 

telah tercapai, yaitu: 

1) Melindungi aset, dengan cara mencegah atau mendeteksi aset dari adanya pembelian, 

penggunaan, dan pelepasan aset yang tidak diotorisasi. 

2) Mempertahankan pencatatan secara terperinci untuk melaporkan aset perusahaan 

secara akurat. 

3) Menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. 

4) Membuat laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

5) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 

6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. 

7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Hall (2013) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai kebijakan, 

praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu: 

1) Menjaga aktiva perusahaan. 

2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3) Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

4) Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pihak manajemen. 

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013) mendefinisikan pengendalian internal 

sebagai serangkaian metode yang diadopsi oleh suatu perusahaan untuk melindungi asset 

yang mereka miliki serta menjaga keakuratan dan reabilitas pencatatan akuntansi. 

Pengendalian internal menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) adalah  

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang wajar bagi 

manajemen mengenai pencapaian tujuan, tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen 

dalam sistem pengendalian internal yang efektif adalah reabilitas pelaporan keuangan, 

efisiensi dan efektivitas operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang dirancang dan diterapkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mencegah adanya tindakan yang 

menyimpang. 

2.1.3.2 Komponen Pengendalian Internal 

Lima komponen pengendalian dalam Arens, Elder, dan Beasley (2014), Hall 

(2013), dan Weygant, Kimmel, dan Kieso (2013) sesuai dengan Internal Control – 

Integrated Framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission (COSO), yaitu: 
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1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen lainnya yang 

dapat menentukan arah perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, 

kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, direktur, 

dan pemilik perusahaan mengenai pengendalian internal. Berbagai elemen dari 

lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etika manajemen, struktur 

organisasi, filosofi manajemen, dan kebijakan dan praktik perusahaan dalam 

mengelola sumber daya manusia. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan 

laporan keuangan. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk 

mengatasi risiko. Dalam Hall (2013), aktivitas pengendalian dikelompokan menjadi 

dua kategori, yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik. 

A. Pengendalian Komputer 

Pengendalian komputer yang secara khusus berhubungan dengan lingkungan 

TI dan audit TI terbagi menjadi dua kelompok umum, yaitu 

1) Pengendalian Umum (General Conrol) 

Pengendalian umum berkaitan dengan perhatian pada keseluruhan 

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

pengembangan sistem, dan pemeliharaan program. 
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2) Pengendalian aplikasi (Application Control) 

Pengendalian aplikasi memastikan integritas sistem tertentu seperti 

aplikasi pemrosesan pesanan penjualan. 

B. Pengendalian Fisik 

Pengendalian fisik berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan 

dalam sistem akuntansi. Aktivitas tersebut dapat benar-benar dilakukan secara 

manual atau dapat melibatkan penggunaan komputer seperti untuk pencatatan 

transaksi atau pembaruan akun. Pengendalian fisik tidak berkaitan dengan logika 

komputer yang sesungguhnya melakukan pekerjaan akuntansi. Akan tetapi, 

pengendalian ini berhubungan dengan aktivitas manusia yang menjalankan logika 

komputer tersebut. Terdapat enam kategori aktivitas pengendalian fisik, yaitu: 

1) Otorisasi Transaksi (Transaction Authorization) 

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua 

transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan 

pihak manajemen. Otorisasi dapat bersifat umum atau khusus. Otorisasi 

umum diberikan pada para karyawan bagian operasional untuk melakukan 

operasional rutin, sedangkan otorosasi khusus berkaitan dengan keputusan 

situasional yang berhubungan dengan transaksi non-rutin. 

2) Pemisahan Tugas (Segregation of Duties) 

Pemisahaan tugas merupakan aktivitas pengendalian yang paling penting 

untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh disatukan.  

3) Supervisi (Supervision) 

Perusahaan kecil seringkali mengalami kesulitan untuk menerapkan 

adanya aktivitas pemisahan tugas yang memadai karena terbatasanya jumlah 

karyawan. Oleh karena itu, pihak manajemen harus menyeimbangkan 
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ketidakberadaan aktivitas pengendalian pemisahan tugas melalui adanya 

supervisi dalam perusahaan kecil atau dalam berbagai area fungsional yang 

kekurangan jumlah karyawan. 

4) Catatan Akuntansi (Accounting Records) 

Catatan akuntansi perusahaan terdiri atas dokumen sumber, jurnal, dan 

buku besar. Berbagai catatan ini menangkap esensi ekonomi dari berbagai 

transaksi dan menyediakan jejak audit berbagai peristiwa ekonomi. Jejak 

audit memungkinkan auditor menelusuri transaksi apa saja melalui semua 

tahap pemrosesannya, dari awal peristiwa hingga laporan keuangan. 

5) Pengendalian Akses (Access Control) 

Pengendalian akses merupakan aktivitas pengendalian yang penting untuk 

menjaga aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dari pengendalian akses 

adalah untuk memastikan bahwa hanya pihak tertentu yang sah saja yang 

memiliki akses ke aset perusahaan. Pengendalian akses ke aset perusahaan 

dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian akses secara 

langsung dapat dilakukan melalui peralatan keamanan fisik, seperti kunci, 

lemari besi, sistem alarm elektronik serta sistem infra merah. Sedangkan 

pengendalian akses tidak langsung dapat dilakukan dengan mengendalikan 

penggunaan dokumen dan catatan. 

6) Prosedur Verifikasi/Verifikasi Independen (Verification Procedure) 

Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi 

untuk mengindentifikasi adanya ketidaksesuaian dan kesalahan penyajian. 

Aktivitas ini melibatkan data-data yang dibuat oleh karyawan yang terlibat 

dalam transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi. Melalui prosedur verifikasi 
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independen, pihak manajemen dapat mengakses kinerja individu, integritas 

sistem pemrosesan transaksi, dan kebenaran data dalam catatan akuntansi. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem informasi dan komunikasi merupakan metode yang digunakan untuk 

memulai, mencatat, memproses, melaporkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan 

perusahaan serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Kualitas suatu 

informasi yang dihasilkan akan berdampak pada kemampuan pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

kegiatan operasional perusahaan, serta dalam membuat laporan keuangan yang andal. 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan adalah evaluasi atau penilaian berkelanjutan yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal untuk menentukan apakah 

pengendalian telah berjalan seperti yang diharapkan dan dimodifikasi jika 

dibutuhkan. 

2.1.4 Kas dan Piutang 

2.1.4.1 Kas 

Kas merupakan aktiva yang likuid. Dalam Kieso, Weygandt, dan Warfield (2010) 

disebutkan bahwa kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia pada 

deposito di bank, berbagai instrument lain seperti certified check, cashier check, cek 

pribadi, dan bank draft juga dianggap sebagai kas. 

2.1.4.2 Piutang Usaha 

Definisi piutang menurut Subramanyam dan Wild (2010), “piutang merupakan 

nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit atau dari 

pemberian pinjaman uang”. 
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Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2010), piutang merupakan klaim atas 

uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya yang diharapkan dapat 

ditagih dalam bentuk kas. Dalam Kieso, Weygandt, dan Warfield (2010) piutang 

(receivables) dapat diklasifikasikan menjadi piutang dagang (trade receivable) dan 

piutang non-dagang (nontrade receivable). 

Piutang dagang (trade receivable) menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield 

(2010) merupakan “jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang 

telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal”. Piutang dagang dapat di 

subklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang usaha (account receivable) dan wesel tagih 

(notes receivable). 

Piutang usaha (account receivable) menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield 

(2010) merupakan janji dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual, 

biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Sedangkan wesel tagih (notes 

receivable) merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa 

depan yang dapat timbul dari penjualan, pembiayaan atau transaksi lain. 

Pencatatan piutang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat jumlah saldo 

piutang perusahaan pada setiap pelanggan. Terdapat berbagai transaksi yang dapat 

mempengaruhi jumlah saldo piutang, yaitu transaksi penjualan kredit, retur penjualan, 

transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang, dan penghapusan piutang tak tertagih. 

Dalam Mulyadi (2010), terdapat informasi yang perlu dilaporkan kepada pihak 

manajemen sebagai salah satu unsur pengendalian terhadap piutang, diantaranya: 

1) Saldo piutang perusahaan kepada setiap pelanggan. 

2) Riwayat pelunasan piutang oleh pelanggan. 

3) Umur piutang kepada setiap pelanggan pada saat tertentu. 
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2.1.5 Prosedur Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas 

2.1.5.1 Prosedur Penjualan Kredit 

Terdapat fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur pada sistem penjualan kredit 

dalam Mulyadi (2010), antara lain 

a. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi penjualan bertanggung jawab untuk 

menerima pesanan dari pelanggan, mengedit pesanan untuk menambahkan informasi 

penting yang belum lengkap seperti spesifikasi barang pada pesanan pelanggan, 

meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana 

barang tersebut akan dikirim, dan mengisi surat permintaan pengiriman. 

b. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan sebelum pesanan dipenuhi. 

c. Fungsi Gudang 

Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang telah dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang kepada fungsi 

pengiriman. 

d. Fungsi Pengiriman 

Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan barang berdasarkan 

surat permintaan pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang dikirim tanpa ada 

otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi tersebut berupa dokumen yang telah 

ditandatangani oleh fungsi penjualan. 
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e. Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur untuk kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

f. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada para pelanggan, serta membuat laporan penjualan. Selain itu, fungsi ini juga 

bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual. 

Berbagai prosedur yang dilakukan oleh setiap fungsi untuk membentuk sebuah 

sistem penjualan kredit dalam Mulyadi (2010) dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Prosedur Pemesanan Penjualan 

Dalam prosedur pemesanan penjualan, fungsi penjualan menerima pesanan dari 

pelanggan dan menambahkan informasi penting pada surat pemesanan. Kemudian 

fungsi penjualan membuat surat permintaan pengiriman dan mengirimkannya kepada 

berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan 

kontribusi dalam melayani pesanan dari pelanggan. 

b. Prosedur Persetujuan Kredit 

Dalam prosedur persetujuan kredit, fungsi penjualan meminta persetujuan 

penjualan kredit kepada pelanggan tertentu dari fungsi kredit. 

c. Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur pengiriman, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 

pelanggan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat permintaan 

pengiriman yang diterima. 
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d. Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur penagihan, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pelanggan. 

e. Prosedur Pencatatan piutang 

Dalam prosedur pencatatan piutang, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 

penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu fungsi 

akuntansi mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai 

catatan piutang. 

f. Prosedur Distribusi Penjualan 

Dalam prosedur distribusi penjualan, fungsi akuntansi mendistribusikan data 

penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 

g. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur pencatatan harga pokok penjualan, fungsi akuntansi mencatat 

secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi 

tertentu. 

 Contoh prosedur sistem penjualan kredit yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang 

terkait digambarkan dalam flowchart pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

Sistem Penjualan Kredit 
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Sumber : Jusup, Ashari, dan Krismiaji (2009) 
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membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima 

bersama kas dari para pelanggan. 

b. Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan piutang 

langsung kepada pelanggan melalui penagih perusahaan berdasarkan daftar piutang 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c. Fungsi Kas 

Fungsi kas bertanggung jawab atas penerimaan kas dari fungsi sekretariat (jika 

penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) atau dari fungsi penagihan 

(jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan). Fungsi 

kas juga bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima segera ke bank 

dalam jumlah penuh. 

d. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat penerimaan kas dari piutang 

ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

Fungsi akuntansi berada pada bagian jurnal dan bagian piutang. 

e. Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas 

yang ada pada fungsi kas secara periodik serta memeriksa ketelitian catatan kas yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Pnerimaan kas yang berasal dari pembayaran piutang oleh pelanggan dapat 

dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya melalui metode penagihan oleh penagih 

yang merupakan karyawan perusahaan dan melalui pos. 
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Prosedur yang dilakukan pada sistem penerimaan kas dari piutang melalui 

penagih perusahaan dalam Mulyadi (2010) dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah jatuh tempo kepada fungsi 

penagihan. 

2) Fungsi penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan 

untuk melakukan penagihan ke pelanggan. 

3) Fungsi penagihan menerima kas dan surat pemberitahuan dari pelanggan. 

4) Fungsi penagihan menyerahkan kas kepada fungsi penerimaan kas. 

5) Fungsi penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk 

keperluan pencatatan ke dalam kartu piutang. 

6) Fungsi penerimaan kas mengirim kuitansi pada pelanggan. 

7) Fungsi penerimaan kas menyetorkan kas ke bank. 

8) Bank perusahaan melakukan clearing atas penerimaan kas dalam bentuk cek ke bank 

debitur. 

Berikut ini merupakan contoh sistem penerimaan kas dari pelunasan piutang 

usaha melalui penagih perusahaan yang digambarkan dalam flowchart pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 

Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih Perusahaan 

Bagian Piutang Penagihan Kasir Bagian Jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mulyadi (2010) 
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Sedangkan sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dalam Mulyadi 

(2010), dilaksanakan dengan prosedur yang dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Fungsi penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada pelanggan pada saat 

transaksi penjualan kredit terjadi. 

2) Pelanggan mengirim kas dilampiri dengan surat pemberitahuan melalui pos. 

3) Fungsi sekretariat menerima kas dan surat pemberitahuan. 

4) Fungsi sekretariat menyerahkan kas kepada fungsi penerimaan kas. 

5) Fungsi sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk 

keperluan pencatatan ke dalam kartu piutang. 

6) Fungsi penerimaan kas mengirimkan kuitansi kepada pelanggan sebagai tanda terima 

pembayaran. 

7) Fungsi penerimaan kas menyetorkan kas ke bank. 

8) Bank perusahaan melakukan clearing atas penerimaan kas dalam bentuk cek ke bank 

debitur. 

Berikut ini merupakan contoh sistem penerimaan kas dari pelunasan piutang 

usaha melalui pos yang digambarkan dalam flowchart pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 

Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Pos 

Fungsi Sekretariat Kasir Bagian Piutang Bagian Jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mulyadi (2010) 
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Kas dan surat 

pemberitahuan 

diterima dari 

pelanggan via 

pos 

 

Mulai 

Kas 

 Surat 

pemberitahuan 

Membuat daftar 

surat 

pemberitahuan 

Surat 
Pemberitahuan 

 

 

Kas 

 2 

 Daftar surat    1 

pemberitahuan 

 

1 

2 

1 

Kas 

 Daftar surat 
pemberitahuan 

Membuat 

bukti setor 

Kas 

 Daftar surat 

pemberitahuan 

 Bukti setor 

Disetor 

ke bank 

3 

2 

Daftar surat 
pemberitahuan 

 
Surat 

pemberitahuan 

Kartu 

piutang 

T 

3 

Daftar surat 

pemberitahuan 

 Surat 

pemberitahuan 

T 

Selesai 

Jurnal 

penerimaan 

kas 

Analisis Sistem...Sheila Octarini, Ak.-Ibs, 2014



 

29 
 

1. Otorisasi Transaksi 

Tujuan otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang 

valid yang akan diproses. 

a) Pemeriksaan Kredit 

Fungsi kredit merupakan bagian yang mengotorisasi pemrosesan pesanan 

penjualan. Fungsi kredit bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan kredit 

perusahaan dilaksanakan dengan benar. Misalnya dalam hal persetujuan 

mengenai kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Setelah kredit disetujui, 

maka transaksi dapat diproses lebih lanjut. 

b) Pradaftar kas 

Pradaftar kas (daftar permintaan pembayaran) menjadi sarana untuk 

melakukan verifikasi apakah cek dari pelanggan dengan keterangan permintaan 

pembayaran sudah sesuai, agar adanya kelebihan maupun kekurangan dalam hal 

permintaan pembayaran dapat di deteksi saat pencocokan. 

2. Pemisahan Tugas 

Terdapat tiga peraturan mengenai pemisahan tugas, yaitu: 

1) Bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang 

memproses transaksi. 

Dalam sistem penjualan kredit, fungsi kredit harus terpisah dari seluruh 

pemrosesan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemantauan 

terhadap transaksi penjualan kredit. 

2) Tugas pengendalian aktiva harus dipisahkan dengan tugas pembukuan aktiva. 

Dalam sistem penjualan kredit, bagian gudang persediaan yang betugas untuk 

menyimpan aktiva fisik harus terpisah dengan fungsi akuntansi yang melakukan 

pencatatan (pengendalian persediaan). 
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Pada sistem penerimaan kas, kasir sebagai bagian penerima kas yang 

berfungsi untuk menyimpan aktiva (kas) harus terpisah dengan fungsi akuntansi 

yang melakukan pencatatan. 

3) Pelaksanaan pembukuan harus dilakukan dengan hati-hati. 

Pencatatan buku besar pembantu piutang, jurnal penjualan dan penerimaan 

kas, serta buku besar umum harus dilakukan secara hati-hati dengan orang-orang 

yang bertanggungjawab dan dilakukan secara terpisah untuk meminimalkan 

adanya risiko penipuan atas pencatatan. 

3. Supervisi 

Supervisi sangat berguna bagi perusahaan yang mempunyai sedikit karyawan 

yang memiliki kesulitan dalam hal pemisahan fungsi. 

4. Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi mendeskripsikan bagaimana dokumen sumber, jurnal, dan 

buku besar dapat membentuk jejak audit untuk membantu auditor menelusuri 

transaksi yang terjadi. 

1) Dokumen sumber bernomor (dokumen pemesanan dan permintaan pembayaran) 

2) Jurnal khusus (jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas) 

3) Buku besar pembantu (buku besar pembantu persediaan dan piutang) 

4) Buku besar umum 

5) File (file pesanan penjualan terbuka, file referensi data harga, file sejarah 

penjualan, file laporan pengiriman, file memo kredit) 
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5. Pengendalian Akses 

Pengendalian akses dilakukan untuk membatasi akses yang terlarang ke aktiva 

perusahaan. Pada sistem penjualan kredit, aktiva yang dimaksud adalah persediaan 

dan pada sistem penerimaan kas, aktiva yang dimaksud adalah kas. Pembatasan akses 

tersebut meliputi: 

1) Akses fisik ke persediaan 

 Menjaga keamanan gudang memalui penggunaan pagar, alarm, atau penjaga. 

2) Akses fisik ke kas 

 Penyetoran kas secara harian ke bank. 

 Penggunaan lemari besi atau kotak deposit yang aman untuk kas. 

 Penguncian tempat penyimpanan kas pada bagian penerimaan kas. 

3) Akses ke catatan akuntansi, meliputi dokumen sumber, jurnal, dan buku besar. 

6. Verifikasi Independen 

Tujuan dilakukan verifikasi independen adalah untuk memverifikasi kebenaran 

dan kelengkapan prosedur yang telah dilaksanakan. Verifikasi yang dilakuakn pada 

sistem penjualan kredit dan penerimaan kas, meliputi: 

 Fungsi pengiriman memverifikasi bahwa barang yang akan dikirim ke pelanggan 

dari gudang sudah benar dalam hal jenis maupun jumlahnya. 

 Fungsi penagihan mencocokan pemberitahuan pengiriman dengan faktur 

penjualan, untuk memastikan bahwa pelanggan ditagih sesuai dengan barang 

yang dikirim 

 Fungsi penerimaan kas (kasir) mencocokan kas yang diterima sesuai dengan 

piutang yang ditagih 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis lain 

yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk panduan penulisan penelitian ini. 

Seoulinda dan Wicaksono (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi atas Penerimaan Kas dan Piutang Premi 

Asuransi pada PT. H” dengan tujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan 

sistem akuntansi atas penerimaan kas dan piutang premi asuransi pada PT. H dengan 

menggunakan metode yang didasari COSO. Metode yang digunakan dalam penelitian 

Seoulinda dan Wicaksono (2012) adalah metode deskriptif, dengan cara melakukan 

wawancara dan memberikan kuesioner. Penelitian deskriptif dilakukan dengan meneliti 

pengendalian internal berupa prosedur, kebijakan, dan aturan yang ada pada PT. H lalu 

mengevaluasinya berdasarkan permasalahan yang ada dan menghubungkannya satu 

sama lain. 

Pondaag, Saerang, dan Affandi (2013) melakukan penelitian dengan judul 

“Evaluasi sistem Pengendalian Internal Piutang pada Distributor Unilever Indonesia area 

Manado”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis efektivitas sistem 

pengendalian internal piutang pada Distributor Unilever Indonesia Area Manado. 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian Pondaag, Saerang, dan Affandi (2013) 

adalah metode analisis deskriptif, dengan mengumpulkan, mengolah, dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan 

lengkap yang menggambarkan tentang bagaimana pengendalian internal piutang di 

Distributor Unilever Indonesia Area Manado. 

Rifa’I (2013) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian 

Intern Piutang Dagang pada CV. Media Abadi Jaya di sangatta”. Peneliti melakukan 

analisis dengan menggunakan kuesioner. 
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Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian 

tertuang dalam tabel 2.2 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul  
Tujuan 

Penelitian 
Hasil Research Gap 

Nena 

Seoulinda 

dan Aries 

Wicaksono 

(2012) 

Evaluasi 

Pengendalian 

Internal dan 

Sistem 

Akuntansi 

atas 

Penerimaan 

Kas dan 

Piutang 

Premi 

Asuransi 

pada PT. H 

Mengevaluasi 

pengendalian 

internal dan 

sistem 

akuntansi atas 

penerimaan 

kas dan 

piutang premi 

asuransi pada 

PT. H dengan 

menggunakan 

metode yang 

didasari COSO 

1. PT. H menekankan pada 

kejujuran, ketertiban 

waktu dalam bekerja, dan 

ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas. 

2. PT. H menekankan 

pentingnya kompetensi 

terhadap pegawainya, 

karena secara berkala 

dilakukan pelatihan serta 

dilakukan penilaian 

kinerja berdasarkan tugas 

masing-masing pegawai. 

3. Aktivitas pengendalian 

dari hal pemisahan tugas 

dan sistem otorisasi sudah 

dilakukan dengan baik. 

4. Terdapat kelemahan-

kelemahan yang masih 

dimiliki PT. H dari belum 

dimilikinya peraturan 

kode etik, PT. H belum 

memiliki auditor internal, 

beberapa dokumen tidak 

bernomor urut tercetak, 

dan laporan piutang premi 

selama ini belum disusun 

oleh perusahaan. 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan 

pada sebuah 

perusahaan 

jasa, yaitu 

perusahaan 

asuransi 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan 

pada sebuah 

perusahaan 

jual beli 

barang 

(perusahaan 

dagang) 

Jones H. 

Yr 

Pondaag, 

David Paul 

Evaluasi 

sistem 

Pengendalian 

Internal 

Menganalisis 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

1. Sistem dan prosedur 

penjualan kredit yang 

diterapkan sudah 

berdasarkan sistem 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan pada 

Distributor 
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Elia 

Saerang, 

dan Dhullo 

Affandi 

(2013) 

Piutang pada 

Distributor 

Unilever 

Indonesia 

area Manado 

internal 

piutang pada 

Distributor 

Unilever 

Indonesia Area 

Manado 

penjualan kredit seperti 

pada umumnya, tetapi 

perusahaan masih harus 

memiliki departemen 

kredit untuk 

memverifikasi kelayakan 

pemberian kredit kepada 

pelanggan. 

2. Piutang di Distributor 

Unilever Area Manado 

sudah cukup memadai 

meskipun tidak memiliki 

jaminan atas piutang 

mereka. 

3. Sistem penagihan 

perusahaan belum cukup 

memadai, karena tidak 

adanya petugas penagih 

yang untuk menagih 

piutang, perusahaan hanya 

mengandalkan sales untuk 

penagihan piutang. 

4. Sistem penerimaan kas 

distributor sudah cukup 

memadai meskipun tidak 

memiliki kuitansi sebagai 

bukti pelunasan. 

Unilever 

Indonesia area 

Manado 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan pada 

PT. 

Columbindo 

Perdana 

(Columbia) 

cabang Jakarta 

Barat 

Taufik 

Rifa’I 

(2013) 

Evaluasi 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Piutang 

Dagang pada 

CV. Media 

Abadi Jaya 

di sangatta 

Mengetahui 

sistem 

pengendalian 

intern piutang 

dagang dan 

kendala atau 

hambatan 

sistem 

pengendalian 

intern piutang 

dagang pada 

CV. Media 

Abadi Jaya Di 

Sangatta 

Sistem pengendalian intern 

yang dilaksanakan 

perusahaan sudah sesuai 

unsur-unsur pengendalian 

intern. Tetapi, sistem dan 

prosedur yang digunakan 

belum sepenuhnya dapat 

berjalan dengan baik,  karena 

fungsi akuntansi untuk 

piutang belum 

terpisahdengan fungsi 

penagihan piutang karena 

jumlah karyawan terbatas 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan 

pada peru-

sahaan kecil 

berbentuk CV 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan 

pada 

perusahaan 

yang lebih 

besar 

berbentuk PT. 

Sumber : Olahan Penulis 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini berdasarkan tujuan 

penelitian yang tertuang dalam gambar 2.4 

Gambar 2.4 

 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

kekuatan dan kelemahan dari sistem 

pengendalian internal penjualan secara 

kredit dan penerimaan kas dari piutang 

usaha pada PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat 

kesimpulan dan saran 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat 

analisis sistem informasi akuntansi 

penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha 

pada PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat 

analisis penerapan sistem pengendalian 

internal penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha pada 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat 

komponen 

pengendalian  

internal 

COSO 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan yang bernama PT. Columbindo 

Perdana atau biasa lebih dikenal dengan nama Columbia Cash and Credit di kantor 

cabang Jakarta Barat. PT. Columbindo Perdana (Columbia) merupakan suatu perusahaan 

yang menjalankan usahanya di bidang penjualan barang elektronik, furniture, alat 

telekomunikasi dan alat transportasi (motor) secara tunai maupun kredit. Penelitian ini 

dilakukan di kantor Columbia cabang Jakarta Barat, yang beralamat di Jl. KH. Hasyim 

Ashari No. 38 Jakarta Pusat. 

Penelitian ini membutuhkan waktu selama tiga bulan dimulai  pada bulan Juli 

2014 sampai dengan bulan September 2014. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan penelitian yang bersifat studi kasus pada PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat di bagian penjualan kredit dan penerimaan kas yang 

berasal dari pembayaran angsuran kredit oleh pelanggan. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh transaksi penjualan kredit dan 

penerimaan kas yang berasal dari pembayaran angsuran piutang oleh pelanggan. Sampel 

yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian adalah satu atau beberapa transaksi 

penjualan kredit dan penerimaan kas dari pembayaran angsuran kredit oleh pelanggan. 

Sampel akan diuji dengan melaksanakan penelusuran (walkthrough). Penelusuran 

(walkthrough) menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) merupakan jenis pengujian 

yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dengan 
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cara menelusuri transaksi terpilih dalam seluruh sistem akuntansi untuk menentukan 

bahwa pengendalian telah berjalan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode untuk pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini telah 

disesuaikan dengan jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan hasil observasi terhadap objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain maupun 

dari data yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

informasi dan data-data dokumentasi dari objek penelitian serta beberapa teori yang 

diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, dan artikel website online yang digunakan 

dalam tinjauan pustaka. 

Sehubungan dengan penggunaan data-data baik data primer maupun data 

sekunder pada penelitian, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Pengertian wawancara dalam Moleong (2013) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang 

memberikan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan. 

Analisis Sistem...Sheila Octarini, Ak.-Ibs, 2014



 

38 
 

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk 

memperoleh informasi mengenai sistem pengendalian internal serta mengenai 

transaksi penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari pembayaran angsuran 

kredit oleh pelanggan pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat. Selain dengan melakukan tanya jawab secara langsung, penulis juga 

melakukan tanya jawab dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner pengendalian 

internal. Kuesioner Pengendalian Internal (Internal Control Questionnaire) menurut 

Arens, Elder, dan Beasley (2014) merupakan sejumlah pertanyaan mengenai 

pengendalian pada setiap area audit yang digunakan sebagai sarana untuk 

menunjukan aspek-aspek pengendalian internal yang mungkin tidak memadai. 

Kuesioner Pengendalian Internal yang digunakan pada penelitian ini berupa 

sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban “Ya” atau “Tidak” mengenai 

penjualan secara kredit dan penerimaan kas yang berasal dari hasil pembayaran 

angsuran kredit oleh pelanggan pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat . Contoh kuesioner yang akan diajukan digambarkan pada tabel 3.1 dan 

tabel 3.2. 
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Tabel 3.1 

Kuesioner Pengendalian Internal – Sistem Penjualan Kredit 

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 barang 

dikirimkan, penjualan kredit 

harus mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang? 

   

4 

Apakah transaksi penjualan 

kredit disetujui oleh manajer 

kredit sebelum barang 

dikirimkan? 

   

5 

Apakah penghapusan piutang 

harus mendapat persetujuan dari 

pejabat yang tidak berhubungan 

dengan fungsi penjualan dan 

fungsi persetujuan kredit? 

   

6 

Apakah memo kredit harus 

mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang? 

   

7 

Apakah faktur penjualan 

bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya diawasi? 

   

8 

Apakah terdapat pengecekan 

terhadap harga yang tercantum 

pada faktur penjualan? 

   

9 

Apakah memo kredit bernomor 

urut tercetak dan penggunaannya 

diawasi? 

   

10 

Apakah dokumen pengiriman 

dibuat untuk setiap pengiriman 

barang? 

   

11 
Apakah daftar umur piutang 

dibuat secara periodik? 
   

12 

Apakah secara periodik diadakan 

rekonsiliasi antara kartu piutang 

dengan rekening kontrol piutang 

dagang? 

   

Sumber : Jusup, Ashari, dan Krismiaji (2009) 
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Tabel 3.2 

Kuesioner Pengendalian Internal – Penerimaan Kas 

No. Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 

Apakah terdapat pengawasan 

yang memadai untuk semua 

surat masuk? 

   

2 

Apakah petugas penerima 

surat juga melakukan 

pencatatan?  

   

3 

Apakah dibuat daftar surat 

masuk oleh petugas yang 

tidak bertanggungjawab 

menangani kas? 

   

4 

Apakah secara independen 

dilakukan rekonsiliasi antara 

daftar surat masuk dengan 

catatan akuntansi oleh 

petugas yang tidak 

menangani kas? 

   

5 

Apakah penyetoran uang ke 

bank dilakukan oleh petugas 

yang menyiapkan setoran? 

   

6 

Apakah fungsi pencatat 

piutang terpisah dari fungsi 

kasir? 

   

7 

Apakah bukti setor bank 

diterima oleh petugas yang 

tidak bertugas sebagai 

penyetor? 

   

8 

Apakah diselenggarakan 

catatan (secara independen) 

menegenai penjualan? 

   

9 

Apakah penjualan (dengan 

menggunakan faktur) di 

rekonsiliasi (mengenai 

ketepatan periode akuntansi) 

oleh petugas independen? 

   

10 
Apakah semua penerimaan 

kas segera disetor ke bank? 
   

Sumber : Jusup, Ashari, dan Krismiaji (2009) 
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b. Observasi 

Metode Observasi diakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan 

secara langsung pada sistem pengendalian internal perusahaan, sistem akuntansi dan 

prosedur penjualan yang dilakukan secara kredit serta sistem akuntansi dan prosedur 

penerimaan kas dari piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat yang dibutuhkan dalam penelitian. 

d. Studi Pustaka 

Metode Studi pustaka digunakan dengan cara mempelajari teori-teori yang 

menjadi dasar dalam penelitian baik yang berasal dari buku, penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, dan dari artikel pada website 

online yang digunakan dalam landasan teori. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode 

deskripstif kualitatif. Metode analisis deskriptif dalam Moleong (2013) merupakan 

analisis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data 

yang dikumpulkan bisa berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Metode kualitatif dalam 

Moleong (2013) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif 

dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

PT. Columbindo Perdana atau biasa lebih dikenal dengan nama Columbia Cash 

and Credit merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang 

penjualan berbagai macam barang elektronik seperti televisi, lemari es, mesin cuci, 

dispenser, air conditioner (AC), kamera dan komputer. Selain menjual berbagai macam 

barang elektronik, Columbia juga menjual berbagai jenis furniture, handphone, dan alat 

trannsportasi (motor) secara tunai dan kredit. 

Columbia Cash & Credit didirikan oleh Leo Chandra di Jakarta pada tanggal 28 

Februari 1982. Sejarah Columbia dimulai pada tahun 1950-an dengan menjadi importir 

produk elektronik dari sebuah merek dagang Eropa yaitu Philips dengan nama Rasie 

Electronics di Medan dan Palapa Electronics di Jakarta sebagai distributor untuk seluruh 

Indonesia. Pada tahun 1970-an produk Jepang mulai masuk ke Indonesia, saat itu Leo 

Chandra segera meraih peluang untuk memperluas usahanya dengan cara menjadi 

penyalur berbagai merek dagang dari Jepang, seperti Sharp, Hitachi, Toshiba, 

Mitsubishi, National, dan Pioneer.  

  Pendiri perusahaan melihat potensi penjualan barang elektronik di Indonesia 

akan mengalami peningkatan di masa depan, akan tetapi kondisi daya beli masyarakat 

saat itu masih sangat terbatas. Melihat keadaan pasar dan potensi yang ada, Leo Chandra 

merubah strategi pemasaran penjualan menjadi penjualan secara tunai dan kredit dan 

mendirikan Columbia Cash and Credit pada tahun 1982. 
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 Columbia secara resmi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1985 dengan nama 

PT. Columbia Dharma Pertiwi dan kemudian pada tahun 1990 berganti nama menjadi 

PT. Columbindo Perdana. Sampai saat ini PT. Columbindo Perdana (Columbia) telah 

berkembang pesat, Columbia telah memiliki lebih dari 400 showroom dan puluhan 

kantor cabang dengan ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

Visi PT. Columbindo Perdana (Columbia) adalah 

1. Menjadi perusahaan terbesar dan terbaik di Indonesia dalam usaha penjualan dan 

pemasaran barang-barang elektronik, furniture, peralatan komunikasi dan otomotif 

dengan penjualan secara tunai maupun kredit. 

2. Menjadikan Columbia sebagai “The Center of Excellence”. 

3. Menjaga keberadaan perusahaan dari masa ke masa sebagai aset nasional. 

Misi PT. Columbindo Perdana (Columbia) adalah mensejahterakan para 

stakeholders (investor, pemegang saham, karyawan, konsumen, supplier, lembaga 

keuangan/sumber dana, dan pemerintah) melalui 

1) Peningkatan net worth (kekayaan bersih perusahaan). 

2) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan karyawan. 

3) Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati jasa dan kepemilikan 

barang-barang elektronik, furniture, peralatan komunikasi dan otomotif melalui 

penjualan baik secara tunai maupun kredit. 

4) Peningkatan penjualan dan profit dari para supplier. 

5) Memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

6) Memberi peluang kepada pihak lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit 

melalui penyaluran dana di Columbia. 
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7) Meraih pelanggan sebanyak-banyaknya dan memberikan kesejahteraan kepada 

mereka melalui kemudahan untuk menikmati kredit produk elektronik, furniture, 

peralatan komunikasi dan otomotif dari Columbia. 

8) Melakukan kaderisasi sebanyak-banyaknya bagi karyawan dan pemimpin dengan 

mutu dan kesejahteraan yang tinggi untuk menjadi kader pimpinan bangsa. 

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat 

Struktur organisasi sebuah perusahaan dapat menunjukan aliran kewenangan dan 

pertanggung jawaban maupun posisi yang jelas dari tingkat manajemen tertinggi sampai 

yang terendah, selain itu struktur organisasi sebuah perusahaan juga dapat menunjukkan 

pembagian tugas untuk tiap-tiap unit kerja. 

Dalam menjalankan kegitan usahanya, PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat dipimpin oleh seorang kepala cabang yang bertanggung jawab atas 

kelancaran seluruh kegiatan perusahaan, dan dalam menjalankan tugasnya kepala cabang 

dibantu oleh seorang sekretaris yang berfungsi untuk membantu pekerjaan kepala 

cabang. 

Struktur Organisasi PT. Columbindo Perdana cabang Jakarta Barat dibagi atas 

beberapa bagian yang secara lengkapnya digambarkan dalam gambar 4.1 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

 

Sumber : PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 
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Dari struktur organisasi PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat tersebut dapat dideskripsikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

fungsional, yaitu: 

A. Branch Manager 

Branch manager (kepala cabang) merupakan jabatan tertinggi yang ada di kantor 

cabang. Tugas, tanggung jawab dan wewenang seorang kepala cabang adalah: 

1) Memimpin kantor cabang.  

2) Mengawasi dan menjaga kegiatan operasional kantor cabang. 

3) Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola usaha pada kantor 

cabang. 

4) Memeriksa laporan kegiatan operasional kantor cabang. 

5) Memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. 

B. Sekretaris 

Tugas seorang sekretaris secara umum adalah untuk membantu pekerjaan kepala 

cabang. Tugas dan tanggung jawab sekretaris dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Membantu kepala cabang membuat laporan untuk diberikan ke kantor pusat. 

2) Memeriksa email dan surat-surat yang masuk ke kantor cabang. 

3) Mengumpulkan laporan kegiatan operasional harian dari setiap key person untuk 

di berikan kepada kepala cabang. 

C. Retail Head 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang seorang retail head adalah: 

1) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional yang dilakukan oleh 

supervisor sales counter, supervisor sales executive, sales counter dan sales 

executive. 
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2) Bekerja sama dengan supervisor sales counter dan supervisor sales executive  

untuk menyusun rencana dan strategi penjualan untuk mencapai target penjualan 

yang telah ditetapkan. 

3) Berwenang untuk membuat keputusan pembagian target penjualan yang harus 

dicapai kepada supervisor sales counter dan supervisor sales executive. 

4) Memberikan motivasi kepada supervisor sales counter, supervisor sales 

executive, sales counter dan sales executive agar dapat mencapai target 

penjualan. 

5) Berwenang untuk melakukan konfirmasi persetujuan pesanan penjualan. 

6) Membuat laporan jumlah map order harian ke kepala cabang. 

D. Spv. Sales Counter 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang supervisor sales counter adalah: 

1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh sales counter.  

2) Memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja sales counter. 

3) Bertugas untuk memberikan motivasi kepada sales counter untuk meningkatkan 

penjualan agar dapat mencapai target yang telah diberikan. 

4) Bekerja sama dengan retail head dan supervisor sales executive untuk menyusun 

rencana dan strategi penjualan untuk mencapai target penjualan. 

5) Berwenang untuk mengusulkan program peningkatan penjualan ke retail head. 

6) Bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan barang display di showroom. 

7) Memeriksa kelengkapan data dan dokumen map order 

8) Bertanggung jawab atas uang angsuran dari konsumen yang melakukan 

pembayaran langsung ke showroom (tagihan indoor). 

9) Bertugas untuk membuat collection report atas tagihan indoor pelanggan. 
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E. Assistant Supervisor Sales Counter 

Tugas dan tanggung jawab utama assistant supervisor sales counter adalah 

membantu pekerjaan supervisor sales counter, yaitu: 

1) Menyerahkan map order lengkap dan daftar penyerahan map ke retail head dan 

mengembalikan kembali map order yang tidak lengkap ke sales. 

2) Masukan pesanan penjualan secara lengkap ke dalam sistem. 

3) Menyerahkan map order yang telah dimasukan ke dalam sistem beserta daftar 

penyerahan map kepada bagian data entry untuk di rekap. 

4) Melakukan konfirmasi dengan retail head untuk persetujuan pesanan penjualan. 

F. Sales Counter 

Sales counter adalah sebuah profesi yang kegiatan utamanya adalah menjual 

barang. Pekerjaan sales counter lebih banyak dilakukan di dalam showroom maupun 

pameran. Tugas dan tanggung jawab sales counter antara lain: 

1) Tanggung jawab sales counter yang paling utama adalah menjual, menerima 

pesanan dari pelanggan yang datang ke showroom dan mencapai target penjualan 

yang telah ditetapkan. 

2) Bertugas untuk mengumpulkan data pelanggan dan menyiapkan map order 

lengkap berisi data dan dokumen pelanggan lalu menyerahkannya kepada 

supervisor sales counter. 

3) Melampirkan laporan penjualan harian kepada supervisor sales counter. 

4) Bertanggung jawab terhadap barang display dan menjaga keamanan showroom. 

G. Spv. Sales Executive 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang supervisor sales executive adalah: 

1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh sales executive.  
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2) Memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja sales sales executive. 

3) Bertugas untuk memberikan motivasi kepada sales executive untuk meningkatkan 

penjualan agar dapat mencapai target yang telah diberikan. 

4) Bekerja sama dengan retail head dan supervisor sales counter untuk menyusun 

rencana dan strategi penjualan untuk mencapai target penjualan. 

5) Berwenang untuk mengusulkan program peningkatan penjualan ke retail head. 

6) Memeriksa kelengkapan data dan dokumen map order. 

H. Sales Executive 

Sales executive adalah sebuah profesi yang kegiatan utamanya adalah menjual 

barang. Pekerjaan sales executive lebih banyak dilakukan  di luar showroom. Tugas 

dan tanggung jawab sales executive antara lain: 

1) Tanggung jawab sales executive yang paling utama adalah menjual dan mencapai 

target penjualan yang telah ditetapkan. 

2) Sales executive bertugas untuk mengumpulkan data pelanggan dan menyiapkan 

map order lengkap berisi data dan dokumen pelanggan lalu menyerahkannya 

kepada supervisor sales executive. 

3) Melampirkan laporan penjualan harian kepada supervisor sales executive. 

4) Bertugas untuk melakukan canvas. 

I. Spv. Credit 

Tugas dan tanggung jawab supervisor credit adalah: 

1) Melakukan koordinasi pelaksanaan survei dengan surveyor. 

2) Melakukan analisis terhadap hasil laporan hasil survei. 

3) Melakukan koordinasi credit committee meeting. 
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J. Data Entry 

Tugas dan tanggung jawab utama data entry berhubungan dengan data, 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Melakukan rekap kelengkapan data dan dokumen map order layak survei. 

2) Mengelompokan map order layak survei berdasarkan wilayah. 

3) Mencatat dan menyimpan map order tolak dan map order batal dan menyerahkan 

map order terima ke kasir cabang. 

4) Mencetak pernjanjian pembiayaan konsumen. 

5) Mencetak laporan realisasi dan laporan batal. 

6) Melakukan rekapitulasi laporan hasil survei. 

K. Surveyor 

Tugas dan tanggung jawab surveyor adalah: 

1) Melaksanakan survei terhadap pelanggan yang akan mengajukan kredit. 

2) Menyusun laporan hasil survei. 

3) Melakukan credit committee meeting bersama dengan kepala cabang, supervisor 

credit dan admin head. 

L. Collection and Remedial Head 

Collection and remedial head merupakan profesi yang berkaitan dengan 

penagihan pelanggan dan penanganan pelanggan bermasalah. Tugas, tanggung jawab 

dan wewenang collection and remedial head adalah: 

1) Melakukan evaluasi terhadap penagihan yang dilakukan oleh collector. 

2) Memberikan target penagihan yang harus dicapai oleh collector. 

3) Memantau pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan selama enam bulan 

pertama. 
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M. Spv. Collector I 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang supervisor collector I adalah: 

1) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh 

collector I. 

2) Membagi wilayah penagihan kepada collector I. 

3) Memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja collector I. 

4) Berwenang untuk menyusun program untuk mencapai targer penagihan dan 

meningkatkan jumlah piutang tertagih. 

N. Spv. Collector II 

Tugas dan tanggung jawab supervisor collector II lebih difokuskan untuk 

melakukan penanganan pelanggan yang bermasalah dalam pembayaran angsuran. 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang supervisor collector II dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh 

collector II. 

2) Membagi wilayah penagihan kepada collector II. 

3) Memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja collector II. 

4) Berwenang untuk menyusun program untuk mencapai target penagihan piutanag 

dan meningkatkan jumlah piutang tertagih. 

5) Bertugas untuk menyusun strategi dalam menangani pelanggan bermasalah. 

O. Collector I dan Collector II 

Collector merupakan sebuah profesi yang kegiatan utamanya adalah melakukan 

penagihan piutang yang telah jatuh tempo.Collector I melakukan penagihan piutang 

yang telah jatuh tempo kepada pelanggan dalam jangka waktu satu sampai enam 

bulan. Sedangkan collector II melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo 
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dan belum tertagih dalam jangka waktu lebih dari enam bulan. Tugas dan tanggung 

jawab collector yaitu: 

1) Melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo sesuai daftar penyerahan 

kuitansi. 

2) Menerima uang setoran yang dibayarkan oleh pelanggan (uang tagihan outdoor). 

3) Menarik barang yang dibeli oleh pelanggan yang tidak dapat membayar 

hutangnya. 

P. Asset Management 

Tugas dan tanggung jawab bagian Asset Management yaitu: 

1) Mengurus barang tarikan dari collector. 

2) Menyetorkan barang tarikan dari collector ke gudang khusus barang tarikan 

(gudang barang bekas). 

3) Menyiapkan dokumen untuk keperluan klaim biaya penarikan barang. 

Q. HRD Head 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang kepala HRD adalah: 

1) Mengawasi pekerjaan admin HRD 

2) Menyampaikan laporan kegiatan operasional ke kepala cabang. 

3) Berwenang untuk menindaklanjuti pekerjaan yang dilakukan oleh admin HRD. 

4) Menyusun konsep untuk mengadakan recruitment karyawan. 

5) Melaksanakan recruitment, seleksi, pelatihan dan pembinaan karyawan baru. 

6) Mengawasi kinerja para karyawan. 

7) Sebagai tempat untuk konseling setiap karyawan. 
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R. Adm. HRD 

Admin HRD bertanggung jawab atas kontrol, distribusi serta melakukan tugas-

tugas operasional untuk mendukung semua aktivitas cabang. Tugas dan tanggung 

jawab admin HRD yaitu: 

1) Masukan kartu absensi karyawan ke dalam sistem. 

2) Membantu tugas kepala HRD. 

3) Membuat formulir pergerakan karir untuk karyawan yang akan dipromosikan 

maupun dimutasikan. 

4) Membuat pengajuan pemotongan gaji maupun pencairan gaji karyawan untuk 

dikirim ke bagian penggajian. 

S. Helper 

Helper merupakan profesi yang memiliki tugas sebagai kurir perusahaan, yaitu 

untuk membantu perusahaan dalam mengirimkan surat-surat dan dokumen, 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Membantu dalam hal surat-menyurat seperti mengantarkan surat. 

2) Melakukan distribusi pengiriman map order ke bagian gudang. 

T. OB 

Tugas dan tanggung jawab office boy adalah: 

1) Mejaga kebersihan dan kerapihan kantor. 

2) Melayani permintaan fotokopi dari karyawan. 

3) Melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan. 

U. Driver 

Tugas dan tanggung jawab driver adalah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai 

supir kendaraan operasional, dideskripsikan sebagai berikut: 

Analisis Sistem...Sheila Octarini, Ak.-Ibs, 2014



 

54 
 

1) Bertugas untuk mengantar dan menjemput sales executive yang akan melakukan 

kegiatan canvas. 

2) Bertugas untuk mengantar dan menjemput karyawan ke acara-acara. 

3) Membantu bagian gudang untuk melakukan pengiriman barang. 

V. Adm. Head 

Tugas dan tanggung jawab admin head adalah: 

1) Menyerahkan map order rrealisasi dan map order batal ke data entry untuk di 

proses. 

2) Bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan pemakaian kuitansi. 

3) Memantau pencatatan piutang secara manual yang dilakukan oleh admin A/R. 

4) Memastikan pencatatan piutang melalui sistem dilakukan secara real time. 

5) Melakukan rekonsiliasi realisasi harian. 

6) Memeriksa kesesuaian laporan penyerahan kuitansi dengan jumlah uang yang 

diterima dan pencatatan kartu piutang. 

W. Adm. A/R 

Tugas dan tanggung jawab admin account receivable adalah: 

1) Menyusun dan mengelola kartu piutang. 

2) Melakukan pencatatan piutang secara manual maupun kedalam sistem. 

3) Melakukan pencatatan janji pembayaran pelanggan. 

4) Membuat kuitansi tagihan outdoor yang sudah jatuh tempo dan kuitansi tagihan 

indoor yang belum terbayar. 

5) Mencetak daftar penyerahan kuitansi. 

6) Menerima salinan kuitansi dari collector. 

7) Mecocokan salinan kuitansi yang di kembalikan oleh collector dengan daftar 

penyerahan kuitansi. 
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X. Spv. FA 

Tugas dan tanggung jawab supervisor finance accounting adalah: 

1) Melakukan cash opname harian. 

2) Melakukan rekonsiliasi harian. 

3) Memeriksa bukti setor bank dengan catatan cash opname harian. 

4) Melakukan stock opname terhadap barang display di showroom. 

Y. Kasir Cabang 

Kasir cabang merupakan profesi yang berfungsi sebagai media pembayaran dan 

penerimaan dari kantor pusat untuk kebutuhan biaya kegiatan operasional cabang. 

Kasir cabang juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses fakturisasi. Tugas 

dan tanggung jawab kasir cabang dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Bertangggung jawab atas penerimaan dari kantor pusat untuk pengeluaran biaya 

kebutuhan kegiatan operasional kantor cabang. 

2) Mencetak berita acara serah terima (BAST) dan kuitansi pembayaran pertama. 

3) Menyerahkan map order siap kirim lengkap ke bagian admin gudang. 

4) Membuat sales invoice berdasarkan dokumen realisasi dari bagian gudang. 

5) Melakukan pembatalan pesanan berdasarkan map order batal yang diberikan oleh 

admin gudang. 

6) Melakukan pembatalan faktur untuk map order batal. 

7) Menyerahkan map order realisasi dan map order batal kepada data entry. 

Z. Kasir Perantara 

Tugas dan tanggung jawab utama kasir perantara berhubungan dengan 

penerimaan kas, dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Menerima uang pembayaran pertama beserta salianan kuitansi pembayaran 

pertama 
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2) Menyetorkan uang pembayaran pertama ke bank. 

3) Menerima uang hasil tagihan outdoor serta biaya penagihan outdoor. 

4) Membuat collection report tagihan outdoor harian. 

5) Menyetorkan uang hasil tagihan outdoor ke bank. 

4.2 Prosedur Penjualan Secara Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang pada 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

4.2.1 Prosedur Penjualan Kredit 

Berbagai prosedur yang dilakukan oleh PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat untuk membentuk sebuah sistem penjualan kredit dideskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Prosedur Order Penjualan 

Prosedur penjualan secara kredit dimulai ketika sales counter maupun sales 

executive menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian sales counter atau sales 

executive menyiapkan formulir aplikasi pembayaran dan map order lalu mengisi data 

pelanggan sesuai dengan kelengkapan dokumen pelanggan seperti fotokopi KTP 

pemohon kredit, fotokopi KTP penjamin kredit, fotokopi kartu keluarga, fotokopi 

slip gaji (jika pemohon kredit merupakan seorang karyawan) atau fotokopi surat izin 

usaha (jika pemohon kredit merupakan seorang wiraswasta) dan fotokopi bukti 

pembayaran rekening listrik/PAM/telepon untuk kemudian diserahkan kepada 

supervisor sales untuk diperiksa kelengkapannya. Map order yang tidak lengkap 

akan dikembalikan kepada sales counter atau sales executive yang bersangkutan. 

b. Prosedur Pendataan 

Map order yang sudah lengkap akan diserahkan kepada assistant supervisor sales 

counter untuk dimasukan ke dalam sistem sekaligus dilakukan pemeriksaan 
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kelayakan survei. Data map order pelanggan yang sudah selesai dimasukan ke dalam 

sistem dan siap untuk di survei akan diserahkan kepada bagian data entry. 

c. Prosedur Survei 

Sebelum dilaksanakan survei, bagian data entry melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap kelengkapan data map order layak survey yang telah dimasukan ke dalam 

sistem dan membagi map order berdasarkan wilayah survei. Setelah itu credit 

supervisor akan melakukan koordinasi pelaksanaan survei dengan para surveyor 

yang selanjutnya akan melaksanakan survei dan menyusun laporan hasil survei. 

Survei dilakukan dengan melihat informasi 5C dari pemohon kredit, yaitu 

capital, character, condition, collateral dan capacity. Informasi capital 

menggambarkan semua kekayaan atau harta benda yang dimiliki seperti kondisi 

seputar tempat tinggal dan barang lain, informasi character dapat menunjukan 

kepribadian pemohon kredit, informasi condition menggambarkan kondisi seputar 

pemohon kredit dan kondisi tempat tinggalnya, seperti kondisi kesehatan keluarga, 

kondisi isi rumah terawat atau tidakdan jarak tempat tinggal pemohon kredit ke 

showroom Columbia, informasi collateral memberikan informasi mengenai penjamin 

dan informasi capacity menggambarkan kemapuan pelanggan untuk membayar 

angsuran hutangnya. 

d. Prosedur Pelepasan Kredit 

Dalam prosedur pelepasan kredit, supervisor credit akan melakukan analisa 

terhadap hasil survei dan melakukan credit comitee meeting dengan para tim analis 

untuk memberikan pengesahan terhadap keputusan laporan hasil survei. Saat 

melakukan analisa terhadap kredit yang diajukan oleh pemohon kredit diperlukan 

penilaian terhadap informasi 5C. 
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Setelah pengajuan kredit di analisis, jika keputusan hasil survei di terima maka 

kredit dinyatakan legal dan akan dikeluarkan surat persetujuan pembiayaan dan 

dilakukan pemesanan barang. Kemudian data entry akan mencatat dan memasukan 

data map order yang telah di survei ke dalam sistem, lalu menyerahkan map order ke 

kasir cabang untuk keperluan fakturisasi. Jika keputusan hasil survei di tolak, maka 

map order akan diserahkan ke bagian data entry untuk dimasukan ke dalam sistem. 

Hasil analisa kredit akan di awasi oleh kantor pusat untuk meminimalisir kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. 

e. Prosedur Fakturisasi 

Kasir cabang akan menerima dan memeriksa data-data yang ada pada map order. 

Setelah itu barulah berita acara serah terima (BAST) beserta kuitansi pembayaran 

pertama dicetak untuk keperluan pengiriman barang dari gudang barang. 

f. Prosedur Pengiriman Barang 

Admin gudang akan melakukan pemeriksaan dokumen map order siap kirim, 

kemudian melakukan pembagian wilayah pengiriman. Setelah itu bagian gudang 

akan menyiapkan barang yang akan dikirim. Setelah barang siap untuk dikirim, 

bagian gudang akan melakukan pengiriman barang ke pelanggan. 

Pembayaran pertama dilakukan oleh pelanggan saat penerimaan barang terjadi. 

Setelah pengiriman barang selesai dilakukan, map order yang telah di realisasi 

beserta salinan BAST, salinan kuitansi pembayaran pertama dan uang pembayaran 

pertama diserahkan ke kasir gudang. Selanjutnya admin gudang akan memasukan 

data pengiriman barang ke sistem. Apabila map order batal, maka akan diserahkan 

ke kasir cabang untuk dilakukan pembatalan pesanan. 
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g. Prosedur Pencatatan Reallisasi 

Kasir gudangakan menerima uang pembayaran pertama beserta salinan kuitansi 

pembayaran pertama dan salinan BAST, kemudian kasir gudang menyetorkan uang 

pembayaran pertama ke bank dan menyerahkan salinan kuitansi pembayaran pertama 

dan salinan BAST ke bagian akuntansi untuk keperluan pembukuan bagian gudang. 

Salinan kuitansi pembayaran pertama dan salinan BAST juga diserahkan ke admin 

A/R untuk pencatatan dan pengakuan piutang ke dalam kartu piutang. 
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Gambar 4.2 - Flowchart sistem penjualan kredit PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 
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4.2.2 Prosedur Penerimaan Kas melalui Collector 

Prosedur yang dilakukan pada sistem penerimaan kas dari piutang melalui 

collector pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat di 

deskripsikan sebagai berikut: 

1) Admin A/R melakukan pemeriksaan konsumen yang akan jatuh tempo dalam jangka 

waktu dua hari kedepan. 

2) Admin A/R membuat daftar penyerahan kuitansi yang akan digunakan oleh collector 

saat penagihan. 

3) Collector melakukan penagihan piutang pelanggan yang telah jatuh tempo 

berdasarkan daftar penyerahan kuitansi yang dibuat oleh admin A/R. 

4) Collector menerima kas beserta biaya tagihan outdoor dari pelanggan. 

5) Collector menyerahkan kuitansi yang telah ditanda tangani kepada pelanggan sebagai 

bukti pembayaran angsuran. 

6) Collector menyerahkan kas dan biaya tagihan outdoor beserta salinan kuitansi 

kepada kasir perantara. 

7) Kasir perantara membuat laporan hasil penagihan yang diperoleh dari tagihan 

outdoor. 

8) Kasir perantara mengirim uang ke bank (rekening pusat). 

9) Admin A/R melakukan posting ke kartu piutang 

10) Supervisor FA melakukan pemeriksaan bukti setor bank dengan hasil perhitungan 

kas. 

11) Admin head memeriksa kesesuaian laporan penagihan outdoor dengan posting kartu 

piutang.
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Gambar 4.3 - Flowchart sistem penerimaan kas dari Collector PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 
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4.2.3 Prosedur Penerimaan Kas melalui Transfer Bank dan Pos 

Prosedur yang dilakukan pada sistem penerimaan kas dari piutang melalui 

transfer bank maupun via pos pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat di deskripsikan sebagai berikut: 

1) Pelanggan membayar angsuran ke bank melalui transfer tunai maupun melalui ATM 

atau via pos. 

2) Bukti pembayaran dari bank atau pos diserahkan kepada collector yang datang untuk 

menagih atau bisa diserahkan langsung ke showroom. 

3) Jika bukti pembayaran diserahkan ke collector, collector akan menyerahkan kuitansi 

yang telah ditanda tanganikepada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah 

membayar angsuran hutangnya. Selanjutnya bukti pembayaran dan salinan kuitansi 

akan diserahkan ke admin A/R untuk dilakukan posting ke dalam kartu piutang. 

4) Jika bukti pembayaran diserahkan ke showroom melalui supervisor sales counter, 

maka supervisor sales counter akan menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani 

kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran angsuran. Selanjutnya salinan kuitansi 

akan diserahkan ke admin A/R untuk dilakukan posting ke dalam kartu piutang. 

5) Admin head memeriksa kesesuaian bukti pembayaran dengan posting kartu piutang. 
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Gambar 4.4 - Flowchart sistem penerimaan kas melalui transfer bank/pos PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 
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4.2.4 Prosedur Penerimaan Kas melalui Showroom  

Prosedur yang dilakukan pada sistem penerimaan kas dari piutang melalui 

showroom pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat di 

deskripsikan sebagai berikut: 

1) Pelanggan langsung datang ke showroom. 

2) Supervisor sales counter akan menerima kas dari pelanggan dan menyerahkan bukti 

pembayaran berupa kuitansi. 

3) Supervisor sales counter membuat laporan hasil uang yang terkumpul dari hasil 

tagihan indoor. 

4) Supervisor sales counter menyerahkan kas beserta salinan kuitansi kepada kasir 

perantara. 

5) Kasir perantara mengirim uang ke bank (rekening pusat). 

6) Admin A/R melakukan posting ke kartu piutang 

7) Supervisor FA melakukan pemeriksaan bukti setor bank dengan hasil perhitungan 

kas. 

8) Admin head memeriksa kesesuaian laporan hasil penagihan indoor dengan posting 

kartu piutang. 
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Gambar 4.5 - Flowchart sistem penerimaan kas melalui showroom PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 
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4.3 Contoh Transaksi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang 

Tanggal 3 September 2014, pelanggan bernama Ibu Linda Novianti datang ke 

showroom Columbia di daerah Srengseng untuk mengajukan permohonan kredit berupa 

sebuah handphone merek Blackberry tipe 9720. Kemudian sales counter menyiapkan 

formulir aplikasi pembiayaan dan map order. Sales counter akan melakukan pengisian 

data-data yang dibutuhkan pada formulir aplikasi pembiayaan dan map order lalu 

melampirkan bukti fotokopi data pribadi pelanggan yang dibutuhkan, untuk Ibu Linda 

Novianti yang berstatus sudah menikah maka harus melampirkan fotokopi KTP pribadi 

dan suami sebagai penjamin, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening pembayaran 

listrik/PAM/telepon, dan fotokopi slip gaji. Setelah itu map order diserahkan kepada 

supervisor sales counter untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan map order, data map 

order yang sudah lengkap akan dimasukan ke dalam sistem, selanjutnya map order akan 

diserahkan ke bagian data entry. Bagian data entryakan melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap map order tersebut dan mengelompokan map order berdasarkan wilayah survei. 

Setelah itu supervisor credit akan melakukan koordinasi survei dengan para surveyor. 

Pada tanggal 5 September 2014 surveyor melaksanakan survei, proses survei 

dilaksanakan dengan melihat informasi 5C dari pemohon kredit. Pada saat proses survei 

berlangsung, surveyor akan menjelaskan mengenai isi surat perjanjian kredit kepada 

pelanggan dan meminta pelanggan untuk menandatangani surat perjanjian kredit sebagai 

tanda bahwa pelanggan telah mengerti dan menyetujui isi surat perjanjian kredit. Setelah 

proses survei dilakukan, surveyor akan menyusun laporan hasil survei. Surveyor 

menggambarkan denah rumah pelanggan pada map order dan kartu piutang, kemudian 

supervisor credit akan melakukan analisa terhadap laporan hasil survei. 

Setelah itu para tim analis akan melakukan credit committee meeting untuk 

melakukan analisis dan memberikan keputusan hasil analisis terhadap kredit yang 
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diajukan oleh Ibu Linda Novianti. Hasil credit committee meeting memberikan 

keputusan bahwa pengajuan kredit tersebut diterima, dan sebagai tanda pengesahan 

keputusan, laporan hasil survei di tanda tangani oleh tim analis. Setelah itu kredit 

dinyatakan legal dan dikeluarkan surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang. 

Kemudian data entry akan mencatat dan memasukan data map order ke dalam sistem. 

Setelah itu map order akan diberikan ke kasir cabang untuk dibuatkan berita acara serah 

terima (BAST) dan kuitansi pembayaran pertama. 

Tanggal 6 September barang siap untuk dikirimkan ke pelanggan. Akan tetapi 

pada tanggal tersebut pengirimian barang ke pelanggan gagal dilakukan. Hal tersebut 

bisa disebabkan karena alamat pengiriman tidak ditemukan, tidak ada orang dirumah 

atau uang pembayaran yang belum siap. Karena pengiriman gagal dilakukan, maka kasir 

cabang akan membuatkan BAST dan kutansi pembayaran pertama yang baru sesuai 

tanggal pengiriman selanjutnya. 

Tanggal 9 September 2014 map order dengan BAST dan kuitansi pembayaran 

pertama yang baru telah disiapkan kembali untuk dilakukan pengiriman kembali esok 

hari. Jika pengiriman telah berhasil dilakukan, supir bagian gudang akan menerima uang 

pembayaran pertama beserta salinan kuitansi pembayaran pertama dan salinan BAST 

lalu menyerahkannya kepada kasir gudang. Setelah itu data entry akan memasukan data 

map order realisasi dan melaporkan ke admin head, kemudian admin A/R akan 

melakukan pengelolaan kartu piutang pelanggan. 

Jika pada tanggal 10 September 2014 pengiriman barang berhasil dilakukan, 

maka pada tanggal 10 Oktober 2014 merupakan tanggal jatuh tempo penagihan piutang. 

Pelanggan dapat membayarkan angsuran kreditnya langsung ke showroom, melalui 

collector, maupun via pos atau transfer ke bank. 
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4.4 Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari 

Piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) Cabang Jakarta Barat 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, berikut ini 

merupakan analisis terhadap pengendalian internal sistem penjualan kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat sesuai dengan lima komponen pengendalian internal menurut COSO 

sebagai Internal Control – General Integrated Framework 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

a. Integritas dan Nilai Etis 

Integritas dan nilai etis merupakan standar etika dan perilaku yang diterapkan 

oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi timbulnya kesempatan yang 

mungkin dapat membuat karyawan melakukan kecurangan. Terdapat fakta-fakta 

yang ditemukan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat. 

Setiap karyawan menerapkan rasa kebersamaan dalam menjalankan rutinitas 

pekerjaannya. Karyawan saling berkoordinasi dengan baik, saling membantu, 

saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi hal tersebut dapat 

menimbulkan peluang terjadinya kesalahan jika tidak dilakukan pengawasan 

lebih lanjut, karena pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan menjadi tidak sesuai 

dengan prosedur ketika seorang karyawan dapat melaksanakan pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan oleh karyawan lain. Oleh karena itu, perusahaan akan 

memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi para karyawan 

yang melakukan pelanggaran. 
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PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat menjaga 

ketertiban waktu dalam bekerja, hal tersebut dapat dilihat dari adanya 

pengawasan terhadap absensi karyawan dengan menggunakan kartu absensi. Jam 

kerja karyawan berlaku dari hari Senin sampai Sabtu, untuk hari Senin sampai 

dengan hari Jumat jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 

WIB dan untuk hari Sabtu jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 

14.00 WIB. Untuk collector dan surveyor tidak diberlakukan jam kerja seperti 

karyawan lain. Collector dan surveyor harus tiba di kantor dan absen pada pukul 

07.30 WIB, setelah itu jam kerja akan disesuaikan dengan tugas masing-masing. 

b. Komitmen pada Kompetensi 

Komitmen pada kompetensi di sebuah perusahaan meliputi pertimbangan 

manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu. Komitmen pada 

kompetensi di PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

ditunjukan dengan adanya tingkatan karir bagi sales counter maupun sales 

executive. Selain itu, perusahaan juga menekankan pentingnya kompetensi 

terhadap karyawannya dengan mengadakan pelatihan, seminar dan penilaian 

terhadap hasil kinerja karyawan. 

c. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit 

Auditor internal perusahaan hanya terdapat di kantor pusat. Auditor internal 

di kantor pusat akan mengawasi sistem pengendalian internal yang dijalankan 

oleh setiap kantor cabang dalam jangka waktu enam bulan sekali. 
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d. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

Manajemen PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

bertanggung jawab atas hasil kinerja yang dilakukan oleh karyawan dan bertugas 

untuk mengawasi proses kerja para karyawan. Manajemen akan mengambil 

risiko untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

e. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat telah menggambarkan adanya pemisahan tugas dan aliran tanggung jawab 

dari setiap bagian dan terdapat rincian tugas secara tertulis yang menggambarkan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat dipimpin oleh seorang kepala cabang yang bertanggung 

jawab atas kelancaran seluruh kegiatan perusahaan. 

f. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Prosedur untuk penerimaan karyawan baru untuk PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat harus memenuhi persyaratan kelayakan yang 

telah ditetapkan. Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan setiap bulan, 

memberikan uang lembur dan memberikan uang makan siang untuk karyawan 

yang harus masuk kerja pada hari Minggu. Selain itu perusahaan juga 

memberikan rekomendasi kenaikan jabatan berdasarkan prestasi kinerja 

karyawan. 

Perusahaan menerapkan perputaran jabatan kepada beberapa karyawan yang 

sudah lama berada pada bagian tertentu sebagai cara untuk mendeteksi apabila 

terjadi kecurangan. 
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2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Risiko yang mungkin dapat terjadi pada perusahaan telah diidentifikasi dan 

dianalisis sehingga dapat dilakukan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko 

yang dapat terjadi. Berikut ini merupakan penilaian terhadap risiko dan cara 

pengendalian yang diterapkan oleh PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat untuk menanggulangi risiko tersebut. 

Tabel 4.1 

Penilaian Risiko 

Risiko Tujuan Pengendalian Pengendalian yang Dilakukan 

Data pelanggan 

tidak lengkap 

Memastikan kelengkapan 

data pelanggan 

Supervisor sales akan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan data sebelum 

data pelanggan di proses lebih lanjut dan 

data entry akan melakukan pemeriksaan 

kembali terhadap data pelanggan 

sebelum dilakukan survei. 

Penjualan kredit 

kepada 

pelanggan fiktif 

Memastikan transaksi 

penjualan yang dilakukan 

valid (benar-benar 

terjadi) untuk mencegah 

adanya pencurian barang 

Retail head akan melakukan konfirmasi 

via telepon untuk melakukan pengecekan 

terhadap pelanggan baru dan terhadap 

seluruh pelanggan yang mengajukan 

kredit dengan harga barang yang 

tergolong tinggi. 

Pemberian harga 

kepada 

pelanggan tidak 

sesuai dengan 

ketentuan kantor 

pusat 

Memastikan pemberian 

harga sesuai dengan 

ketentuan kantor pusat 

agar tidak terjadi mark-

up harga 

Retail head akan mengecek ketentuan 

pemberian harga dari kantor pusat 

melalui sistem. 

Risiko kredit 

macet 

Memastikan penjualan 

kredit dilakukan kepada 

pelanggan yang benar 

benar layak untuk 

diberikan kredit untuk 

meminimalisir adanya 

piutang tidak tertagih 

Tim analis kredit akan melakukan 

analisa terhadap hasil survei yang 

dilakukan oleh surveyor dan kantor pusat 

akan melakukan pengawasan terhadap 

hasil analisa dan hasil survei melalu 

sistem. 
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Kesalahan 

pencatatan 

piutang 

Memastikan pencatatan 

pengakuan piutang dan 

penerimaan angsuran 

piutang ke dalam kartu 

piutang dilakukan dengan 

benar 

Pencatatan piutang kedalam kartu 

piutang dilakukan oleh admin A/R 

berdasarkan bukti dokumen yang sah. 

Kesalahan 

pengiriman 

barang kepada 

pelanggan 

Memastikan pengiriman 

barang kepada pelanggan 

sudah sesuai dengan 

permintaan pelanggan 

Bagian gudang mengirimkan barang 

sesuai dengan map order dan berita acara 

serah terima. 

Risiko piutang 

tidak bisa 

tertagih 

Memastikan angsuran 

piutang yang telah jatuh 

tempo akan segera 

dibayar 

Melakukan penagihan dan selalu 

konfirmasi dengan pelanggan agar 

pelanggan dapat membayar angsuran 

kreditnya. 

Pencurian kas 

oleh Collector 

Memastikan kas dari 

pelanggan yang di terima 

oleh Collector diserahkan 

secara penuh kepada 

kasir perantara 

Collector harus absen setiap hari dan 

menyetorkan kas hasil penagihan hari 

kemarin beserta salinan kuitansi ke kasir 

perantara. 

Pencurian kas 

oleh kasir 

perantara 

Memastikan seluruh kas 

yang di terima oleh kasir 

perantara di setor ke bank 

dalam jumlah penuh 

Sebelum kas disetor ke bank, supervisor 

FA akan menghitung jumlah kas yang 

diterima dan mencocokan dengan salinan 

kuitansi, kemudian membuat laporan 

hasil perhitungan kas untuk dicocokan 

dengan laporan setoran bank. 

Kesalahan 

pencatatan 

akuntansi 

Memastikan ketepatan 

pencatatan akuntansi 

Pencatatan akuntansi dilakukan 

berdasarkan bukti dokumen yang sah. 

Kehilangan data 

dan dokumen 

pelanggan 

Memastikan agar data 

dan dokumen pelanggan 

di simpan dengan baik 

agar tidak hilang 

Data seluruh pelanggan yang 

mengajukan kredit disimpan didalam 

sistem. 

Kinerja 

karyawan yang 

tidak baik 

Memastikan agar kinerja 

karyawan selalu baik, 

mentaati peraturan dan 

hukum yang berlaku 

serta mencegah 

kecurangan yang dapat 

dilakukan 

Manajemen selalu melakukan 

pengawasan dan penilaian kinerja para 

karyawan. 

Sumber: PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat (olahan penulis) 
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3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Berikut ini merupakan analisis terhadap aktivitas pengendalian sebagai salah satu 

elemen pengendalian internal menurut COSO pada sistem penjualan kredit dan 

penerimaan kas dari piutang yang dilakukan oleh PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat, yaitu: 

A. Pengendalian Komputer 

Pengendalian menggunakan komputer yang dilakukan perusahaan dengan 

menggunakan sistem yang dapat digunakan oleh beberapa bagian. Setiap 

pengguna sistem akan diberikan nomor ID dan kata sandi masing-masing untuk 

mencegah adanya akses yang tidak diizinkan oleh pihak lain yang tidak 

bertanggung jawab. 

B. Pengendalian Fisik 

1) Otorisasi Transaksi 

Fungsi otorisasi atas transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit oleh 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat sudah cukup 

memadai, karena hanya transaksi yang benar-benar valid saja yang akan 

diproses lebih lanjut. 

Transaksi penjualan secara kredit dimulai dengan adanya penerimaan 

pesanan dari pelanggan. Penerimaan pesanan penjualan dari pelanggan 

diotorisasi oleh sales counter maupun sales executive dengan memberikan 

tanda tangan pada formulir aplikasi pembiayaan. Pada contoh kasus penjualan 

kredit kepada Ibu Linda Novianti, sales counter dengan kode sales 

2A13089252 yang memberikan tanda tangan pada formulir aplikasi 

pembiayaan nomor 0011746. 
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Setiap pengajuan kredit yang dilakukan oleh pemohon kredit harus 

dievaluasi terlebih dahulu. Otorisasi terhadap pengesahan penjualan kredit 

pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat dilakukan 

oleh tim analis, yaitu kepala cabang, admin head, collection and remedial 

head, supervisor credit dan surveyor setelah di evaluasi melalui credit 

committee meeting dengan memberikan tanda tangan pengesahan pada 

lembar laporan hasil survei. Pada contoh kasus penjualan atas nama Ibu Linda 

Novianti, para tim analis memberikan tanda tangan pengesahan pada laporan 

hasil survei dengan nomor SCLHSVSNP 004R01 dengan kesimpulan hasil 

analisa “kredit diterima”. 

Bagian gudang PT. Columbindo Perdana (Columbia) akan mengirimkan 

barang kepada pelanggan apabila pengajuan kredit yang dilakukan oleh 

pemohon kredit telah disahkan oleh tim analis dengan keputusan diterima 

(map order acc). Otorisasi terhadap pengiriman barang ke pelanggan 

dilakukan dengan memberikan tanda tangan pada surat pengiriman, yaitu 

pada berita acara serah terima (BAST) oleh pihak penjual, pengirim, dan 

penerima barang. Pada contoh kasus penyerahan barang atas nama Ibu Linda 

Novianti, BAST belum di tanda tangani karena pada saat itu pengiriman 

barang gagal dilakukan. 

Aturan penetapan harga barang yang dijual secara tunai maupun secara 

kredit pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) ditetapkan secara tertulis 

oleh kantor pusat melalui surat keputusan dan melalui sistem. Perubahan 

harga akan di informasikan ke retail head untuk di sosialisasikan kepada 

supervisor sales dan sales. 
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Fungsi otorisasi pada transaksi penerimaan kas dari piutang usaha 

diterapkan oleh PT. Columbindo Perdana (Colubia) cabang Jakarta Barat 

dengan menggunakan daftar penyerahan kuitansi. Daftar penyerahan kuitansi 

yang dibuat oleh admin A/R menjadi sarana pengendalian untuk melakukan 

penagihan yang telat jatuh tempo oleh collector untuk memastikan bahwa 

piutang yang telah jatuh tempo akan ditagih dengan jumlah yang benar. 

2) Pemisahan Tugas 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat telah 

menerapkan fungsi pemisahan tugas dalam sistem penjualan kredit. Fungsi 

yang melaksanakan tugas penjualan dipisah dengan fungsi yang bertugas 

untuk menangani kredit. Pemisahan tugas tersebut dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat mengurangi risiko kerugian berupa piutang tak tertagih. Pada PT. 

Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat fungsi yang 

menjalankan tugas penjualan adalah sales counter dan sales executive 

sedangkan fungsi kredit terdapat pada bagian surveyor sebagai yang bertugas 

untuk melaksanakan survei terhadap pemohon kredit dan supervisor credit 

yang bertugas untuk melakukan analisa terhadap hasil survei dari surveyor. 

Sales counter dan sales executive memiliki target penjualan yang harus 

dicapai dan sumber pendapatan para sales tesebut berasal dari komisi 

berdasarkan hasil pemesanan barang oleh pelanggan yang berhasil mereka 

dapatkan. Akibat dari kondisi tersebut, para sales menjadi memiliki 

kecenderungan untuk melakukan penjualan barang sebanyak-banyaknya 

tanpa mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada calon 

pelanggan. Oleh karena itu diperlukan analisa dan survei terhadap calon 

pelanggan sebelum pengesahan penjualan kredit dilakukan. Supervisor credit 
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dan surveyor sebagai fungsi kredit berfungsi untuk mendeteksi pelanggan 

yang memiliki risiko dan mencegah keputusan pengesahan penjualan kredit 

yang tidak sesuai. Dengan dipisahkannya fungsi penjualan dengan fungsi 

kredit, diharapkan risiko piutang tak tertagih dapat dikurangi. 

Menurut informasi, tidak diketahui apakah terdapat fungsi pemisahan 

tugas antara pengendali aset fisik dan pencatatan aset pada bagian gudang, hal 

tersebut dikarenakan PT. Columbia Perdana (Columbia) hanya memiliki satu 

gudang yang berada terpisah dengan kantor cabang sebagai tempat 

penyimpanan persediaan untuk empat kantor cabang yang ada di wilayah 

DKI Jakarta. Apabila tidak terdapat fungsi pemisahan tugas antara 

pengendalian aset dan pencatatan aset, maka dapat menyebabkan terjadinya 

kehilangan barang persediaan. 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat menerapkan 

aktivitas pengendalian berupa pemisahan tugas kepada fungsi penerimaan kas 

dan fungsi pencatatan. Kas dari hasil penerimaan angsuran tagihan indoor 

yang diterima oleh supervisor sales counter maupun tagihan outdoor yang 

diterima oleh collector di kumpulkan pada kasir perantara untuk disetorkan 

ke bank kemudian admin A/R yang akan melakukan pengelolaan kartu 

piutang. Setelah kasir perantara menyetorkan kas yang diperoleh, supervisor 

FA akan pencocokan bukti setor Bank dengan rincian hasil perhitungan kas. 

Pemisahan tugas juga dilakukan oleh PT. Columbindo Perdana 

(Columbia) cabang Jakarta Barat dalam hal pencatatan akuntansi. Pencatatan 

akuntansi baik secara manual maupun melalui sistem dilakukan oleh pihak-

pihak yang bertanggung jawab dan dilakukan dengan hati-hati. 
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3) Catatan Akuntansi 

Pengendalian terhadap catatan akuntansi dalam sistem penjualan kredit 

maupun penerimaan kas dari piutang yang dilakukan oleh PT. Columbindo 

Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat sudah memadai. Pencatatan 

akuntansi baik secara manual maupun melalui sistem dilakukan oleh pihak-

pihak yang memiliki wewenang dan pencatatan akuntansi dilakukan 

berdasarkan atas dokumen yang sah. 

Pengelolaan kartu piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat dilakukan oleh admin A/R sebagai pihak yang memiliki 

wewenang. Pencatatan bertambahnya piutang ke dalam kartu piutang 

didasarkan atas salinan kuitansi pembayaran pertama dan salinan berita acara 

serah terima (BAST) yang diterima dari gudang, selanjutnya untuk pencatatan 

berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan kuitansi 

pembayaran yang telah di tanda tangani. 

Kas yang diterima perusahaan yang berasal dari pembayaran angsuran 

dikumpulkan pada kasir perantara untuk disetorkan ke bank. Sebelum seluruh 

kas disetorkan ke bank, supervisor FA akan melakukan perhitungan kas dan 

melakukan pencatatan atas rincian hasil perhitungan kas sebagai bukti untuk 

melakukan pencocokan dengan bukti setor bank. 

Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat masing-masing memiliki nomor urut tercetak dan 

dokumen-dokumen tersebut disatukan dalam map order atas satu nama 

pelanggan sehingga dapat memudahkan proses pendistribusian data dan dapat 

mengurangi risiko penyalahgunaan dokumen. 
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4) Pengendalian Akses 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat memiliki 

beberapa sistem yang digunakan.Pembatasan akses pada sistem tersebut 

dilakukan dengan menggunakan nomor ID dan kata sandi, sehingga hanya 

pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses sistem tersebut. 

Untuk pembatasan akses secara fisik terhadap aset perusahaan, bagian 

gudang menggunakan penjaga untuk akses masuk ke gudang. Pengendalian 

akses secara fisik terhadap kas dilakukan dengan cara penyetoran kas secara 

harian ke bank. Kas yang berhasil diperoleh dari penagihan hari ini akan 

disetorkan pada hari selanjutnya pada pagi hari. Untuk kas yang diperoleh 

dari kantor pusat untuk keperluan operasional kantor cabang disimpan dalam 

brankas oleh kasir cabang. 

5) Verifikasi Independen 

Pengendalian berupa adanya verifikasi independen pada sistem penjualan 

kredit yang dilakukan PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat sudah cukup memadai. Pengiriman barang hanya akan dilakukan jika 

terdapat pesanan yang telah disetujui dan fungsi penagihan hanya akan 

melakukan penagihan pada piutang yang telah jatuh tempo sesuai dengan 

daftar penyerahan kuitansi. 

Pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat, barang 

akan dikirimkan dari gudang kepada pelanggan setelah dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan map order. Barang yang dikirimkan harus sesuai 

dengan yang tertulis pada formulir aplikasi pembiayaan dan BAST. 
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Satu bulan kemudian pada tanggal yang sama setelah pelanggan 

menerima barang akan dilakukan penagihan piutang kepada pelanggan 

tersebut. Collector akan melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo 

sesuai dengan daftar penyerahan kuitansi yang telah dibuat oleh admin A/R. 

Dalam kegiatan pelaksanaan penagihan piutang pelanggan, PT. 

Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat seringkali 

mendapatkan piutang tak tertagih. Piutang yang tak tertagih dalam jangka 

waktu lebih dari enam bulan seharusnya ditangani oleh collector II tetapi 

pada parktiknya, piutang yang tidak tertagih lebih dari enam bulan malah 

diabaikan. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak perusahaan dan sudah 

semestinya ada tindakan lebih lanjut untuk berkomunikasi dengan pihak 

pelanggan. Tidak adanya jaminan pada saat mengajukan kredit menjadi salah 

satu faktor penyebab banyaknya kasus pelanggan kabur yang menyebabkan 

piutang tak tertagih. 

Verifikasi independen pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang 

Jakarta Barat dalam sistem penerimaan kas dilakukan dengan baik.Supervisor 

FA akan melakukan pencocokan antara bukti penyetoran kas ke Bank yang 

dilakukan oleh kasir pernatara dengan hasil perhitungan kas. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communicattion) 

Berdasarkan hasil observasi terdapat hal-hal yang ditemukan mengenai 

penerapan informasi dan komunikasi pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat, yaitu perusahaan memiliki beberapa sistem informasi yang 

dapat digunakanuntuk keperluan input data. Sistem tersebut dapat digunakan oleh 

karyawan dari bagian tertentu. Setiap pengguna akan diberikan nomor ID dan kata 
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sandi masing masing untuk mencegah adanya akses yang tidak diizinkan oleh pihak 

lain yang tidak bertanggung jawab. 

Terdapat kelemahan dalam penerapan sistem informasi dan komunikasi pada 

perusahaan, yaitu masih sering terjadi system error saat melakukan input data 

sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk memproses transaksi. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut, pihak perusahaan juga melakukan pencatatan data 

secara manual untuk melakukan pemrosesan transaksi sebagai cara alternatif untuk 

melakukan pencatatan. Selain itu juga terdapat pengguna yang mengetahui nomor ID 

dan kata sandi milik pengguna lain. 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan yang dilakukan perusahaan berupa penilaian manajemen terhadap 

pelaksanaan pengendalian internal. Manajemen PT. Columbindo Perdana (Columbia) 

cabang Jakarta Barat menerapkan pengawasan dengan baik pada sistem informasi 

penjualan kredit, dimulai ketika sales menerima pesanan dari pelanggan dilanjutkan 

dengan proses survei yang dilakukan oleh surveyor dan analisa terhadap hasil survei 

sampai pengiriman barang dan menghasilkan penerimaan kas. 
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Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai pengendalian yang dilakukan 

perusahaan dengan menggunakan kuesioner pengendalian internal 

Tabel 4.2 

Hasil Kuesioner Pengendalian Internal – Sistem Penjualan Kredit 

No. Pertanyaan Komponen COSO Ya Tidak Keterangan 

1 

Apakah pemegang 

kartu piutang tidak 

merangkap sebagai 

kasir? 

Aktivitas 

pengendalian 

(pemisahan tugas), 

Penilaian risiko 







 
Kartu piutang ditangani 

oleh admin A/R 

2 

Apakah kasir tidak 

mempunyai wewenang 

untuk menangani kartu 

piutang? 

Aktivitas 

pengendalian 

(pemisahan tugas), 

Penilaian risiko 





 
 

Kartu piutang ditangani 

oleh admin A/R 

3 

Apakah sebelum 

barang dikirimkan, 

penjualan kredit harus 

mendapat persetujuan 

dari pejabat yang 

berwenang? 

Aktivitas 

pengendalian 

(verifikasi 

independen), 

Pengawasan, 

Penilaian risiko 





 
 

Harus mendapat 

persetujuan supervisor 

credit, surveyor, kepala 

cabang dan admin head 

4 

Apakah transaksi 

penjualan kredit 

disetujui oleh manajer 

kredit sebelum barang 

dikirimkan? 

Aktivitas 

pengendalian 

(otorisasi transaksi) 





 
 

Disetujui oleh supervisor 

credit, surveyor, kepala 

cabang dan admin head 

5 

Apakah penghapusan 

piutang harus 

mendapat persetujuan 

dari pejabat yang tidak 

berhubungan dengan 

fungsi penjualan dan 

fungsi persetujuan 

kredit? 

Aktivitas 

pengendalian 

(otorisasi 

transaksi), 

Pengawasan 





 
 

Mendapat persetujan dari 

kepala cabang 

6 

Apakah memo kredit 

dibuat harus mendapat 

persetujuan dari 

pejabat yang 

berwenang? 

Aktivitas 

pengendalian 

(otorisasi 

transaksi), 

Pengawasan 





 
 

Memo kredit disetujui 

oleh supervisor FA 

Analisis Sistem...Sheila Octarini, Ak.-Ibs, 2014



 

84 
 

7 

Apakah faktur 

penjualan bernomor 

urut tercetak dan 

penggunaannya 

diawasi? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan akuntansi) 

Penilaian risiko, 

Pengawasan 





 
 Diawasi oleh admin head 

8 

Apakah terdapat 

pengecekan terhadap 

harga yang tercantum 

pada faktur penjualan? 

Informasi dan 

komunikasi, 

Penilaian risiko, 

Pengawasan, 

Aktivitas 

pengendalian 

(otorisasi transaksi) 





 
 

Dilakukan pengecekan 

dari sistem dan map order 

9 

Apakah memo kredit 

bernomor urut tercetak 

dan penggunaannya 

diawasi? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan transaksi), 

Penilaian risiko, 

Pengawasan 





 
 

Diawasi oleh supervisor 

FA 

10 

Apakah dokumen 

pengiriman dibuat 

untuk setiap 

pengiriman barang? 

Informasi dan 

komunikasi, 

Penilaian risiko, 

Pengawasan, 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan akuntansi) 





 
 

Dokumen yang dibuat 

berupa BAST 

11 

Apakah daftar umur 

piutang dibuat secara 

periodik? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan transaksi), 

Pengawasan 





 
 

Dilakukan oleh admin 

head 

12 

Apakah secara periodik 

diadakan rekonsiliasi 

antara kartu piutang 

dengan rekening 

kontrol piutang 

dagang? 

Aktivitas 

pengendalian 

(verifikasi 

independen), 

Pengawasan, 

Penilaian risiko 

 




 

Rekonsiliasi dilakukan 

hanya jika diperlukan 

Sumber : Olahan Penulis 
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Tabel 4.3 

Hasil Kuesioner Pengendalian Internal – Penerimaan Kas 

No. Pertanyaan Komponen COSO Ya Tidak Keterangan 

1 

Apakah terdapat 

pengawasan yang 

memadai untuk semua 

surat masuk? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan transaksi), 

Pengawasan 





 
 

Supervisor FA dan admin 

head melakukan 

pengawasan terhadap bukti 

pembayaran angsuran kredit 

dari pelanggan 

2 

Apakah petugas 

penerima surat juga 

melakukan 

pencatatan?  

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan transaksi), 

Pengawasan 





 
 

Admin head melakukan  

pencatatan untuk mendata 

jumlah penerimaan 

angsuran yang dibayarkan 

oleh pelanggan 

3 

Apakah dibuat daftar 

surat masuk oleh 

petugas yang tidak 

bertanggungjawab 

menangani kas? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan transaksi), 

Pengawasan 





 
 Dilakukan oleh admin head 

4 

Apakah secara 

independen dilakukan 

rekonsiliasi antara 

daftar surat masuk 

dengan catatan 

akuntansi oleh petugas 

yang tidak menangani 

kas? 

Aktivitas 

pengendalian 

(catatan akuntansi 

dan verifikasi 

independen), 

Pengawasan, 

Penilaian risiko 

 




 

Tidak semua, karena 

angsuran kredit yang 

dibayarkan melalui transfer 

bank dan via pos langsung 

masuk ke rekening kantor 

pusat dan kantor cabang 

tidak melakukan pencatatan 

penerimaan kas 

5 

Apakah penyetoran 

uang ke bank 

dilakukan oleh 

petugas yang 

menyiapkan setoran? 

Aktivitas 

pengendalian 

(pengendalian 

akses), 

Penilaian risiko 





 
 Disetor oleh kasir perantara 

6 

Apakah fungsi 

pencatat piutang 

terpisah dari fungsi 

kasir? 

Aktivitas 

pengendalian 

(pemisahan tugas), 

Pengawasan, 

Penilaian risiko 





 
 

Pencatatan piutang 

dilakukan oleh admin A/R 

7 

Apakah bukti setor 

bank diterima oleh 

petugas yang tidak 

bertugas sebagai 

penyetor? 

Aktivitas 

pengendalian 

(verifikasi 

independen), 

Pengawasan, 

Penilaian risiko 





 
 

Kasir perantara yang 

bertugas untuk 

menyetorkan kas yang di 

terima ke bank, setelah itu 

bukti transfer akan 

diserahkan ke supervisor 

FA untuk mencocokan 

bukti setor dengan hasil 

perhitungan kas 
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8 

Apakah 

diselenggarakan 

catatan (secara 

independen) 

menegenai penjualan? 

Informasi dan 

komunikasi, 

Pengawasan, 

Aktivitas 

pengendalian 

(verifikasi 

independen dan 

catatan akuntansi), 

Penilaian risiko 





 
 

Catatan mengenai realisasi 

penjualan terdapat di 

sistem, selanjuatnya 

sekretaris kepala cabang 

yang akan membuat daftar 

rekapan penjualan 

9 

Apakah penjualan 

(dengan menggunakan 

faktur) di rekonsiliasi 

(mengenai ketepatan 

periode akuntansi) 

oleh petugas 

independen? 

Informasi dan 

komunikasi, 

Pengawasan, 

Aktivitas 

pengendalian 

(verifikasi 

independen) 





 
 

Rekonsiliasi penjualan 

dilakukan oleh kantor pusat 

dengan menggunakan 

sistem setiap satu bulan 

sekali 

10 

Apakah semua 

penerimaan kas segera 

disetor ke bank? 

Aktivitas 

pengendalian 

(pengendalian 

akses), 

Penilaian risiko 





 
 Keesokan hari 

Sumber : Olahan Penulis 

 

4.5 Analisis dan Pembahasan 

4.5.1 Analisis Prosedur Penjualan Secara Kredit dan Penerimaan Kas dari 

Piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat 

Berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh dari perusahaan, penulis 

menyesuaikan prosedur penjualan yang dilakukan secara kredit, dimulai dari penerimaan 

pesanan dari pelanggan, prosedur survei kelayakan pemberian kredit, sampai dilakukan 

pengiriman barang ke pelanggan dan prosedur penerimaan kas dari pembayaran 

angsuran piutang oleh pelanggan dengan teori yang ada. 

Setelah dilakukan analisis penelitian sesuai dengan hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi mengenai prosedur penjualan yang dilakukan secara kredit dan 

prosedur penerimaan kas pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta 

Barat, hasil analisis menunjukan bahwa prosedur penjualan secara kredit yang dilakukan 
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pada perusahaan tersebut sudah efektif dan sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut 

terlihat dengan adanya berbagai prosedur yang dilakukan oleh berbagai fungsi secara 

terpisah. Seperti dengan adanya sales counter dan sales executive yang bertanggung 

jawab untuk prosedur pemesanan penjualan, bagian data entry yang bertanggung jawab 

terhadap data, surveyor yang bertanggung jawab pada prosedur survei, tim analis yang 

memiliki tugas untuk melakukan analisis hasil survei untuk memberikan keputusan 

kelayakan pelepasan kredit, kasir cabang yang bertugas untuk kegiatan fakturisasi, 

bagian gudang barang sebagai tempat menyimpan barang persediaan yang memiliki 

tanggung jawab untuk pengiriman barang ke pelanggan dan bagian admin A/R yang 

bertanggung jawab untuk mengurus pencatatan piutang ke dalam kartu piutang. 

Hasil analisis terhadap prosedur penerimaan kas dari piutang menunjukan bahwa 

prosedur penerimaan kas yang dijalankan oleh perusahaan sudah cukup efektif. Sebagian 

besar penerimaan kas dari pembayaran angsuran hutang pelanggan diterima oleh 

perusahaan dalam bentuk uang tunai, sehingga menimbulkan peluang terjadinya 

pencurian kas atau tindakan kecurangan lain yang melibatkan kas perusahaan. Sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pencurian terhadap kas, perusahaan 

menggunakan kuitansi dan daftar penyerahan kuitansi sebagai bukti transaksi. Kuitansi 

asli yang telah ditandatangani oleh pelanggan akan diserahkan kepada pelanggan sebagai 

bukti sah bahwa pelanggan tersebut telah membayar angsuran hutangnya dan salinan 

kuitansi beserta uang tunai akan diserahkan kepada kasir perantara. 
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4.5.2 Analisis Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit dan Penerimaan 

Kas dari Piutang pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) Cabang 

Jakarta Barat 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengendalian internal sistem penjualan kredit 

dan penerimaan kas dari piutang usaha yang diterapkan oleh perusahaan dengan 

menggunakan lima komponen pengendalian internal COSO, hasil analisis menunjukkan 

bahwa penerapan pengendalian internal sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari 

piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat telah 

memadai walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengendalian. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya lingkungan pengendalian yang cukup baik. 

setiap karyawan menjalankan rutinitas pekerjaannya dengan rasa kebersamaan, mereka 

saling berkoordinasi, saling membantu dan saling menghargai dalam menjalankan 

rutinitas pekerjaannya walaupun terkadang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

menjadi tidak sesuai dengan prosedur, sehingga diperlukan pengawasan lebih lanjut 

untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan yang bisa saja terjadi. 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat sangat menekankan 

pentingnya kompetensi terhadap para karyawannya. Perusahaan selalu melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan serta mengadakan pelatihan dan seminar untuk para 

karyawan. Perusahaan juga melakukan penilaian terhadap risiko yang dapat terjadi 

sebagai upaya untuk menanggulangi risiko. 

Perusahaan menerapkan aktivitas pengendalian yang terbagi menjadi otorisasi 

sesuai dengan transaksi, terdapat pemisahan tugas, adanya catatan akuntansi, 

pengendalian akses dan verifikasi independen. perusahaan juga melakukan pengawasan 

untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan kinerja para karyawan. 
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Pengendalian internal atas sistem penjualan kredit dan penerimaan kas yang 

diterapkan oleh PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat sangat 

berpengaruh untuk meminimalisir kesalahan dan mencegah adanya tindakan kecurangan 

yang dapat terjadi. 

4.5.3 Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan 

Secara Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

Berikut ini merupakan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari sistem 

pengendalian internal penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. 

Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat yang ditemukan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 

A. Kekuatan 

1) Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan adanya pemisahan tugas 

dan aliran tanggung jawab dari masing-masing bagian dan terdapat rincian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab secara tertulis untuk setiap bagian. 

2) Perusahaan sangat menekankan pentingnya kompetensi para karyawannya 

dengan cara memberikan pelatihan dan seminar, serta melakukan penilaian 

terhadap hasil kinerja karyawan. 

3) Perusahaan menerapkan sistem perputaran jabatan sebagai cara untuk mendeteksi 

adanya kemungkinan terjadinya kecurangan. 

4) Aktivitas pengendalian berupa otorisasi transaksi sudah memadai, karena 

memang hanya transaksi yang benar-benar valid saja yang akan di proses lebih 

lanjut. 

5) Dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan kredit dan penerimaan kas 

dari piutang memiliki nomor urut tercetak. Hal tersebut dapat membantu pihak 

perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen. 
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B. Kelemahan 

1) Hal baik berupa rasa kebersamaan yang dimiliki oleh para karyawan 

menimbulkan kelemahan berupa pekerjaan yang dilakukan karyawan menjadi 

tidak sesuai dengan prosedur, seorang karyawan dapat mengejakan pekerjaan 

yang seharusnya dilakukan oleh karyawan lain. Hal tersebut dapat menimbulkan 

peluang terjadinya kesalahan apabila tidak dilakukan pengawasan. 

2) Terdapat kelemahan terhadap pengendalian akses pada sistem informasi berupa 

masih terdapat pengguna sistem yang mengetahui nomor ID dan kata sandi milik 

pengguna lain. 

3) Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan masih sering mengalami 

system error sehingga karyawan membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat 

memproses transaksi dan karyawan diharuskan melakukan pemrosesan transaksi 

secara manual sebagai cara alternatif. 

4) Terdapat virus di dalam komputer milik perusahaan, sehingga dapat 

membahayakan apabila terdapat data-data penting. 

5) Dalam penanganan piutang tak tertagih dalam jangka waktu lebih dari enam 

bulan, piutang tak tertagih malah didiamkan dan tidak dilakukan upaya untuk 

melakukan penagihan terhadap pelanggan. 

6) Perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dengan rekening 

kontrol piutang secara periodik, karena rekonsiliasi tersebut akan dilakukan 

hanya jika memang diperlukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengendalian internal 

sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo 

Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat yang dilakukan dengan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan secara kredit pada pada perusahaan sudah 

efektif, memadai dan sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut ditunjukan dengan 

adanya berbagai prosedur yang dilakukan oleh berbagai fungsi secara terpisah. 

Prosedur penerimaan kas yang dijalankan oleh perusahaan sudah cukup efektif. 

Sebagian besar penerimaan kas dari pembayaran angsuran hutang pelanggan diterima 

oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai, Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

kecurangan dan pencurian terhadap kas, perusahaan menggunakan kuitansi dan 

daftar penyerahan kuitansi sebagai bukti transaksi. 

2. Penerapan pengendalian internal sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari 

piutang usaha pada perusahaan sesuai dengan komponen pengendalian internal 

COSO sudah memadai walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

pengendalian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya: 

a. Perusahaan menekankan pentingnya kompetensi para karyawannya dengan cara 

memberikan pelatihan, seminar, serta melakukan penilaian kinerja karyawan. 

b. Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan adanya pemisahan tugas 

dan aliran tanggung jawab dari masing-masing bagian dan terdapat rincian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab secara tertulis untuk setiap bagian 
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c. Perusahaan menerapkan sistem perputaran jabatan sebagai cara untuk mendeteksi 

adanya kemungkinan terjadinya kecurangan. 

d. Perusahaan melakukan penilaian risiko sebagai upaya menanggulangi risiko. 

e. Perusahaan menerapkan aktivitas pengendalian yang terbagi menjadi otorisasi 

sesuai dengan transaksi, terdapat pemisahan tugas, adanya catatan akuntansi, 

pengendalian akses dan verifikasi independen.  

f. Pengendalian terhadap sistem informasi dan komunikasi pada perusahaan berupa 

adanya nomor ID dan kata sandi masing-masing untuk para pengguna sistem. 

g. Perusahaan juga melakukan pengawasan untuk mengawasi kegiatan operasional 

perusahaan dan kinerja para karyawan. 

3. Kelemahan dalam pengendalian internal pada perusahaan berupa: 

a. Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan karyawan. 

b. Masih terdapat pengguna sistem yang mengetahui nomor ID dan kata sandi milik 

pengguna lain. 

c. Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan masih sering mengalami 

system error sehingga karyawan membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat 

memproses transaksi dan karyawan diharuskan melakukan pemrosesan transaksi 

secara manual sebagai cara alternatif. 

d. Terdapat virus di dalam komputer milik perusahaan. 

e. Piutang tak tertagih dalam jangka waktu lebih dari enam bulan malah didiamkan 

dan tidak dilakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan. 

f. Perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dengan rekening 

kontrol piutang secara periodik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis memberikan saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kelamahan dan untuk 

meningkatkan sistem pengendalian internal atas penjualan secara kredit dan penerimaan 

kas dari piutang usaha pada PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat, 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dilakukan pengawasan lebih lanjut terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan lain (pekerjaan yang tidak sesuai tugas dan tanggung jawab) untuk 

meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi. 

2. Sebagai cara untuk mengatasi kelemahan berupa masih terdapat pengguna sistem 

yang mengetahui nomor ID dan kata sandi milik pengguna lain, sebaiknya para 

pengguna sistem perlu untuk mengubah kata sandi miliknya secara berkala untuk 

mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

3. Perusahaan perlu untuk melakukan maintenance pada sistem sebagai cara untuk 

mengatasi system error. Selain itu, sebaiknya dilakukan back-up data secara rutin dan 

menggunakan anti-virus untuk komputer perusahaan sebagai upaya menghindari 

risiko kehilangan data. 

4. Sebaiknya perusahaan tetap melakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap 

piutang-piutang yang tak tertagih lebih dari enam bulan, karena bagaimanapun juga 

piutang tersebut juga merupakan aset bagi perusahaan. 

5. Sebagai upaya untuk mengurangi piutang tak tertagih, sebaiknya perusahaan 

melakukan analisis lebih mendalam mengenai informasi 5C dari pelanggan sebelum 

kredit disetujui. Perusahaan juga dapat menggunakan collector yang lebih tegas 

untuk melakukan penagihan, atau menggunakan barang berharga sebagai jaminan 

untuk mengajukan kredit dalam nominal tertentu. 
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LAMPIRAN
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Formulir Aplikasi Pembayaran 
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Laporan Hasil Survei (lembar 1) 
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Laporan Hasil Survei (lembar 2) 
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Laporan Hasil Survei (lembar 3) 
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Persetujuan Pembiayaan 

 

Berita Acara Serah Terima 
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Kuitansi Pembayaran  Pertama 

 

 

Kartu Piutang (tampak depan) 
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Kartu Piutang (tampak belakang) 
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