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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. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini tumbuh semakin pesat sehingga 

menimbulkan dampak semakin meningkatnya persaingan diantara perusahaan. 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 
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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. 

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. 

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 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). 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis keefektifan sistem informasi 

akuntansi penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, 

menganalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal atas penjualan 

secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha dengan kriteria COSO dan 

menganalisis kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian internal atas 

penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem, sistem informasi dan sistem informasi akuntansi Menurut 

Hall (2013), “sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama” dan 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 

merupakan sistem yang memproses berbagai transaksi non-keuangan yang tidak 

diproses oleh sistem informasi akuntansi.   

Menurut Hall (2013), terdapat tiga tujuan dasar dari sebuah sistem informasi 

akuntansi. yaitu: (1) 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. 

Sebuah sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir. 

Bagan alir menurut Romney dan Steinbart (2012) adalah teknik analisis yang 

digunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sebuah sistem informasi 

secara jelas, ringkas dan logis. 
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2.2 Sistem Pengendalian Internal 

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. 

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. 

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 

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: 

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. 
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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. 

B. Pengendalian Fisik 

Pengendalian fisik berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan 

dalam sistem akuntansi. Terdapat enam kategori aktivitas pengendalian fisik: 

1) Otorisasi Transaksi 

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua 

transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan 

tujuan pihak manajemen. 

2) Pemisahan Tugas 

Pemisahaan tugas merupakan aktivitas pengendalian yang paling 

penting untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh disatukan.  

3) Supervisi 

Pihak manajemen harus menyeimbangkan ketidakberadaan aktivitas 

pengendalian pemisahan tugas melalui adanya supervisi dalam perusahaan 

kecil atau pada area fungsional yang kekurangan jumlah karyawan. 

4) Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi memungkinkan auditor menelusuri transaksi apa saja 

melalui semua tahap pemrosesannya, dari awal peristiwa hingga laporan 

keuangan. 

 



6 
 

 

5) Pengendalian Akses 

Tujuan dari pengendalian akses adalah untuk memastikan bahwa hanya 

pihak tertentu yang sah saja yang memiliki akses ke aset perusahaan.  

6) Prosedur Verifikasi/Verifikasi Independen 

Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi 

untuk mengindentifikasi adanya ketidaksesuaian dan kesalahan penyajian. 

Melalui prosedur verifikasi independen, pihak manajemen dapat mengakses 

kinerja individu, integritas sistem pemrosesan transaksi, dan kebenaran 

data dalam catatan akuntansi. 

4. Informasi dan Komunikasi 

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 

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. 

2.3 Kas dan Piutang 

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. 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”. 

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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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode 

deskripstif kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi 

pustaka. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik 

data primer maupun data sekunder mengenai prosedur, kebijakan dan aturan 

perusahaan untuk diolah dan di analisis kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai 

sistem pengendalian internal penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang pada 

PT. Columbindo Perdana (Columbia) cabang Jakarta Barat. 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 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 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. 

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. 
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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. 

4.2 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. 
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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. 

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. 

4.3 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. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

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. 
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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. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang mungkin 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 perusahaan, diantaranya: 

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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