
 

i 
 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS 
SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. 

THASIMA DAYA SENTOSA 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Ahmad Apriyani 

201012071 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2014 

 

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



A1YALISIS SISTEM PENGBIYDALIAN IhITERNAL ATAS
SIKLUS PEI\JUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT.

THASIMA DAYA SENTOSA

Oleh:

Ahmad Apriyani

2010t7071

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

Jakarta, 15 September ZAU

Dosen Perqbimling Skripsi

h-
(Nouy Silvia Dewi SE.,MM)

,<

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Tanggal Ujian

Penguji

Ketua

Anggota

Dengan ini menyatakan

komprehensif:

Pada tanggal :

Dengan hasil :

1^.

: Ahmad Apriyant

: 201012071

:Analisis Sistem Pengendalian Atas Siklus
Penjualan dan Penerimaan kas Pada PT. Thasima
Daya Sentosa.

: 18 September 2014

: Bani Sa'ad, SE., Ak.,MSi., CA

: 1. Novy Silvia Dewi SE.,MM

2. Drs. Komar Darya AK.,MM.,CA

bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengikuti ujian

18 September 2014

B

Tim Penguji.

Ketua,ry
(Bani

lil

(Novy Silvia Dewi SE.,MM) (Drs.

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad APriYani

NIM : 201012071

Judul Skripsi : Analisis Sisem Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan

Penerimaan Kas Pada PT' ThasimaDaya Sentosa'

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian Ketua Jurusan Akuntansr

(Bani Sa'ad, SE., Ak.,MSi., CA) (Drs. Komar Darft,Ak.,MM., CA)

Pembimbing SkriPsi

'il--
(Novy Silvia Dewi SE.,MM)

"*"€v ,,',r/

IV

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



LEMBAR PERI{YATAAI\ KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIM

Jurusan

Ahmad Apriyani

201012071

Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri

dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini meeupakan

hasil plagrat atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia

mempertanggungiawabkannya dan sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai

dengan peraturan STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis

(Ahmad Apriyani)

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



 

vi 
 

KATA PENGANTAR  

 

Assalamualaikum Wr. Wb.   

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dam 

Penerimaan kas Pada PT. Thasima Daya Sentosa” sebagai salah satu 

persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi STIE 

Indonesia Banking School. 

Proses penyusunan skripsi ini sungguh menguras tenaga, pikiran dan 

waktu, serta banyak menemukan hambatan dan kesulitan. Namun atas izin Allah 

SWT, berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan pihak keluarga penulis, 

terutama Ibu yang telah banyak menyemangati, mendoakan dan mendukung 

secara moril maupun materil. 

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah memberikan perhatian dari bantuan kepada penulis, baik dalam proses 

penulisan skripsi maupun dalam kegiatan perkuliahan. Adapun pihak-pihak yang 

dimaksud adalah: 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, SE., MA. selaku Ketua STIE Indonesia 

Banking School. 

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



 

vii 
 

2. Ibu Dr. Trinandari P. Nugrahanti, SE, Ak., MSi. selaku Wakil Ketua I. 

3. Bapak Khairil Anwar, SE., MSM. selaku Wakil Ketua II STIE Indonesia 

Banking School. 

4. Bapak Taufik Hidayat, SE, Ak., M. BankFin. selaku Wakil Ketua III STIE 

Indonesia Banking School. 

5. Bapak Drs. Komar Darya, Ak., MM. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Indonesia Banking School dan dosen penguji yang telah memberikan saran, 

pengarahan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi. 

6. Bapak Bani Sa’ad, SE, Ak., MSi. CA. Selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi 

dan dosen penguji yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis 

selama berkuliah di STIE Indonesia Banking School. 

7. Ibu Novy Silvia Dewi SE.,MM Selaku Pembimbing Skripsi peneliti yang 

selalu memberi arahan dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skrpsi 

dengan baik. 

8. Seluruh staf STIE Indonesia Banking School yang sudah membantu penulis 

sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. 

9. PT. Thasima Daya Sentosa yang telah mengijinkan penulis melakukan 

penelitian diperusahaan sehingga dapat melancarkan proses skripsi penulis. 

10. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat, doa dan kasih 

sayang sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga saat ini. 

11. Teman-teman “Hedoners”, Raga Junindra, Arief Wibowo, Andry Gustav, 

Anton Efendi, Dimas Priyautama, Dimasz Ario, Dwinanto Hario, Faried 

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



 

viii 
 

Shah Alam, Rezki Muhammad Fuad, Sulistio Ariwibowo, Sani Lastian, 

Wirawan dan Yoga Citra. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu 

ada baik disaat susah maupun saat senang dan berbagi canda tawa selama 

masa kuliah. Semoga persahabatan ini tetap terjalin selamanya, i love you 

guys! 

12. Teman – teman terbaik peneliti, Dini Dwiarti, Adrian Budiman , Fikrial 

Andhika, Mahendra Agung, Uta Dwiputra, Nindita Listya, Nanda Putra 

Rama, Cibo, dan Reza Afrildo yang menemani peneliti dalam suka dan duka 

dan memberikan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini cepat selesai. 

13. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu dalam 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

skripsi ini agar dapat lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Penulis juga 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pihak lain. 

Wassalamualikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 14 September 2014, 

penulis 

 

 

       (Ahmad Apriyani) 

 

ANALISIS SISTEM..., Ahmad Apriyani, Ak.-IBS, 2014



 

ix 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is intended to observe and examine the cash receipts cycle 
implemented in PT. Thasima Daya Sentosa as well to analyze and asses in 
procedures sales and cash receipts procedures, and the internal controls 
related with COSO theory. Moreover, it provides recommendations based on 
the theory to overcome the discovered potential weaknesses. 

The method of analysis used in this study is assessing the current sales and 
cash receipts procedures implemented in company, along with the internal 
controls applied within the cycles. Subsequently the potential weaknesses will 
be identified which then generates the recommendations. The data collection 
methods used are interview, observation, and questionnaire. 

Conclusion from this study that interal control systemt sales and cash 
receipt cycle of PT. Thasima Daya Sentosa still comprised with potential 
weaknesses. This is mainly because there are some procedures which not suit 
based on the implied theory. 

 

Keyword: Sales Cycle, Cash Receipts Cycle, Internal Control 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan meneliti siklus penerimaan 

kas yang diterapkan di PT. Thasima Daya Sentosa juga untuk menganalisis dan 

menilai dalam prosedur penjualan dan prosedur penerimaan kas, dan 

pengendalian internal yang berkaitan dengan teori COSO. Selain itu, 

menyediakan rekomendasi berdasarkan teori untuk mengatasi potensi 

kelemahan ditemukan. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis 

prosedur  siklus penjualan dan penerimaan kas diterapkan diperusahaan, serta 

bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan berdasarkan COSO. 

Kemudian jika ada kelemahan yang terdeksi kemudian menghasilkan 

rekomendasi untuk perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan kuesioner. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian atas siklus 

penjualan dan penerimaan kas pada PT. Thasima Daya Sentosa masih memiliki 

kelemahan. Hal ini terurama karena beberapa prosedur penjualan dan 

penerimaan kas tidak sesuai berdasarkan teori yang ada. 

 

Kata Kunci : Siklus Penjualan, Siklus Penerimaan kas, Pengendalian internal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Pesatnya pertumbuhan dunia usaha saat ini diikuti dengan semakin 

ketatnya persaingan antar perusahaan di dalam dunia usaha itu sendiri. 

Perkembangan tersebut memacu para manajer perusahaan untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi serta nilai ekonomis perusahaannya. Peningkatan ini 

dilakukan dengan cara menetapkan strategi yang dinilai sesuai dan memenuhi 

kriteria serta kebutuhan perusahaan. Penentuan stategi seharusnya bersifat jangka 

panjang karena dengan itu perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup 

usahanya. Apabila perusahaan salah dalam menentukan strategi yang tepat, maka 

akan terjadi dampak yang buruk bagi perusahaan. Apalagi persaingan pada saat 

ini sangatlah ketat dan mungkin perusahaan akan makin tertinggal oleh 

pesaingnya. Maka dari itu perusahaan dituntut untuk meningkatkan laba tiap 

tahunnya. 

Setiap perusahaan selalu dihadapi kendala – kendala sendiri dalam 

melindungi harta kekayaaan. Termasuk kas, kas adalah harta perusahaan yang 

paling liquid yang memungkinkan terjadi penyalagunaan dan penyelewengan oleh 

karyawan karena perpindahan kas yang sangat cepat. Penerimaan kas yang tidak 

segera dicatat atau kesalahan dalam pencatatan akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. Perusahaan harus mempunyai sebuah prosedur yang jelas terkait 
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masalah kas sehingga dampak terjadinya penyimpangan kas akan terkendali. 

Sebuah pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan agar terciptanya 

kordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. 

Kegiatan penjualan sama pentingnya dengan kas karena sumber 

pendapatan perusahaan ialah melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Penjualan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. 

Pengelolaan penjualan yang tidak berjalan dengan baik akan merugikan 

perusahaan seperti kesalahan pencatatan dan apabila penjualan terkait dengan 

penjualan kredit maka resiko terjadinya gagal tertagih juga semakin besar. 

Prosedur penjualan baik diperlukan oleh perusahaan karena dengan sistem 

pengendalian internal yang baik dan pemisahan tugas yang jelas akan 

meminimalkan terjadinya kerugian.  

Struktur organisasi perusahaan juga memiliki peranan penting dalam 

memajukan usaha organisasi. Perusahaan harus memiliki standart struktur 

organisasi yang kuat untuk membangun struktur yang kuat. Pembagian tugas 

perusahaan harus jelas agar tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan 

wewenang yang akan berdampak buruk pada perusahaan, maka dari itu 

perusahaan membutuhkan suatu sistem pengendalian yang baik agar pembagian 

tugas jelas dan waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan dapat efektif. 

Sistem pengendalian internal dibutuhkan untuk mengawasi terjadinya 

kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak tertentu yang merugikan perusahaan.                
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Menurut mulyadi (2008) sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.  

Sistem pengendalian internal berdampak juga pada pelaporan keuangan 

perusahaan, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan prosedur 

dijalankan dengan jelas maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang 

berkepentingan  akan terjamin ketelitian dan keandalannya. Sistem pengendalian 

internal yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin 

keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal dan efesiensi tidak 

terjamin.  

PT. Thasima Daya Sentosa  yang bergerak dibidang automotive dalam 

pembuatan part kendaraan roda dua dan roda empat juga harus memperhatikan 

sistem pengendalian internal. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya 

penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak tertentu. Peneliti tertarik 

melakukan peneliti di perusahaan manufaktur ini karena ingin mengetahui 

seberapa pentingnya sistem pengendalian internal dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penjualan dan 

kas sangat peting dalam kehidupan perusahaan. Maka diperlukan sistem 

pengendalian internal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Melihat begitu 

pentingnya sistem pengendalian internal terhadap penjualan dan penerimaan kas 
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maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skiripsi dengan 

judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS 

PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. THASIMA DAYA 

SENTOSA (STUDI KASUS)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan 

mendorong dipatuhinya manajemen. 

 Setiap perusahaan selalu dihadapkan pada masalah – masalah baik dari 

segi internal maupun eksternal dan untuk mengantisipasi masalah – masalah yang 

ada dibutuhkan suatu pengendalian internal yang baik pada perusahaan. Untuk 

menjelaskan permasalahan agar lebih terarah, maka perumusan masalahan dalam 

bab ini adalah bagaimana sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas berdasarkan Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO)  pada PT. Thasima Daya Sentosa. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan dalam melakukan penelitian ini maka perlu 

dilakukan batasan – batasan agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Penelitian 

ini membahas sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan dan 

penerimaan kas pada PT. Thasima Daya Sentosa. Penelitian dilakukan pada 

aktifitas penjualan dan penerimaan kas yang rutin dilakukan oleh perusahaan.  
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1.4   Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah penelitian di atas, penulis 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah prosedur atas siklus  penjualan dan penerimaan kas pada 

PT. Thasima Daya Sentosa telah memadai? 

2. Apakah sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas berdasarkan Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada PT. 

Thasima Daya Sentosa telah memadai? 

1.5   Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah prosedur siklus  penjualan dan 

penerimaan kas  pada PT. Thasima Daya Sentosa telah memadai. 

2. Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal atas 

siklus penjualan dan penerimaan kas berdasarkan Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  

PT. Thasima Daya Sentosa telah memadai. 
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1.6   Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi penulis  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bidang 

akuntansi terutama dalam memahami analisis penerapan sistem 

pengendalian atas siklus penjualan. 

2. Bagi perusahaan   

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengambilan keputusan perusahaan.  

3. Bagi pihak lain  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

1.7   Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini 

diperlukan sistematika yang jelas, maka penulis membagi skripsi ini menjadi 

beberapa bagian yang disusun secara sistematis, yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya 

penelitian, yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan yang berupa uraian tentang bab – bab dalam skripsi 

ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang tinjuan pustaka yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian. Waktu dan 

tempat penelitian. Metode pengumpulan data yang termasuk didalamnya adalah 

data yang dihimpun dan teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisa data 

yang membahas teknik pengolahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah 

singkat perusahaan. Setelah itu, penulis akan menjelaskan siklus penjualan dan 

penerimaan kas  pada PT. Thasima Daya Sentosa dan pengendalian internal yang 

diterapkan terhadap siklus tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dimana dikemukakan kesimpulan yang diambil 

dari hasil penelitian, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang 

diharapkan berguna bagi PT. Thasima Daya Sentosa. 
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  BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori. 

   2.1.1.   Sistem 

   2.1.1.1 Pengertian Sistem  

                  Menurut Romney pada bukunya Accounting Information System 

(2009), sistem adalah seperangkat dua atau lebih komponen yang saling terkait 

dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari 

subsistem yang lebih kecil, masing-masing melakukan fungsi tertentu yang 

penting dan mendukung sistem yang lebih besar yang menjadi bagiannya. 

Misalnya perguruan tinggi bisnis adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

fakultas, yang masing-masing subsistem. Namun perguruan tinggi itu sendiri 

merupakan subsistem dari universitas.  

Namun menurut Hall (2013) sistem adalah kumpulan dari satu atau 

lebih komponen yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berterkaitan 

satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. 

Menurut mulyadi (2008) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan.  
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Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah 

separangkat dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan. 

2.1.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi  

 Menurut mulyadi (2008) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Unsur sistem informasi menurut mulyadi (2008) adalah 

1. Formulir  

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena 

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam 

(didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering pula 

disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media 

untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 

catatan.  

2. Jurnal  

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan 

data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi 

pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data 

keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 
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penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

3. Buku Besar 

Terdiri dari rekening – rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening – rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 

dengan unsur – unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan.  

4. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening – rekening 

pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam 

rekening tertentu dalam buku besar.  

5. Laporan  

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 

berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang 

ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, 

laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang 

yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran 

sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer 

dan tayangan pada layar monitor komputer. 
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2.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Romney (2009) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data yang 

menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan.  

Gambar 2.1 Proses Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

 

 

Sumber : Accounting Information System (Romney, 2009) 

 

Menurut  Hall (2013) sistem informasi akuntansi adalah proses subsistem 

transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung 

mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Misalnya, perubahan nama 

pelanggan dan alamat yang di proses oleh sistem informasi akuntansi untuk 

menjaga file pelanggan. 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan 

memproses data keuangan maupun non keuangan yang menghasilkan informasi 

untuk pengambilan keputusan. 

 

 

AIS 

USER 
INFORMATION 

DECISION DATA AIS 
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Gambar 2.2 

Flowchart Symbol 

No Simbol Nama Keterangan 
1  

 
 
 

 
Flow Direction 

Symbol / 
Connecting Line 

Simbol yang 
digunakan untuk 
menggabungkan 

antara simbol yang 
satu dengan simbol 

yang lain 
2  

 
 
 

 
Terminator Symbol 

Simbol untuk 
permulaan (start) atau 
akhir (stop) dari suatu 

kegiatan 
3  

 
 
 

 
Connector Symbol 

Simbol untuk keluar 
– masuk atau 

penyambung proses 
dalam lembar / 

halaman yang sama. 
4  

 
 
 

 
Processing Symbol 

Simbol yang 
menunjukkan 

pengolahan yang 
dilakukan oleh 

komputer 
 
 

5  
 
 
 

 
Simbol Input – 

Output 

Simbol yang 
menyatakan proses 

input dan output 
tanpa tergantung 

dengan jenis 
peralatannya. 

6  
 
 
 

 
Simbol Dokumen 

Simbol yang 
menyatakan input 

berasal dari dokumen 
dalam bentuk kertas 

atau output dicetak ke 
kertas 

 

         Sumber : Accounting Information System (George H. Bodnar, 2012) 
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2.1.1.3.1 Tujuan Dasar Informasi dalam Mendukung SIA 

Menurut Hall (2013) ada tiga tujuan dasar informasi dalam mendukung 

sebuah sistem indormasi akuntansi, yaitu : 

1. Dapat menyediakan informasi yang membantu manajemen dalam 

mengambil sebuah keputusan, seperti halnya seorang manajer 

memperoleh informasi yang diperlukannya guna merancang tujuan 

dan melaksanakan tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusannya. 

2. Dapat menyediakan informasi yang mendukung informasi harian, 

dimana bagian operasional menggunakan informasi untuk 

membantu melaksanakan pekerjaan hariannya dengan cara yang 

lebih efisien dan efektif  

3. Menyediakan informasi untuk mendukung kepengurusan 

manajemen. Pihak internal yaitu manajemen bertanggug jawab 

untuk mengelola sumber daya perusahaan, lalu pihak eksternal 

menggunakan informasi tersebut seperti laporan keuangan dan 

laporan lainnya. Selanjutnya pihak manajemen mendapat informasi 

pelayanan dan laporan pertanggungjawaban.  
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2.1.1.3.2 Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hall (2013), Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas tiga 

subsistem utama : 

1. Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT) / Transaction Processing 

System (TPS) yang merupakan pusat dari seluruh fungsi sistem 

informasi dengan mendukung operasi bisnis harian melalui bagian 

laporan, dokumen serta pesan agar para pengguna diselruh 

perusahaan dapat menggunakannya.  

2. Sistem Pelaporan Buku Besar / Keuangan (SBB/PK) / General 

Ledger / Financial Reporting System (GL/FRS) adalah subsistem 

yang saling terkait. Namun, karena interdependensi operasional 

mereka, keduanya dipandang sebagai suatu sistem tungal yang 

integratif. Sistem ini menghasilkan laporan keuangan, antara lain 

neraca, laporan laba rugi, arus kas, pengembalian pajak, dan 

sebagainya yang disyaratkan oleh hukum. 

3. Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting 

System/MRS). Sistem ini menyediakan informasi keuangan internal 

yang diperlukan untuk mengatur sebuah bisnis. Para manajer 

membutuhkan informasi yang berbeda untuk berbagai jenis 

keputusan yang harus dilakukan. Laporan yang dihasilkan meliputi 

anggaran, laporan varians, analisis biaya-volume-laba, dan laporan 

yang menggunakan data biaya lancar (bukan yang historis). 
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2.1.1.4  Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1.4.1 Pengertian Sistem Pengenalian Internal 

Menurut Hall (2013) Sistem Pengendalian Internal adalah kebijakan yang 

mempekerjakan perusahaan untuk mengaja aset perusahaan, memastikan 

catatan akuntansi yang akurat,  dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan 

mengukur kepatuhan dengan kebijakan yang diterapkan. 

Menurut mulyadi (2008) sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian 

internal adalah kebijakan yang mempekerjakan perusahaan untuk menjaga 

kekayaan aset perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang akurat, 

meningkatkan efesiensi dan keandalan data akuntansi yang akan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.1.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal  

Menurut Mulyadi (2008) ada beberapa tujuan sistem pengenalian internal, 

yaitu : 

1. Menjaga kekayaan organisasi  

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  

3. Mendorong efesiensi  

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
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2.1.1.4.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008) unsur pokok sistem sistem pengendalian adalah : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

2.1.1.4.4  Komponen Sistem Pengendalian Internal 

COSO framework menurut George H. Bodnar (2012), yang dikembangkan 

untuk auditor dan menjelaskan hubungan yang kompleks antara kontrol 

perusahaan internal, penilaian auditor risiko, dan perencanaan prosedur audit. 

Terdiri dari 5 komponen : 

1. Lingkungan Pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian menetapkkan suasana dari suatu 

organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari 

manajemen dan karyawannya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi 

lingkungan pengendalian dalam suatu entitas, diantaranya : 

a. Integritas dan nilai etika 
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Setiap perusahaan memiliki kode etik tersendiri yang dianggap 

sebagai budaya dari perusahaan. Budaya perusahaan didukung 

dengan adanya kepercayaan, pelatihan dan perilaku dari karyawan 

itu sendiri. 

Menghasilkan budaya perusahaan yang mendukung perilaku etika 

bisa menjadi sangat sulit dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya 

pelatihan dan pendidikan. Dengan diadakannya pelatihan dan 

pendidikan tersebut diharapkan karyawan memiliki etika yang 

baik dalam bekerja untuk menunjang budaya perusahaan. 

Integritas seorang karyawan dijunjung dengan rasa kepercayaan 

dari perusahaan, dan juga dengan adanya aturan/ sanksi bagi 

karyawan yang melakukan kecurangan/ atau melanggar aturan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi dalam masing – masing karyawan sangat penting 

untuk berfungsinya proses pengendalian internal. Kualitas dan 

kompetensi karyawan menjamin kemampuan untuk 

melaksanakan proses pengendalian. Tidak ada proses 

pengendalian yang dapat berjalan dengan baik tanpa karyawan 

yang kompeten. 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai 

dengan dan terletak pada filosofi manajemen. Jika manajemen 

yakin bahwa pengendalian sangat penting, maka kebijakan dan 
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prosedur pengendalian yang efektif akan terlaksana. 

Pengendalian yang efektif dikomunikasikan kepada bawahan 

melalui gaya operasi manajemen. 

d. Struktur organisasi 

Struktur organisasi ditentukan oleh pola wewenang dan 

tanggung jawab yang ada di dalam organisasi. Struktur 

organisasi sering dilambangkan dengan bagan organisasi. 

Bagan organisasi menunjukkan pola komunikasi formal dalam 

sebuah organisasi. 

e. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan 

komite 

Papan organisasi direksi adalah pola antara pemegang saham 

yang memiliki organisasi dan manajemen organisasi. 

Pemegang saham melakukan kontrol atas manajemen melalui 

fungsi dewan direksi dan komite. Komite bertanggung jawab 

dalam laporan organisasi, termasuk kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

f. Cara menetapkan wewenang dan tanggungjawab 

Metode dalam menetapkan wewenang dan tanggungjawab 

dalam sebuah organisasi adalah indikasi dari gaya operasi dan 

filosofi manajemen. Jika hanya metode lisan atau informal, 

pengendalian cenderung lemah. Bagan organisasi dan 

dokumen tertulis sering digunakan untuk menunjukkan tugas 
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keseluruhan wewenang dan tanggungjawab dalam suatu 

organisasi. Bagan organisasi biasanya disertai dengan deskripsi 

pekerjaan dari masing – masing lini. Kebijakan dan prosedur 

manual digunakan untuk menetapkan wewenang dan 

tanggungjawab dalam sebuah organisasi. 

g.    Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia 

Karyawan yang dimiliki harus kompeten dan memiliki 

kemampuan atau pelatihan yang sepadan dengan tugas – tugas 

mereka. Kualifikasi ditetapkan untuk setiap posisi pekerjaan di 

sebuah perusahaan harus mencerminkan tingkat 

tanggungjawab yang berhubungan dengan posisi karyawan. 

Kualifikasi tersebut dapat mencakup pengalaman, kecerdasan, 

karakter, dan kemampuan kepemimpinan. 

2. Penilaian Resiko (risk assessment) 

Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengatur suatu resiko 

mempengaruhi tujuan perusahaan. Langkah yang terpenting dalam 

penilaian resiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal 

dan eksternal perusahaan dan juga tindakan apa yang diperlukan 

terkait dengan resiko yang mungkin muncul. 

contoh risiko yang relevan dengan proses pelaporan keuangan berisi 

tentang perubahan dalam lingkungan operasi organisasi, perubahan 

personel, perubahan dalam sistem informasi, perubahan teknologi 
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perubahan industri , lini produk baru, aturan baru, hukum, pernyataan 

akuntansi. 

3. Aktivitas Pengendalian (control activities) 

Prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa 

perintah yang diberikan telah dilaksanakan. Terdapat 5 (lima) jenis 

Prosedur pengendalian : 

a. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang yang 

memungkinkan setiap individu untuk menyembunyikan 

kesalahan atau penyimpangan dalam tugas. Pemisahan tugas 

dilakukan dengan menugaskan karyawan yang memiliki 

tanggungjawab yang berbeda – beda, pencatatan transaksi, 

otorisasi, dan sebagainya. 

b. Dokumen dan catatan yang memadai 

Prosedur harus mencakup penggunaan dokumen dan catatan 

yang memadai untuk membantu memastikan pencatatan yang 

tepat dari transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan adalah 

media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. 

c. Pembatasan akses terhadap aset 

Akses terhadap aset diperbolehkan hanya dengan seijin 

manajemem. Hal ini dilakukan untuk perlindungan atas aset, 

dengan adanya kontrol fisik yang memadai, fasilitas yang 
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aman serta otorisasi untuk mengakses program komputer dan 

file data. 

d. Pemeriksaan akuntabilitas independen dan ulasan kerja 

Pencatatan akuntabilitas aset harus sesuai dan sebanding 

dengan aset yang sudah ada. Jika terdapatnya perbedaan 

pencatatan dan aset asli, akan diambil tindakan langsung. 

Untuk mencegah atau mengurangi kecurangan yang dilakukan 

oleh seseorang yang berbeda wewenang dari pencatatan, 

penyimpanan dan otorisasi. 

e. Kontrol atas proses informasi 

Untuk memastikan ketepatan otorisasi, akurasi dan 

kelengkapan transaksi individu. Otorisasi merupakan 

pengesahan dari sebuah dokumen setelah adanya pemeriksaan 

terlebih dahulu. Kelengkapan dan akurasi dilakukan untuk 

memastikan kebenaran dalam suatu data dan informasi yang 

dibuat dalam suatu dokumen. 

4. Informasi dan Komunikasi (information and communication) 

Informasi mengacu kepada sistem akuntansis organisasi, yang terdiri 

dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, 

merakit, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi 

dan untuk menjaga akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang 

bersangkutan. Banyak organisasi memiliki sistem yang dirancang dan 

dipasang tidak hanya untuk menghasilkan saldo buku besar dari yang 
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laporan keuangan yang disusun, tetapi juga untuk menghasilkan 

keseimbangan buku besar dari laporan keuangan yang disusun, tetapi 

juga untuk menghasilkan pengendalian manajemen dan informasi 

operasional. Dengan demikian sistem akuntansi dan pengendalian 

operasional berkaitan erat dalam suatu organisasi. 

Informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 yaitu 

a. Sistem akuntansi dokumentasi 

Prosedur akuntansi harus ditetapkan dalam prosedur akuntansi 

manual sehingga kebijakan dan instruksi mungkin diterapkan 

secara seragam. Prosedur akuntansi manual yang dirancang 

dengan baik harus digunakan untuk melaporkan transaksi. 

Buku besar pembantu digunakan untuk mengumpulkan 

informasi rinci yang terangkum dalam buku besar. 

b. Sistem akuntansi double-entry 

sistem akuntansi harus berisi fitur yang mudah 

mengkonfirmasi atau mempertanyakan keandalan data yang 

tercatat. sistem double-entry akuntansi tidak boleh dianggap 

remeh sebagai perangkat yang akan menghasilkan pencatatan 

yang seimbang. 

c. Komunikasi  

Komunikasi yang terkait untuk menyediakan pemahaman yang 

jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan 

dengan pengendalian. Komunikasi yang efektif akan 
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menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif 

membutuhkan aliran hulu yang memadai dari informasi dalam 

organisasi, dimana informasi tersebut digunakan untuk 

penilaian kinerja karyawan. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan 

bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan dan memastikan bahwa 

tindakan yang dilakukan berkenaan dengan resiko yang telah diambil 

untuk pencapaian suatu tujuan. Terdapat 3 model monitoring menurut 

COSO : 

a. Membangun dasar untuk pemantauan 

Dengan membangun dasar yang tepat dari puncak organisasi, 

dimana manajemen puncak dan dewan direksi bertanggung 

jwab untuk memantau dan mengembangkan pemahaman dasar 

dari efektivitas pengendalian internal. 

b. Merancang dan melaksanakan prosedur pemantauan yang 

didasarkan pada resiko 

Prosedur dikembangkan dengan memprioritaskan resiko yang 

mungkin muncul dan mengidentifikasi informasi untuk 

menanggulangi resiko tersebut, dengan begitu dapat 

menunjukkan apakah pengendalain telah efektif seperti yang 

direncanakan. 
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c. Menilai dan melaporkan hasil 

Setiap permasalahan yang muncul harus dilaporkan kepada 

mereka yang bertanggungjawab, dan harus fokus pada apa 

yang salah, konsekuensi dari masalah dan juga dibutuhkannya 

rekomendasi untuk penyelesaian masalah. 

 

2.1.2 Siklus Penjualan 

      2.1.2.1 Definisi Siklus Penjualan 

Menurut Hall (2013) bagian-bagian yang terkait dalam siklus 

penjualan ialah bagian pesana penjualan, bagian kredit, gudang, 

pengiriman, dan bagian billing. 

 Menurut Mulyadi (2008) sebuah siklus penjualan ialah urutan 

suatu kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman 

barang, pembuatan faktur (penagihan), dan pencatatan penjualan. Sistem 

pencatatan order penjualan memuat prosedur yang tercatat dalam 

penerimaan dan pengiriman order pelanggan dan dalam menyajikan 

faktur-faktur yang menguraikan produk, pelayanan dan penilaian bagian-

bagian yang nantinya terkait bagian penjualan. 
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Gambar 2.3 Siklus Penjualan 

Sumber : Introduction To Accounting Information Systems (Hall, 2013) 

2.1.2.2  Penjualan Tunai 

Menurut Mulyadi (2008) penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan  

dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih 

dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang 

diterima oleh perusahaan, menururbarang kemudian diserahkan kepada pembeli 

dan transaksi penjualan tunai kemduian dicatat oleh perusahaan. Menurut Mulyadi 

(2008), dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai adalah : 

a. Faktur penjualan tunai. 

b. Pita register kas ( cash register tape ). 

c. Credit card sales slip. 

d. Bill of lading. 

e. Faktur penjualan COD. 
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f. Bukti setor bank. 

g. Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan tunai menurut 

Mulyadi (2008) adalah :  

1. Jurnal penjualan. 

2. Jurnal penerimaan kas 

3. Jurnal umum. 

4. Kartu persediaan. 

5. Kartu gudang. 

 

2.1.2.3 Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2008) penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahan 

dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli 

dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli 

tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit 

yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap 

dapat tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. 

2.1.2.3.1 Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit 

Menurut Mulyadi (2008), sistem penjualan kredit dibentuk oleh berbagai 

unsur sebagai berikut : 
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1. Fungsi penjualan. 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari 

pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat 

order tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), 

meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari 

gudang akan dikirim, dan mengisi surat order pengirman. 

2. Fungsi Kredit. 

Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

pejualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada 

pelanggan. Karena hampir semua penjualan dalam perusahaan 

manufaktur merupakan penjualan kredit, maka sebelum order dari 

pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan 

kredit dari fungsi kredit.  

3. Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.  

4. Fungsi Pengiriman  

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang 

diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab 
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untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. 

5. Fungsi Penagihan 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada 

pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

6. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit 

dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para 

debitur, serta membuat laporan penjualan. 

2.1.2.3.2   Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Menurut Mulyadi (2008) jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penjualan kredit adalah sebagai berikut :  

1. Prosedur order penjualan. 

2. Prosedur persetujuan kredit. 

3. Prosedur pengiriman. 

4. Prosedur penagihan. 

5. Prosedur pencatatan piutang. 

6. Prosedur distribusi penjualan. 

7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.  
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Menurut Mulyadi (2008) dokumen yang digunakan dalam sistem 

penjualan kredit adalah : 

1. Surat order pengiriman dan tembusannya 

2. Faktur dan tembusannya 

3. Rekapitulasi harga pokok penjualan  

4. Bukti memorial 

 

2.1.3 Siklus Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2008) siklus penerimaan kas suatu perusahaan 

manufaktur biasanya dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar 

produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit. Dalam perusahaan 

tersebut penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya merupakan sumber 

penerimaan kas yang relatif kecil. Dalam perusahaan dagang, seperti toko 

pengecer, sumber penerimaan kas berasal dari transaksi penjualan tunai. 
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Gambar 2.4 Siklus Penerimaan Kas 

 

Sumber : Introduction To Accounting Information Systems (Hall, 2013) 

2.1.3.1 Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Hall (2013) tahap – tahap dalam  prosedur penerimaan kas 

sebagai berikut : 

1. Buka surat dan mempersiapkan saran remittance 

Karyawan diruang surat membuka surat yang berisi pembayaran 

pelanggan dan pengiriman uang. Pengiriman uang menggandung 

informasi yang dibutuhkan untuk melayani rekening nasabah 

perorangan. Ini termasuk tanggal pembayaran, nomor rekening, 

jumlah yang dibayar, dan nomor cek pelanggan. 
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2. Mencatat dan menyimpan cek 

Karyawan penerimaan kas memverifikasi keakuratan dan 

kelengkapan pemeriksaaan terhadap prelist. Cek apapun mungkin 

hilang atau salah arah antara ruang surat dan fungsi ini 

mengindentifikasi. Setelah mencocokan prelist untuk di periksa, 

karyawan mencatat cek kedalam jurnal penerimaan kas.  

3. Memperbaharui catatan akun piutang 

Saran pengiriman uang digunakan untuk mengirim kepada rekening 

pelanggan dalam buku besar pembantu piutang. Pada waktu tertentu, 

perubahan saldo rekening dirangkum dan diteruskan ke fungsi buku 

besar. 

4. Memperbarui buku besar 

Setelah menerima voucher jurnal dan rangkuman akun, fungsi buku 

besar memncocokan angka, menempatkan ke kas dan akun 

pengendalian piutang dan file voucher jurnal. 

5. Mencocokan penerimaan kas dan deposito 

Pada waktu tertentu petugas dari kantor pengatur ( atau karyawan 

tidak terlibat dengan prosedur penerimaan kas) menyatukan 

penerimaan kas dengan membandingkan dokumen – dokumen 

berikut : 1. Salinan prelist. 2. Slip setoran yang diterima dari bank. 3. 

Voucher jurnal yang terkait. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian 

Internal atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL PENELITI PERMASALAHAN TEORI HASIL 

1 Analisis SPI 
Atas Siklus 
Penjualan 
Dan 
Penerimaan 
Kas Pada PT. 
Mutiara 
Hitam (Studi 
kasus) 

Syahrul 
Akbar 

Bagaimana Prosedur 
Sistem Penjualan dan 
Penerimaan Kas telah 
sesuai dengan teori 
dan adakah kendala 
dalam melakukan SPI 
tersebut  

Menggunaka
n metode 
deskriptif 

Penerapan 
pengendalian 
internal sebagian 
besar yang 
dilakukan oleh PT. 
Mutiara Hitam 
belum maksimal 
hal ini dilihat dari 
prosedur – 
prosedur yang 
dilakukan 
perusahaan belum 
memadai sehingga 
menghambat 
kinerja perusahaan 
dan kendala yang 
di hadapi 
perusahaan ialah 
proses reservasi 
tempat masih 
manual. 

2 Apakah 
Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Penjualan 
dan 
Penerimaan 
Kas 
Menjamin 
Keamanan 
Harta 
Perusahaan? 
(Studi Kasus 
pada PT. 
Pacific 
Lubritama 

Syamsu 
Rizal, Ade 
Kurniawan, 
Goenawan 

Apakah pengendalian 
internal yang 
diterapkan pada 
perusahaan sudah 
dapat mengamankan 
harta perusahaan. 

Menggunaka
n pendekatan 
kualitatif 

PT. Pacific 
Lubritama 
Indonesia telah 
menerapkan sistem 
pengendalian 
internal tetapi 
belum sepenuhnya 
dijalankan. Belum 
ada pemisahan 
fungsi tugas dalam 
menangani sistem 
akuntansi pada 
transaksi penjualan 
dan penerimaan 
kas. 
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Indonesia 
(PLI) di 
Bandar 
Lampung) 

 

No. JUDUL PENELITI PERMASALAHAN TEORI HASIL 
3 Evaluasi 

Sistem 
Pengendalia
n Intern 
Penjualan 
Terhadap 
Peningkatan 
Efektifitas 
Penjualan 
Kamar 
(Studi 
Kasus Pada 
Hotel 
Horison 
Bekasi ) 

Triandi, 
Jahja 
Diapari 
Siregar 

Apakah Sistem 
pengendalian Intern 
yang baik dapat 
dilakukan dengan 
melakukan evaluasi 
terhadap rancangan 
struktur 
pengendalian intern 
dan menguji 
ketaatan dalam 
pelaksanaannya. 

Menggunak
an metode 
deskriptif 

Sistem 
pengendalian 
intern pada Hotel 
Horrison telah 
berjalan dengan 
efektif sesuai 
dengan SOP 
perhotelan dan 
penjualan kamar 
telah mencapai 
target. 

4 Evaluasi 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi 
Penjualan 
dan 
Penerimaan 
Kas Dalam 
Upaya 
meningkatk
an 
Efektivitas 
Pengendalia
n Intern 
(Studi 
Kasus pada 
PT 
Gandum, 
Malang) 

Febriyani 
Nur Alifah, 
Suhadak, 
Moch. 
Dzulkirom 

Apakah Sistem 
Informasi Akuntansi 
Penjualan dan 
Penerimaan Kas 
telah meningkatkan 
Efektifitas 
pengendalian 
internal. 

Menggunak
an metode 
analisis data 
nonstatistik 

Hasil penelitian 
menunjukan 
bahwa 
pengendalian 
internal telah 
dilaksanakan 
dengan cukup 
baik, namun 
beberapa unsur 
pengendalian 
intern belum 
terpenuhi seperti 
pemisahaan 
tugas, dokumen, 
dan catatan yang 
belum memadai. 
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NO JUDUL PENELITI PERMASALAHAN TEORI HASIL 
5 Analisis Dan 

Desain 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi 
Siklus 
Penjualan 
Dan 
Pengeluaran 
Untuk 
Meningkatka
n 
Pengendalian 
Internal 
Dengan 
Menggunaka
n Software 
Bee 
Accounting 
Pada Ud. X  
Di Sidoarjo 

Ikmal Fauzi 
S. 

Apakah penggunaan 
software Bee 
Accounting Pada UD. 
X dapat meningkatkan 
pengendalian internal. 

Melakukan 
Pendekatan 
Kualitatif. 

Hasil penelitian 
menunjukan 
bahwa dengan 
menggunakan 
Software Bee 
Accounting, 
proses transaksi 
lebih dapat 
dipertanggungja
wabkan, 
memudahkan 
dalam 
menjalankan 
aktivitas, akurat, 
relevan, dan tepat 
waktu serta 
pengaturan 
system pada 
software 
sehingga 
meningkatkan 
pengendalian. 

6 Evaluasi 
Penerapan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Atas 
Penjualan 
Dan 
Penagihan 
Piutang Pada 
PT. Laris 
Manis Utama 
Cabang 
Manado. 

Dolli Paulina 
Surupati 

 Bagaimana Penerapan 
Sistem Pengendalian 
Intern Atas Penjualan 
dan Piutang Pada PT. 
Laris Manis Utama 
Cabang Manado 

Menggunaka
n metode 
Analisis 
Kualitatif 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
system 
pengendalian 
intern belum 
efektif. Hal ini 
ditunjukan bahwa 
belum terdapat 
fungsi kredit dalam 
melakukan 
penjualan kredit 
dan Unsur 
pengendalian atas 
piutang telah 
berjalan dengan 
efektif dilihat dari 
pemisahan fungsi 
piutang. 
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NO JUDUL PENELITI PERMASALAHAN TEORI HASIL 
7 Analisis 

Sistem 
Informasi 
Akuntansi 
Penjualan 
Tunai Untuk 
meingkatkan 
Pengendalian 
Intern Pada 
PT. Gendish 
Mitra 
Kinarya 

Feto Daan 
Yos 

Apakah sudah 
memadai pengendalian 
internal terhadap 
system informasi 
akuntansi yang dipakai 
oleh perusahaan dan 
adakah kelemahan dan 
kebaikan dalam 
system. 

Menggunaka
n penelitian 
lapangan 

Hasil penelitian 
menunjukan 
bahwa sistem 
pengendalian 
perusahaan telah 
memadai. Hal ini 
dilihat dari unsu-
unsur 
pengendalian 
internal telah 
dijalankan dan 
ditemukan 
kelemahan dan 
kebaikan dari 
proses system 
informasi 
akuntansi 
perusahaan.. 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari penelitian pada 

prosedur siklus penjualan  dan  penerimaan  kas  pada  PT.  Thasima Daya 

Sentosa serta bagaimana sistem pengendalian internal dijalankan 

diperusahaan apakah telah sesuai teori COSO. Kemudian peneliti akan 

memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 
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Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan Dan Saran 

Sistem Pengendalian Internal 
Penjualan dan Penerimaan 

Kas Berdasarkan Teori COSO 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Objek Penelitian  

Dalam penyusunan proposal skripsi ini objek yang menjadi sasaran 

pengamatan penyusun adalah PT. Thasima Daya Sentosa yang bertempat di Jalan 

Tanjung No. 19 Multi Niaga II, Hyundai Lippo Cikarang Bekasi. PT. Thasima 

Daya Sentosa  beroperasi sebagai pembuatan komponen automotive. Perusahaan 

ini berbasis di Cikarang.  

3.1.1 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah studi kasus. 

Menurut Sekaran (2013) Studi Kasus adalah pemeriksaan studi yang 

dilakukan dalam suatu organisasi dan juga metode pemecahaan 

masalah untuk memahami fenomena yang menarik dan menghasilkan 

pengetahuan lebih di daerah yang akan diteliti. Penulis mencoba untuk 

melakukan analisis terhadap sistem pengendalian internal pada PT. 

Thasima Daya Sentosa pada kegiatan penjualan. 

3.1.2 Jadwal Penelitian  

Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus – September 2014 yang 

akan dilakukan di PT. Thasima Daya Sentosa yang bertempat di Jalan 

Tanjung No. 19 Multi Niaga II, Hyundai Lippo Cikarang Bekasi. 
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3.2. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sekaran (2013) 

adalah sebagai berikut : 

1.  Data primer yaitu informasi yang diperoleh dari tangan pertama 

oleh peneliti terhadap variabel untuk tujuan penelitian tertentu. 

Peneliti akan memperoleh langsung dari pihak terkait untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan untuk peneliti contoh struktur 

perusahaan, siklus penjualan dan penerimaan kas, serta data 

penjualan dan penerimaan kas. 

2. Data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh penelitian 

sebelum yang sejenis dengan yang dilakukan oleh peneliti. Mencari 

informasi melalui buku – buku dan jurnal pendukung untuk 

penelitian. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Wijaya (2013) ada beberapa metode dalam pengumpulan data 

yaitu wawancara, survey dengan angket/kuesioner/skala dan observasi. 

Penjelasan masing-masing metode sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. 

Metode wawancara membutuhkan kemampuan atau pendekatan 

personal yang  kreatif  dalam mengembangkan bahan wawancara 

dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. 
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Peneliti akan melakukan wawancara kepada fungsi terkait yaitu 

fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi penagihan, dan fungsi  

akuntansi untuk diminta keterangan mengenai sistem pengendalian 

internal di PT. Thasima Daya Sentosa. 

b. Observasi (pengamanatan) 

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengamati 

subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis   

mengenai sistem pengendalian internal dari PT. Thasima Daya 

Sentosa. 

c. Kuesioner 

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah 

kuesioner, atau disebut juga daftar pertanyaan (terstruktur). Sehingga 

dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sistem pengendalian 

internal penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan, sehingga 

peneliti terlebih dahulu membuat kuesioner pengendalian intern 

terhadap PT. Thasima Daya Sentosa. Dengan membandingkan 

sistem pengendalian internal berdasarkan komponen COSO pada 

siklus penjualan dan penerimaan kas  dengan praktik dilapangan. 

Berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal penjualan dan 

penerimaan kas terhadap PT. Thasima Daya Sentosa: 
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Tabel 3.1 

Kuesioner Pengendalian Internal Penjualan dan Penerimaan kas 

PT. Thasima Daya Sentosa 

No. Pertanyaan Jawaban 
        

A.          Lingkungan Pengendalian  YA TIDAK 

1 
Pelatihan dan pendidikan dapat membuat karyawan 
memiliki nilai etika dan integritas yang selanjutnya 
dijadikan budaya perusahaan. 

  

2 Kualitas dan kompetensi karyawan berpengaruh terhadap 
pengendalian internal perusahaan.   

3 Kebijakan dan gaya operasi dapat mempengaruhi 
pengendalian yang efektif.   

4 
Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan 
wewenang, tanggung jawab dan garis pelaporan yang 
jelas. 

  

5 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam 
struktur organisasi membantu perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. 

  

6 
Terdapat dewan direksi dan komite audit yang 
memberikan yang berkontribusi untuk memberikan 
arahan dan tanggung jawab kepada perusahaan. 

  

7 Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan 
pengembangan karyawan dijalankan dengan baik.   

8 Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran 
terhadap perilaku yang tidak diharapkan.   

 

Pertanyaan Jawaban 
B. Penilaian Risiko  YA TIDAK 

1 Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.   

2 Pemasaran sistem penjualan perusahaan menyesuaikan 
tujuan dengan perubahan kondisi.   

3 
Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap sistem 
informasi sehingga mengubah risiko yang berkaitan 
dengan pengendalian internal 

  

4 Adanya atensi perusahaan terhadap risiko kecurangan 
yang dilakukan oleh karyawan   
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C. Informasi dan Komunikasi  YA TIDAK 

1 
Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa 
seluruh transaksi penjualan dan bukti penerimaan kas 
dicatat secara valid dengan benar dan  lengkap. 

  

2 
Terdapat kebijakan prosedur pelaporan akuntansi dan 
keuangan yang membentuk pengendalian penjualan dan 
penerimaan kas. 

  

3 Manajemen memperoleh informasi mengenai total 
penjualan dan penerimaan kas untuk setiap bulannya   

4 
Setiap karyawan yang terlibat dalam sistem pelaporan 
keuangan penjualan dan penerimaan kas dapat memahami 
bagaimana aktivitas yang mereka lakukan. 

  

 

D Aktifitas Pengendalian YA TIDAK 
1 Fungsi penjualan (kredit) terpisah dari fungsi penerimaan.   
2 Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penerimaan kas.   
3 Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi penyetoran ke 

bank. 
  

4 Adanya penjagaan diluar lokasi, penggunaan password, 
kunci, dan tanda pengenal identifikasi untuk pengendalian 
akses. 

  

5 Penerimaan order dari dari pembeli diotorisasi oleh fungsi 
pemasaran dengan formulir surat order. 

  

6 Piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 
membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan 

  

7 Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal 
penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal umum 
diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan 
tanda tangan pada dokumen sumber (faktur penjualan, 
bukti kas masuk dan memo kredit) 

  

8 Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemaiannya 
dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

  

9 Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar 
daftar piutang yang harus ditagih yag dibuat oleh fungsi 
akuntansi. 

  

10 Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas 
yang ada ditangan dengan jumlah kas menurut catatan 
akuntansi. 

  

11 Terdapat pemeriksaan akuntabilitas aset untuk mencegah 
terjadinya kecurangan. 
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E. Pemantauan  YA TIDAK 

1 
Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau dan 
mengembangkan pemahaman dasar dari efektivitas 
pengendalian internal. 

  

2 Perusahaan memiliki fungsi audit intern   

3 
Manajemen melakukan tindakan korektif berdasarkan 
informasi keluhan/kelemahan yang diterima dari 
pelanggan. 

  

4 Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan 
operasi perusahaan.   

5 Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman bagi 
pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan.   

 

  3.4            Metode Analisis Data 

  
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Menurut Sekaran (2013) studi deskriptif adalah penelitian yang dirancang 

untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik orang, peristiwa 

dan situasi. Sedangkan studi kualitatif adalah analisis data atau informasi yang 

melibatkan deskriptif secara alami dan tidak mudah diukur.  

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan 

informasi secara alami dan tidak mudah diukur. Peneliti akan melakukan 

analisis sebagai berikut : 

1. Meneliti prosedur siklus penjualan dan penerimaan kas pada proses 

penjualan  komponen kendaraan roda dua dan empat pada 

perusahaan.  

2. Membandingkan sistem pengendalian internal penjualan dan 

penerimaan kas perusahaan dengan teori COSO. 
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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profile Perusahaan PT. Thasima Daya Sentosa 

4.1.1 Sejarah Singkat 

PT. Thasima Daya Sentosa yang berlokasi di Jalan Tanjung No. 19 Multi 

Niaga II, Hyundai Lippo Cikarang, Bekasi adalah perusahaan yang  bergerak 

dibidang stamping dan manufacturing of authomotive componen yang didirikan 

tahun 2002 dan mulai produksi tahun 2003. Berbekal dari pengalaman dan 

keahlian yang dimiliki dan disertai permintaan komponen stamping untuk roda 

dua dan roda empat di indonesia. 

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi PT. Thasima Daya Sentosa 

Visi yang diterapkan oleh PT. Thasima Daya Sentosa dalam menjalankan 

usahanya adalah “Mengembangkan perusahaan menjadi perusahaan stamping 

yang dikenal, dikelola secara profesional dan berkesinambungan untuk 

kepentingan Stakeholder” . 

Misi PT. Thasima Daya Sentosa  

PT. Thasima Daya Sentosa mempunyai misi “Berusaha menjadi pemasok 

utama industri komponen automotive yang efektif, efisien serta kompetitif”. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Tujuan – tujuan suatu perusahaan dan rencana – rencana yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan mempunyai pengaruh terhadap karakteristik dan 

struktur organisasi. Organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang 

atau lebih yang bekerja sama untuk sutau tujuan bersama dan terikat secara 

formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antara seseorang atau 

sekelompok orang lain yang disebut bawahan. 

 Struktur organisasi (lampiran 1) PT. Thasima Daya Sentosa merupakan bentuk 

organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi 

yang didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. 

Spesialisasi para karyawan dipergunakan semaksimal mungkin.  

Tugas dan tanggung jawab dari masing – masing bagian struktur organisasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Komisaris Utama 

a) Memberikan nasihat bila diperlukan oleh direktur dalam 

memperkenalkan produk baru dan mengadakan perluasan 

modal. 

b) Menentukan disetujui dan tidaknya perencanaan yang diajukan 

oleh direktur. 

c) Menentukan mengadakan peninjauan, dan evaluasi mengenai 

hasil yang diperoleh perusahaan. 

d) Mengawasi kegiatan operasi perusahaan. 
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e) Memberikan pandangan dan saran atas setiap kebijaksanaan 

yang diambil oleh perusahaan. 

2. Direktur Utama 

a) Bertanggung jawab atas perumusan tujuan, sasaran, strategi 

dan kebijaksanaan umum perusahaan, serta mengambil 

keputusan – keputusan penting yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

b) Sebagai seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas 

kebijaksanaan yang telah diambilnya. 

c) Bertanggung jawab mempimpin dan mengawasi seluruh 

kegiatan dari tiap – tiap bagian agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam melaksanakan tugas masing – masing.  

d) Mewakili badan usaha di dalam maupun diluar perusahaan. 

3. MWM 

a) Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses dari 

SMM ditetapkan dan dipelihara. 

b) Melapor kepada manajemen puncak tentang kinerja SMM. 

c) Mempromosikan kesadaran tentang usaha – usaha memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

d) Penghubung dengan pihak luar yang berhubungan dengan 

SMM. 

e) Mengarahkan, memonitor dan menilai bawahannya. 
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4. Plant Manajer 

a) Bertanggung jawab dalam perencanaan bussines plan dan 

penerapan kebijakan perusahaan. 

b) Mengendalikan proses produksi bila terjadi penyimpangan. 

c) Selalu bekerja sama dengan bawahan dalam segala hal demi 

terciptanya hubungan harmonis. 

d) Selalu mengontrol kinerja bawahan agar tercapai segala target 

yang ditentukan. 

e) Melaksanakan tindakan korektif dan preventif atas 

ketidaksesuaian yang terjadi. 

 

5. Bagian PPIC 

a) Mengelola pengendalian pengadaan sumber – sumber 

produksi.  

b) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja harian kepada 

personal bawahan. 

c) Mengendalikan dalam hal peningkatan kualitas, delivery dan 

efesiensi. 

d) Melaksanakan pengendalian dokumen yang berkaitan dengan 

penyimpangan dan pengiriman barang. 

e) Mengelola stock produk akhir yang disimpan dan yang akan 

dikirim. 
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6. Bagian Purchasing 

a) Mengontrol dan mengevaluasi setiap ada permintaan barang. 

b) Menjamin tersedianya barang yang diorder sesuai PO, baik 

jumlah, spesifikasi, dan size nya. 

c) Menindaklanjuti setiap problem yang terjadi dari supplier. 

d) Membuat PO sesuai dengan permintaan dari setiap 

departement dan memproses sesuai dengan prosedur. 

e) Membuat laporan rekapan PO setiap akhir bulan dan mengatur 

serta mengontrol penerimaan barang. 

 

7. Bagian Marketing 

a) Mencari order ke customer dengan melihat kepasitas loading, 

dan mempertahankan order yang telah masuk. 

b) Menjaga hubungan baik dengan customer sesuai prosedur yang 

telah ada. 

c) Menjamin barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi, 

quantity, size nya  atau PO yang ada. 

d) Mengatasi problem yang timbul di customer dan 

menyelesaikan sesuai dengan acuan yang diinginkan. 

e) Menerima drawing dari customer dan mempelajari dengan 

bagian engineering 

f) Membuat penawaran harga ke customer sesuai perhitungan 

yang telah berjalan. 
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8. Bagian Enginnering  

a) Mengelola perawatan dan perbaikan tooling baik punya 

customer maupun perusahaan untuk kelancaran produksi. 

b) Membuat perencanaan/persiapan produk baru dan 

mengkoordinasikan pada pihak terkait. 

c) Bertanggung jawab terhadap tooling yang disubcontkan. 

d) Menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada 

kinerja bawahan. 

e) Membuat laporan kerja dan memeriksa setiap tooling sebelum 

produksi. 

f) Melaksanakan proses preventif dan perbaikan terhadap tooling 

yang telah digunakan. 

9. Bagian Produksi 

a) Melaksanakan proses produksi sesuai schedule atau planning 

order yang ada. 

b) Mengendalikan perencanaan produksi harian dan menetapkan 

target produksi. 

c) Menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada 

operator dan evaluasi pelaksanaan hasil kerja. 

d) Mengendalikan upaya penanganan problem yang terjadi dan 

dibuatkan laporannya. 

e) Membuat laporan hasil produksi sesuai permintaan schedule 

yang ditetapkan oleh PPIC. 
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10. Bagian HRD – GA 

a) Mengendalikan semua dokumen dari tiap karyawan baik 

bersifat pribadi dan umum. 

b) Menyusun dan membuat peraturan perusahaan serta menjamin 

terlaksananya peraturan tersebut. 

c) Membuat laporan setiap kejadian baik yang berhubungan 

dengan karyawan maupun lingkungan perusahaan dan mampu 

memberikan solusinya.  

d) Mengontrol serta menjamin terlaksananya kinerja setiap 

departement. 

e) Menampung setiap aspirasi semua karyawan dan meninda 

lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

11. Bagian Accounting 

a) Melaksanakan control terhadap cash flow dari tiap 

departement. 

b) Mengendalikan serta membuat proyeksi rencana pembelian 

dan penjualan. 

c) Mengontrol dan mengatur, setiap penerimaan dan pembayaran. 

d) Mengaudit setiap laporan dari bagian yang terkait yang 

berkenaan dengan departement accounting. 

e) Menyusun dan membuat cash budget dari perusahaan. 
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12. Documen Control  

a) Bertanggung jawab dalam penyusunan naskah  dokumen yang 

dibuat. 

b) Mengontrol dokumen – dokumen yang didistribusikan ke 

bagian terkait. 

c) Mengontrol data – data yang ada untuk kesesuaian 

implementasi di lapangan. 

d) Mengajukan penandatanganan dokumen yang telah selesai 

dibuat ke WMM dan Direktur. 

e) Merevisi dokumen bila ada yang mengajukan revisi dokumen 

dari bagian terkait. 

13. Bagian Finance  

a) Menganalisa laporan – laporan harian kas dan bank. 

b) Mencatat semua penerimaan kas beserta pengeluarannya. 

c) Membuat laporan harian kas dan bank. 

d) Mempertanggungjawabkan pengisian kas kecil yang 

diselenggarakan. 

e) Bertanggung jawab atas fungsi credit control untuk 

menganalisa piutang akibat penjualan kredit. 

14. Bagian Security  

Bertanggung jawab dan mengawasi keamanan wilayah PT. 

Thasima Daya Sentosa. 
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4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Thasima 

Daya Sentosa 

Berikut ini adalahalur siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT. 

Thasima Daya Sentosa dari customer melakukan order sampai customer 

melakukan pembayaran mengikuti standar manual mutu perusahaan (lampiran 

2)  : 
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Gambar 4.1 Proses Order Barang 

Customer Marketing 

  

  

 

 

 

                Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

Gambar 4.2 Proses Pembelian Material 

Bagian Gudang PPIC Produksi Plant Manager 

    

    

    

Sumber : Diolah Oleh Penelit 
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Gambar 4.3 Proses Terima Barang 

Supplier Warehouse 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
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Gambar 4.4 Proses Produksi 

PPIC Produksi Quality  Control 

   

   

   

   

   

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
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Gambar 4.5 Proses Pre Delivery 

Produksi Plant Manager Quality Control 

   

   

   

   

   

   

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
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Gambar 4.6 Proses Delivery 

PPIC Delivery Customer 

   

   

   

   

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
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Gambar 4.7 Proses Pembayaran 

Financee Customer  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Diolah Oleh Peneliti. 
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Berikut ini adalah penjelasan mengenai siklus penjualan dan penerimaan 

kas PT. Thasima Daya Sentosa yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 

oleh perusahaan  : 

1. Pihak marketing menerima order dari customer dan memeriksa 

kelengkapan data yaitu purchase order yang dikeluarkan oleh 

customer yang diotorisasi oleh pihak purchasing dari customer. 

Seperti yang terlihat pada (lampiran 3), isinya ialah pada tanggal 2 

january 2014  PT x memesan proses “finising bending” kepada PT. 

Thasima Daya Sentosa sebanyak 11.000 pcs. dengan rincian 

pembayaran sebagai berikut : 

Total sebelum pajak : Rp. 1.364.000  

PPN : Rp. 136.400  

Total pembayaran setelah pajak : Rp. 1.500.400 

Kemudian diotorisasi oleh pihak purchasing dan kepala bagian dan 

diberi cap oleh pihak purchasing menyatakan bahwa pemesanan 

telah valid.   

2. Sebelum membeli material bagian warehouse memeriksa data setiap 

barang pada daftar  “kalkulasi stok”. Bagian gudang meminta 

persetujuan kepada PPIC untuk membeli material. Kemudian pihak 

PPIC membuat form surat permintaan barang yang ditujukan oleh 

pihak purchasing. Kemudian diotorisasi purchasing. Lalu bagian 

purchasing menerbitkan purchase order yang telah diotorisasi oleh 

pihak plant manager dan dan dikirim ke supplier melalui fax. Seperti 
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yang terlihat pada (lampiran 4) isinya ialah pada saat ingin membeli 

material pihak warehouse memeriksa kalkulasi stok contoh bracket 

dengan ukuran shearing 2.0 x 195 x 914 dengan berat 0,306 sisa 

stock raw material  yang tersedia digudang sebesar 8633. Pada 

(lampiran 5),  pihak PPIC menerbitkan surat permintaan barang 

contoh PT. Thasima Daya Sentosa melakukan permintaan  barang 

“barfootrest asset” dengan spesifikasi yang telah disesuaikan jumlah 

yang dibutuhkan sebanyak 1460 tapi hanya mampu membeli 

sebanyak 803. kemudian ditanda tangani oleh pihak Plant manager. 

Pada (lampiran 6), surat purchase order dibuat oleh bagian 

pembelian yang berisi PT. Thasima membeli 5 jenis material sebagai 

berikut : 

a. 4000KG dengan spesifikasi SAPH440 yang berukuran 4.0 

x 86 x 1219  

b. 5000KG dengan spesifikasi SPHC-PO yang berukuran 3.2 

x 152 x 1219  

c. 400KG dengan spesifikasi SPHC-PO yang berukuran 2.6 

x 210 x 1219 

d. 6000KG dengan spesifikasi SPHC-PO yang berukuran 6.0 

x 180 x 1219 

e. 1800KG dengan spesifikasi SPHC-PO yang berukuran 4.5 

x 148 x 1219 
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Dengan total pembayaran Rp. 203.698.000.  kemudian diberi tanda tangan 

oleh pihak plant manager.  

3. Ketika barang/pesanan datang, pihak warehouse menerima surat 

tanda terima barang yang dibuat oleh supplier dan memeriksa 

kesesuaian barang yang datang, kemudian diotorisasi oleh bagian 

warehouse. Seperti yang terlihat di (lampiran 7) yang berisi, pihak 

purchasing menerima barang SAPH440 dengan ukuran 4.5 x 1230 x 

105 sebanyak 400 pcs. kemudian diberi tanda tangan oleh pihak 

purchasing. 

4. Pihak warehouse menerima barang datang, berupa raw material dari 

supplier dan melakukan penyimpanan melalui form Stock raw 

material harian. Dalam penyimpanan dilakukan  pemeriksaan jumlah 

stock yang masuk dan keluar yang telah diotorisasi oleh pihak plant 

manager. Pada (lampiran 8) yang berisi contoh nama part: BRK 

Mainstand 440 stock masuk sebanyak 6640 dan stock luar sebanyak 

1600. Awalnya stock BRK Mainstand 440 sebanyak 7096, sehingga 

stock akhir barang tersebut sebanyak 12136. Dicatat dalam stock 

harian raw material. Dokumen tersebut tidak diberi tanda tangan 

oleh pihak terkait. 

5. Pihak produksi menerima form perencanaan pengendalian produksi 

yang telah diotorisasi  oleh pihak manajer untuk melihat part apa 

harus dibuat. Setelah melakukan perencanaan produksi pihak 

produksi menerima work order yang telah diotorisasi dari PPIC 
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sebagai pedoman untuk melaksanakan proses produksi.  Seperti yang 

ada di (lampiran 9) yang berisi dokumen perencanaan produksi. 

contoh sebagai berikut : 

Nama part :  SHOE R 3CY 

PO         : 13900 

Stock  F/P   : 6066 

Stock R/M   : 15841 

Kemudian ditanda tangani oleh pihak PPIC untuk segera diproduksi. 

Pada (lampiran 10) yang berisi work order nama part yang akan 

diproduksi dan proses pengerjaan untuk menjadi F/P. Kemudian 

diotorisasi oleh pihak plant manager tapi pihak produksi tidak tanda 

tangan surat tersebut.  

6. Pada saat produksi dilakukan check berkala melalui dokumen check 

sheet inprocess yang diotorisasi oleh pihak Quality Control dan hasil 

proses produksi yang dinyatakan “OK” dimasukkan ke cetakan 

produksi. Produksi yang sudah selesai diproduksi diberi label “OK” 

dan jika proses produksi telah selesai, pihak produksi membuat 

dokumen laporan harian produksi yang diotorisasi oleh pihak Plant 

Manager. seperti yang ada di (lampiran 11) yang berisi data yang 

memeriksa part pada saat proses produksi berjalan contoh :  

Nama part : plate lower  
Nama part : 12-07528-axo 
Nama customer : PT X 
Jika dimensinya telah sesuai maka diberi tanda “OK” kemudian 

diberi tanda tangan oleh pihak quality control. Kemudian setelah 
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proses produksi selesai, pada (lampran 12) pihak produksi membuat 

laporan kerja harian produksi. contoh sebagai berikut : 

Nama part : Break pedal  
Proses : 2/4  
Waktu penyelesaian produksi : 
Gangguan : 
Hasil proses : 

7. Produk yang telah selesai diproses dikirim ke inventory dengan 

menyerahkan bukti penyerahan F/P ke pihak plant manager, 

kemudian diotorisasi oleh pihak Plant Manager. Seperti yang ada di 

(lampiran 13) pihak produksi menyerahkan bukti penyerahan finish 

part yang berisi :  

Nama part : WEB SJ 410   

Quantity : 108 pcs. 

Kemudian diberi tanda tangan oleh plant manager. Namun 

didokumen tidak dituliskan nomor part dan keterangan nya. 

8. Pihak quality memeriksa surat penyerahan F/P sesuaikan dengan 

actual yang dikirim bila sesuai diberi tanda tangan dan masukan 

datanya ke kartu stock dan part yang sudah masuk ditempatkan ke 

tempat yang sudah disiapkan lalu disusun teratur per item melalui 

part card sebelum dimasukan ke box.  F/P siap dikirim sesuai 

schedule yang ada. 

Seperti yang ada di (lampiran 14) yang berisi mengenai kartu stock 

yang telah di isi setelah F/P telah masuk ke gudang. Contoh sebagai 

berikut : 
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Nomer part : PIPE 3-3 45P 

Nama part : - 
Tanggal 23-02-2012 
Keterangan : - 

Masuk :   352 

Keluar :  500 

Sisa     :  312 

Pada (lampiran 15) berisi mengenai part card untuk disusun sebelum 

memasukan kedalam box. Namun data masih kosong karena tidak 

diberikan oleh pihak perusahaan. 

9. Pihak PPIC menyiapkan F/P yang mau dikirim sesuai schedule yang 

ada, catat di form delivery order untuk data pembuatan surat jalan. 

Check part yang telah masuk didalam truck/mobil sesuai dengan 

surat jalan rangkap 3. Masukan data untuk part yang dikirim ke kartu 

stock. Seperti yang ada pada (lampiran 16) yang berisi mengenai 

schedule kapan barang akan dikirim, contoh sebagai berikut : 

Part No : 13-07270-AOO 
Part Name : Metal 
R/B Spec : Box 
Total kanban : 8 
Pcs/Kanban : 50 
Total Quantity : 400 
Pada (lampiran 17) Setelah melihat schedule, pihak kepala gudang 
membuat surat jalan. Contoh sebagai berikut : 
Penerima : 
Syarat Pembayaran: 
Permintaan Barang NO: 
No :   
Kode Barang : 
Nama Barang  
Quantity : 
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10. Setelah barang telah diterima, customer memeriksa semua      

dokumen apakah telah sesuai dan memeriksa barang apakah telah 

sesuai dengan pesanan. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan 

maka akan dikembalikan, bila barang sesuai maka customer akan 

menerima barang. 

11. Pihak finance melakukan penagihan pembayaran ke customer 

dengan memberikan dokumen invoice yang telah diotorisasi oleh 

pihak finance manager untuk melakukan pembayaran dengan 

transfer via bank yang telah disepakati. 

Seperti yang ada di (lampiran 18) yang berisi mengenai dokumen 

penagihan Contoh sebagai berikut : 

Penerima : PT X 

Invoice : 0011 

 

 

No Invoice PO PCS DPP PPN TOTAL 

1 0011-/INV-

TDS/I/2014-01 

380006744 7143 Rp.885.732 Rp88.573 Rp.974.305 

2 0011-/INV-

TDS/I/2014-02 

380007006 

 

3652 Rp.452.848 Rp.45.284 Rp.498.132 

       

   10.795 Rp.1.338.580 Rp.133.857 Rp.1.472.437 
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Metode pembayaran transfer melalui rekening yang telah disepakati 

oleh customer. Kemudian ditanda tangani oleh pihak manager 

finance. 

12. Setelah melakukan penagihan kepada customer, pihak finance 

menerima pembayaran dari customer. Pihak finance memeriksa 

nilai/jumlah pembayaran, faktur  pajak dan biaya lain, apakah 

nominalnya telah sesuai dengan surat bukti penerimaan kas yang 

telah diotorisasi pihak accounting. 

Seperti yang ada di (lampiran 19) yang berisi mengenai bukti 

penerimaan kas. Contoh sebagai berikut : 

Bukti penerimaan kas 

Terima dari : PT X  

Jumlah uang : Rp. 1.440.665 

 

 

Setelah nominal telah sesuai dengan dokumen bukti penerimaan kas 

kemudian di tanda tangani oleh pihak accounting.  

 

No.Rekening Keterangan Jumlah(rupiah) 

 INV 0011 Rp.1.472.437 

 PPH 23 (26.772) 

 Fee Transfer (5.000) 

 Total Rp.1.440.665 
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4.2.2    Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan 

Penerimaan Kas PT. Thasima Daya Sentosa Mengacu pada 

COSO 

Setiap perusahaan pasti memiliki pengendalian internal untuk setiap 

kegiatan operasi perusahaan. Hal tersebut diperlukan sebagai untuk menjaga 

aset perusahaan. Lancarnya kegiatan operasi perusahaan tergantung dari 

pengendalian internalnya yang memadai untuk menghindari tindakan – 

tindakan yang tidak diharapkan seperti fraud dan pembagian tugas yang tidak 

sesuai. Dengan adanya pengendalian internal akan meningkatkan 

keefektifitasan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Oleh karena itu penulis menggunakan pengukuran dari COSO sebagai 

tolak ukur untuk melihat pengendalian internal yang ada diperusahaan PT.  

Thasima Daya Sentosa ini dan melihat apa sudah baik atau ada yang perlu 

ditambah, yang terdiri dari: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi 

yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari manajemen 

dan karyawannya. Lingkungan Pengendalian memiliki 7 faktor 

dalam lingkungan pengendalian dan pada PT. Thasima Daya Sentosa 

lingkungan pengendalian dilihat dari : 

a. Integritas dan nilai etika 

Pada bagian penjualan dan penerimaan kas tidak memiliki 

standar kode etik sendiri dalam menjalani kegiatan operasi. 
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Namun pihak bagian penjualan dan penerimaan kas hanya 

menjalani kode etik informal berdasarkan pengalaman bekerja 

dan pihak perusahaan tidak menetapkan standar kode etik yang 

telah ditetapkan.  

b. Komitmen dan kompetensi 

Kompetensi dalam suatu organisasi sangatlah penting, dengan 

karyawan yang memiliki kompetensi yang baik akan 

menjamin proses pengendalian dan karyawan memiliki 

komitmen dalam setiap pekerjaan. Begitu juga dengan bagian 

penjualan dan penerimaan kas. Jika tidak memiliki komitmen 

pada setiap pekerjaan akan menimbulkan kecurangan. 

Komitmen yang dituntut perusahaan untuk bagian penjualan 

dan penerimaan seperti tanggung jawab dari bagian penjualan 

dan penerimaan kas melakukan pencatatan pada saat transaksi 

dan kemudian mencatat dalam bentuk laporan. 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi  

Filosofi manajemen yang diterapkan di PT. Thasima Daya 

Sentosa ini dengan cara komunikasi yang efektif antara 

manajer dan bawahan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

manajemen yang mengadakan rapat kecil seminggu sekali 

membahas tentang target penjualan untuk minggu depan. 
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d. Struktur organisasi  

Sudah memiliki struktur organisasi yang baik dalam lingkup 

perusahaan.       

Gambar 4.8 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

   

 

                       Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

Namun masih ada kekurangan yang dilihat dari adanya 

rangkap jabatan walaupun bagian accounting dan finance 

terpisah. Misalnya bagian accounting dan finance hanya satu 

orang yang memegang kendali. Dengan adanya rangkap 

jabatan ini akan menimbulkan kecurangan akibat pengendalian 

internalnya yang lemah. 

e. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan 

komite. Dewan direksi memberikan pengarahan dan perhatian 

khusus ke kepala perdivisi arahan lewat intruksi informal. 

Direktur Marketing & Administrasi 

marketing purchasin

g 

G.A HRD Finance/acctg manager 

accounting finance 
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biasanya melakukan rapat mengenai target penjualan 

selanjutnya yang ingin dicapai. 

f. Penetapan wewenang dan jabatan. 

PT. Thasima Daya Sentosa dalam hal penepatan wewenang 

dan jawaban dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab setiap 

karyawan agar setiap divisi dapat mengerti apa yang mereka 

kerjakan. Sudah ditulis di (4.1mengenai profile perusahaan). 

g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. 

Pada PT. Thasima Daya Sentosa memiliki kebijakan sendiri 

terkait kebijakan mengenai sumber daya manusia. Misalnya 

Pelatihan setahun sekali untuk bagian marketing cara supaya 

mendapat customer lebih banyak.  

2. Penilian Resiko (risk assessment) 

Sangatlah penting bagi manajemen untuk menilai risiko yang ada 

dalam perusahaan nya. Dengan menentukan risiko dan mementapkan 

kebijakan demi me-maintain risiko yang ada. Pada PT.Thasima 

Daya Sentosa ini, dalam penilian resiko dilihat dari manual mutu 

perusahaan, apakah telah dijalankan sesuai manual mutu yang dibuat 

oleh perusahaan. Seperti bagian penjualan dan penerimaan kas 

apakah setelah transaksi muncul langsung dicatat melalui sistem dan 

diotorisasi oleh pihak terkait. Jika tidak segera dicatat, akan terjadi 

resiko terjadinya perpindahan kas ke rekening karyawan. Biasanya 

bila ada kecurangan pihak management melakukan peringatan tegas. 
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3. Aktifitas pengendalian ( control activities ) 

Prosedur aktifitas pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa 

perintah yang diberikan telah dilaksanakan. Terdapat 5 faktor yang 

menunjang dalam aktifitas pengendalian pada PT. Thasima Daya 

Sentosa terlihat dari : 

a. Pemisahaan tugas 

Pemisahan tugas dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 

adanya penyimpangan tugas. Pada PT. Thasima Daya Sentosa 

masih ada fungsi yang tidak dipisah sehingga tindakan fraud 

akan sering terjadi. Terdapat rangkap jabatan juga akan 

membuat pengendalian internal lemah. 

b. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan catatan yang dilakukan PT. Thasima Daya 

Sentosa cukup memadai. Hal ini dilihat dari bukti dokumen 

pada saat adanya penjualan part dan dokumen bukti 

penerimaan kas. Namun ada dokumen yang tidak diberikan 

otorisasi dan keterangan yang tidak jelasan part (lampiran 9) 

c. Akses terbatas pada aset 

Pada PT. Thasima Daya Semtosa keamanan sebuah data 

perusahaan merupakan hal yang penting. Untuk 

meminimalkan kecurangan pihak perusahaan memberikan 

password atau akses terbatas pada komputerisasi perusahaan. 
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d. Pemeriksaan akuntabilitas independen dan ulasan kerja 

Setiap ada transaksi penjualan dan penerimaan kas, manager 

finance selalu memantau transaksi yang terjadi. Hal ini dapat 

dilihat dari pengesahaan tanda tangan harus melalui top 

manager sehingga praktek kecurangan dapat dihindari.  

e. Pengendalian terhadap proses informasi 

Otorisasi yang dilakukan pada PT.Thasima Daya Sentosa 

merupakan wewenang dan tanggung jawab dari top 

management.  Pengendalian terhadap dokumen sangat penting 

maka dari itu pihak perusahaan harus melihat data transaksi 

dan diberi nomer urut agar tidak berantakan dan diberi 

keterangan lalu setelah itu dokumen harus diotorisasi sehingga 

dokumen itu akan menjadi valid. 

4. Infomasi dan komunikasi (information and communication) 

Terdapat informasi yang memudahkan dalam setiap proses prosedur 

penjualan dan penerimaan kas dan pihak karyawan mengkomunikasi 

setiap adanya order penjualan. Terdapat 3 faktor informasi dan 

komunikasi terlihat : 

a. Sistem akuntansi dokumentasi 

Apabila ada transaksi yang masuk pihak PT. Thasima Daya 

Sentosa mencatat transaksi melalui dokumen kemudian diberi 

otorisasi oleh pihak terkait. 
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b. Sistem akuntansi double-entry 

PT. Thasima Daya Sentosa belum menggunakan sistem 

akuntansi ini karena masih menggunakan sistem pencatatan 

biasa. 

c. Komunikasi 

Manajemen selalu mengkomunikasikan setiap ada kebijakan 

baru yang dibuat dan pada saat mengadakan rapat biasanya 

yang diakan seminggu sekali. Manajemen biasanya 

menetapkan target yang harus dicapai tiap divisi. 

5. Monitoring (Pemantauan) 

Prosedur yang membantu memastikan dan memantau bahwa tugas 

manajemen telah dilaksanakan oleh karyawan. Terdapat 3 model 

monitoring, yaitu : 

a. Membangun dasar untuk pemantauan 

Terdapat suatu pemantauan apabila terjadi claim masalah 

barang yang cacat. Pihak quality biasanya menerima laporan 

dari customer yang langsung di proses oleh pihak perusahaan. 

( lampiran 20). 

b. Merancang dan melaksanakan prosedur pemantauan yang 

didasar pada resiko. 

Setelah menerima surat dari customer terkait masalah claim, 

pihak manajemen melakukan proses penanganan claim seperti 
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melihat detail part yang di claim kemudian melakukan 

investigasi pada kerangka flat lalu pihak manajemen 

menganalisis dan melaksanakan pengerjaan claim seperti yang 

ada di (lampiran 21) 

c. Menilai dan melaporkan hasil 

Setiap kendala dan permasalahan yang terjadi selalu pihak 

menajemen melaporkan kepada top manajer bahwa 

penanganan claim sudah selesai dan part yang cacat telah 

dibuat ulang sesuai permintaan konsumen. 

Analisis dan pembahasan sistem pengendalian internal dalam prosedur atas 

siklus penjualan dan penerimaan kas di PT. Thasima Daya Sentosa. Dapat 

dirangkum dan disimpulkan oleh penulis dari hasil checklist kuesioner yang 

telah diisi sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  Pengolahan Data Kuesioner 

Kuesioner Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas 

PT. Thasima Daya Sentosa 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
        

A. Lingkungan Pengendalian  YA TIDAK 

1 Perusahaan menetapkan standar kode etik untuk 
setiap divisi.   √  

2 Komitmen dan kompetensi karyawan berpengaruh 
terhadap pengendalian internal perusahaan.  √   

3 Kebijakan dan gaya operasi dapat mempengaruhi 
pengendalian yang efektif.  √  

4 
Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan 
wewenang, tanggung jawab dan garis pelaporan yang 
jelas. 

   √  

5 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam 
struktur organisasi membantu perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. 

 √   

6 
Terdapat dewan direksi dan komite audit yang 
memberikan yang berkontribusi untuk memberikan 
arahan dan tanggung jawab kepada perusahaan. 

 √   

7 Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan 
pengembangan karyawan dijalankan dengan baik.  √   

8 Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran 
terhadap perilaku yang tidak diharapkan.  √   

 

Pertanyaan Jawaban 
B. Penilaian Risiko  YA TIDAK 

1 Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.  √   

2 Pemasaran sistem penjualan perusahaan 
menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi.   √  

3 
Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap 
sistem informasi sehingga mengubah risiko yang 
berkaitan dengan pengendalian internal 

 √   

4 Adanya atensi perusahaan terhadap risiko kecurangan 
yang dilakukan oleh karyawan  √   
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C. Informasi dan Komunikasi  YA TIDAK 

1 
Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa 
seluruh transaksi penjualan dan bukti penerimaan kas 
dicatat secara valid dengan benar dan  lengkap. 

 √   

2 
Terdapat kebijakan prosedur pelaporan akuntansi dan 
keuangan yang membentuk pengendalian penjualan 
dan penerimaan kas. 

 √   

3 Manajemen memperoleh informasi mengenai total 
penjualan dan penerimaan kas untuk setiap bulannya  √   

 
4 

Setiap karyawan yang terlibat dalam sistem pelaporan 
keuangan penjualan dan penerimaan kas dapat 
memahami bagaimana aktivitas yang mereka lakukan. 

  √  

 

D Aktifitas Pengendalian YA TIDAK 
1 Fungsi penjualan (kredit) terpisah dari fungsi 

penerimaan. 
 √ 

2 Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penerimaan 
kas. 

√  

3 Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi 
penyetoran ke bank. 

 √ 

4 Adanya penjagaan diluar lokasi, penggunaan 
password, kunci, dan tanda pengenal identifikasi 
untuk pengendalian akses. 

√  

5 Penerimaan order dari dari pembeli diotorisasi 
oleh fungsi pemasaran dengan formulir surat 
order. 

 √ 

6 Piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 
membubuhkan tanda tangan pada faktur 
penjualan 

√  

7 Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam 
jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal 
umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 
cara memberikan tanda tangan pada dokumen 
sumber (faktur penjualan, bukti kas masuk dan 
memo kredit) 

√  

8 Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan 
pemaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi 
penjualan. 

√  

9 Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya 
atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yag 
dibuat oleh fungsi akuntansi. 

√  

10 Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah 
fisik kas yang ada ditangan dengan jumlah kas 
menurut catatan akuntansi. 

√  

11 Terdapat pemeriksaan akuntabilitas aset untuk √  
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mencegah terjadinya kecurangan. 
 

E. Pemantauan  YA TIDAK 

1 
Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau dan 
mengembangkan pemahaman dasar dari efektivitas 
pengendalian internal. 

√  

2 Perusahaan memiliki fungsi audit intern  √ 

3 
Manajemen melakukan tindakan korektif berdasarkan 
informasi keluhan/kelemahan yang diterima dari 
pelanggan. 

√  

4 Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan 
operasi perusahaan. √  

5 Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman bagi 
pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan. √  

 

Kekuatan dan Kelemahan 

Dalam melakukan peninjauan langsung ke perusahaan dalam bentuk sebuah 

kuesioner, terdapat kekuatan dan kelemahan yang dialami peneliti yaitu : 

Kekuatan dari kuesioner yaitu : 

1. Pendegelasian yang efektif yang dilakukan direksi dapat berpengaruh 

terhadap karywan sehingga komunikasi kepada top manajemen berjalan 

dengan efektif. 

2. Adanya pembatasan akses yang dilakukan karyawan akan menciptakan 

keamanan terhadap aset perusahaan. 

3. Adanya pemantauan dari manajemen dari kegiatan operasional yang 

dilakukan karyawan. 
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Kelemahan dari kuesioner yaitu : 

1. Adanya perangkapan jabatan akan menimbulkan potensi kecurangan. 

2. Adanya dokumen – dokumen yang tidak diberikan otorisasi dan 

keterangan nama barang. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1        Kesimpulan 

Berdasarkan data – data hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan 

oleh penulis mengenai pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan studi kasus pada PT. Thasima Daya Sentosa dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Prosedur penjualan dan penerimaan kas mulai dari perusahaan 

terima order, tahap pembelian material, simpan material digudang, 

tahap produksi, tahap pengecekan barang F/P, barang F/P masuk ke 

gudang, pengiriman barang, customer terima barang, melakukan 

tagihan ke customer, dan perusahaan terima pembayaran telah 

memadai sesuai dengan siklus penjualan dan penerimaan kas 

2. Sistem Pengendalian internal atas siklus penjualan dan penerimaan 

kas pada PT. Thasima Daya Sentosa dilihat dari pemisahan tugas, 

struktur organisasi dan otorisasi belum memadai hal ini akan 

menimbulkan potensi kecurangan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi PT. Thasima 

Daya Sentosa sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengendalian 

internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas antara lain : 

1. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pengendalian internal dalam hal 

aktifitas pengendalian agar lebih efektif.  

2. PT.  Thasima Daya Sentosa  sebaiknya  memisahkan  perangkapan  

fungsi  yang terjadi pada bagian keuangan. Untuk pemisahan fungsi 

ini dapat dilakukan dengan cara fungsi akuntansi dan finance 

dilakukan oleh pegawai yang berbeda pada setiap transaksinya. 

3. Sebaiknya setiap melakukan transaksi harus diberi otorisasi dan diberi 

keterangan didalam surat – surat dokumen. 

4. Sebaiknya top manajemen terus melakukan pemantauan dalam setiap 

kegiatan operasional perusahaan. 
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