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ABSTRACT 

 

Sales activity is a core activity within the company because its really affecting 

the company for their sustainability of producing goods. Therefore, the purpose of 

the study is to examine and analyze the existing internal controls on credit’s sales 

cycle on PT. ABC Garment. Internal control refers to the COSO’s standards 

consisting of the five components. These five components are: control environment, 

control activities, risk assessment, information and communication, and monitoring. 

This study uses qualitative research with descriptive statistics because processing the 

questionnaire’s data. 

In this study, primary data are the data that the author can get directly from PT. 

ABC Garment, literature and journals. And as a conclusion of this study prove that 

the internal control in credit sales cycle is played an important role, although there 

are some elements that need to be improved.  

 

Keywords: Internal Control, Credit Sales, Sales System. 
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ABSTRAK 

 

Aktivitas penjualan ialah aktivitas inti di dalam perusahaan karena penjualanlah 

yang mempengaruhi perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya dan 

keberlanjutan perusahaan dalam memproduksi barang. Oleh karena itu, tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengendalian internal yang ada pada 

siklus penjualan secara kredit pada PT. ABC Garment. Pengendalian internal yang 

dibahas merujuk pata standar COSO yang terdiri dari lima komponen. Kelima 

komponen itu ialah: lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian 

risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan statistik deskriptif yang mengolah datanya dengan 

pengolahan kuesioner juga. 

Didalam penelitian ini, data primer yang penulis dapat langsung dari PT. ABC 

Garment, literature dan jurnal. Dan sebagai kesimpulan dari penelitian ini 

membuktikan bahwa pengendalian internal di dalam siklus penjualan kredit sangatlah 

penting walaupun ada beberapa unsur yang perlu ditingkatkan. 

 

Kata kunci: Pengendalian Internal, Penjualan Kredit, Sistem Penjualan. 

 

 

 

 

  

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul……………………………………………………………………...i 

Lembar Persetujuan Penguji Komprehensif……………………………..…………ii 

Halaman Pengesahan Skripsi……………………………..……………..…………iii 

Lembar Pernyataan Karya Sendiri……………………………………....….…...…iv 

KATA PENGANTAR……………………….………………………..………...….v 

ABSTRACT…………….…………………………………………….……………viii 

DAFTAR ISI…………………………………………...………….………………..x 

DAFTAR GAMBAR……………………………………………...………………xiv 

DAFTAR TABEL………………………………………………….………….......xv 

BAB I  PENDAHULUAN………………………………………………………….1 

1.1.  Latar Belakang Masalah……………………………………………………..1 

1.2.  Identifikasi Masalah………………………………………………………….3 

1.3.  Pembatasan Masalah…………………………………………………………4 

1.4.  Perumusan Masalah………………………………………………………….4 

1.5.  Tujuan Penelitian…………………………………………………………….5 

1.6.  Manfaat Penelitian…………………………………………………………...5 

1.7.  Sistematika Penulisan………………………………………………………..6 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA...............................................................................8 

2.1.  Tinjauan Atas Sistem………………………………………………………...8 

2.1.1.  Pengertian Sistem……………………………………………….………..8 

2.1.2.  Karakteristik Sistem………………………………………….…………..9 

2.2.  Sistem Informasi Akuntansi (SIA) …………………………………………11 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

xi 
 

2.2.1.  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi………………………………..11 

2.2.2.  Tujuan Dasar Informasi dalam Mendukung SIA………………………12 

2.3.  Tinjauan atas sistem Pengendalian…………………………………….……13 

2.3.1.  Pengertian Sistem Pengendalian Internal …………………………...…13 

2.3.2.  Tujuan Pengendalian Internal……………………...…………………..14 

2.3.3.  Komponen Struktur Pengendalian Internal…………………………….15 

2.3.4.  Keterbatasan  Pengendalian Internal Suatu Entitas…………………….22 

2.4.  Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) …………………….…...………...24 

2.5.  Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) ………….….………25 

2.6.  Konsep dasar Penjualan……………………….…………….………………27 

2.6.1.  Pengertian Penjualan…………………………………….……....……..27 

2.6.2  Siklus Penjualan……………………………………….………………..27 

2.6.3.  Jenis-jenis Penjualan…………………………………………………...29 

2.6.4.  Sistem Akuntansi Penjualan Kredit…………………………...…….....33 

2.6.5.  Bagan Alir Dokumen dari Sistem Penjualan Kredit…………….…..…35 

2.6.6.  Dokumen dan Catatan Umum yang Digunakan………...……………..41 

2.7.  Penelitian Sebelumnya……………………………………………………..43 

2.8.  Kerangka Pemikiran………………………………………………………..47 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN…………………………………………48 

3.1.  Objek Penelitian……………………………………………………………48 

3.2.  Jenis Penelitian……………………………………………………………..48 

3.3.  Metode Pengumpulan Data………………………………………………...48 

3.4.  Jenis dan Sumber Data……………………………………………………..49 

3.4.1  Jenis Data……………………………………………………………….49 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

xii 
 

3.4.2.  Sumber Data……………………………………………………………50 

3.4.3.  Teknik Pengumpulan Data……………………………………………..51 

3.4.4.  Teknik Pengolahan Data……………………………………………….52 

3.5.  Metode Analisis…………………………………………………………….56 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 59 

4.1. Deskriptif Objek Penelitian…………………………………………………59 

4.1.1.  Latar Belakang Perusahaan…………………………………………….59 

4.1.2.  Visi dan Misi Perusahaan………………………………………………60 

4.1.3.  Struktur Organisasi perusahaan………………………………………...61 

4.1.4.  Job Description…………………………………………………………62 

4.2.  Siklus Penjualan Kredit pada PT. ABC Garment…………………………..66 

4.2.1.  Prosedur Siklus Penjualan Kredit …………..…………………………66 

4.2.2. Dokumen yang Digunakan dalam Siklus Penjualan Kredit………….....71 

4.2.3. Bagian yang Terkait, Letak Potensi Risiko serta Unsur Pengendalian 

Internal dalam Siklus Penjualan Kredit…………………………………...76 

4.2.4  Bagan Alir Dokumen dari Sistem Penjualan Kredit pada PT. ABC 

Garment………………………….………………………………………..81 

4.2.5.  Basis Data dalam Siklus Penjualan Kredit………………………...…...86 

4.3.  Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Penjualan Kredit PT. ABC 

Garment………………………………………………………………….89 

1.  Tingkat Efektifitas Sistem Penjualan Kredit Pada PT ABC Garment……..89 

2.  Tingkat Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit 

pada PT ABC Garment Dengan Teori COSO………………...…………92 

4.4.  Kendala dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus  

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

xiii 
 

Penjualan Kredit………………………………………………………………97 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................99 

5.1.  Kesimpulan……………...………………………………………………99 

5.2.  Saran………………...…………………………………………………102 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.6 Siklus penjualan…………………………………………………..…..29 

Gambar 2.6.5 a – Bagan Alir……………………..………………………………..39 

Gambar 2.6.5 b – Bagan Alir………………………………………………………42 

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran…………………….……………………………53 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi…………………………...………………………68 

Gambar 4.2.4.a Flowchart Lokal a…………………………...……………………88 

Gambar 4.2.4.b Flowchart Lokal b……………………………...…………………89 

Gambar 4.2.4.c Flowchart Lokal c…………………………………………………90 

Gambar 4.2.4.A Flowchart Ekspor A………………………………………...……91 

Gambar 4.2.4.B Flowchart Ekspor B………………………………………………92 

Gambar 4.2.5.2  Oracle…………………………………………………………..…94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.4.4 - Draft Kuesioner…………………………………………………….53 

Tabel 4.3.1.a - pengolahan Data Kuesioner………………………………………89 

Tabel 4.3.1.b - pengolahan Data Kuesioner………………………………………92 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat di era globalisasi sekarang ini, 

Banyak pelaku-pelaku bisnis baru bermain di berbagai sektor pasar konsumen. 

Bisnis-bisnis yang sebelum reformasi tidak berkembang, kini menjadi ladang emas 

untuk berusaha.  

Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba yang 

optimal namun tetap dengan biaya yang efisien. Agar mendapat laba optimal, 

sebaiknya perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya (income) dengan cara 

terus meningkatkan volume penjualan. Hal ini sangatlah penting untuk perusahaan 

sebagai sumber investasi dan perluasan usahanya baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

Industri garmen sebagai salah satu industri utama pemuas kebutuhan 

masyarakat akan sandang semakin berkembang. Kebutuhan dan perhatian 

masyarakat semakin bergeser baik kaum perempuan maupun laki-laki pada 

pakaian sekarang ini tidak hanya sebagai barang untuk menutup tubuh, tetapi juga 

sebagai pemberi kesan elit dan pemuas seni. Dengan adanya hal ini menuntut 

industri garmen untuk bisa menghasilkan produk berkualitas dan sesuai dengan 

perkembangan dunia mode akan terus berkembang. 

Hal ini didikung pula dengan pesanan produk garmen di Indonesia yang tidak 

hanya datang dari dalam negeri tetapi juga datang dari luar negeri. Ini memjadi 
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suatu pembuktikan bahwa produk hasil Indonesia semakin mampu bersaing 

dengan produk dari mancanegara. Kualitas dan harga produk garmen Indonesia 

juga cukup mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.  

Tetapi akhir-akhir ini sejak banyaknya serbuan produk garmen impor dari 

China, Vietnam dan lain-lain, baik berupa bahan baku kain maupun produk jadi 

seperti celana dan pakaian, ternyata tetap saja memberi dampak kepada perusahaan 

garmen kita dan mengakibatkan gulung tikar. Perusahaan harus semakin membuka 

mata bahwa persaingan yang sangat ketat mengharuskan perusahaan terus bertahan 

dan mampu menghasilkan laba. Oleh karena itu semakin dirasakan pentingnya 

suatu strategi pemasaran yang dapat membantu perusahaan untuk 

mempertahankan pangsa pasarnya. 

Untuk itu perusahaan perlu untuk menentukan alat yang tepat agar penjualan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam perusahaan, wewenang 

pengawasan dapat dilaksanakan baik dengan langsung oleh pemiliknya ataupun 

bisa dengan melalui sistem internal control. Ditambah dengan semakin 

berkembangnya cakupan perusahaan maka masalah yang akan dihadapi oleh 

perusahaan semakin kompleks, yang mengakibatkan semakin sulitnya bagi pihak 

pimpinan untuk melaksanakan monitoring secara langsung terhadap seluruh 

kegiatan yang ada diperusahaan perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan, internal auditor menilai apakah sistem penjualan dan 

juga penerimaan kas yang telah ditetapkan manajemen berjalan dengan baik dan 

efisien, apakah bagian penjualan dan penerimaan kas menunjukkan kinerja dan 

hasil usaha yang akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan 

sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk dapat membantu 
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manajemen dalam mengambil keputusan, pemeriksaan intern harus menghasilkan 

informasi yang tepat dan objektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

manajemen untuk mengurangi kemungkinan kerugikan perusahaan. Seperti 

pendapat berikut, “Fungsi internal auditor sebagai ‘watchdog’ telah membuat 

perannya kurang disukai kehadirannya oleh unit organisasi lain” (Arief Effendi, 

2006) serta fungsinya sebagai konsultan internal merupakan fungsi baru bagi 

internal auditor. 

Sehingga setelah mengetahui tahap dan prosedur pengawasan penulis ingin 

memfokuskan pada penjualan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan bila 

dibandingkan dengan teori teori yang ada dengan tetap melihat apakah pengawasan 

yang telah dilakukan oleh internal auditor sudah cukup baik dan memadai. Maka 

dari itu, penulis memerlukan informasi yang benar dan akurat untuk mengetahui 

prosedur perusahaan dalam melakukan penjualan kredit, oleh karena itu penulis 

memilih judul “Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Penjualan Kredit 

(Studi kasus pada PT. ABC Garment)” 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Setiap perusahaan pasti memilliki permasalahan dan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya pasti berbeda-beda. Dengan demikian penulis 

bermaksud mengidentifikasi dan membahas permasalahan yang terjadi pada PT. 

ABC Garment yaitu dengan cara melakukan peninjauan terhadap sistem 

pengendalian internal yang ada secara langsung untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap siklus penjualan, karena penjualan lah sumber utama laba perusahaan. 
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Hasil observasi lapangan tersebutlah yang selanjutnya dilihat apakah 

kesesuaiannya dengan teori sistem informasi akuntansi yang ada. 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini juga 

mengingat luasnya cakupan yang mungkin dapat dibahas dan agar lebih terarah, 

pembahasan penelitian di PT ABC Garment ini terfokus pada saldo akun penjualan 

kredit nya dimana sebagian besar transaksi perusahaan ini adalah kredit baik yang 

lokal maupun yang internasional. Pembahasan ini mencakup evaluasi sistem 

pengendalian internal proses penjualan kredit menurut COSO yaitu segi 

lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi serta 

komunikasi dan pemantauan. 

 

1.4.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup penilitian tentu dapat dirumuskan 

masalah yang akan dipecakcan, maka harus dianalisis dan disusun terlebih dahulu 

permasalahan tersebut ke dalam bentuk formulasi yang sistematis. Adapun 

perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat efektifitas sistem penjualan kredit pada PT ABC 

Garment ? 

2. Apakah pengendalian internal yang ada  dalam sistem penjualan kredit 

pada PT ABC Garment telah efektif dengan teori COSO ? 
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1.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup penelitian diatas, peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Mengetahui tingkat efektifitas yang ada pada sistem penjualan pada PT 

ABC Garment.  

2. Mengetahui apakah pengendalian internal yang ada  dalam sistem 

penjualan kredit pada PT ABC Garment telah efektif dengan teori COSO 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atas kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Bagi Penulis  

Guna memberikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis mengenai perlakuan akuntansi atas piutang dan pengaruhnya 

terhadap laporan keuangan yang seharusnya dan praktiknya yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan usulan kepada perusahaan apabila ada 

terdapat kelemahan ataupun penyimpangan dari kaidah teori yang berlaku 

umum, sehingga pihak perusahaan dapat menjadikannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.  

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi atau pengetahuan tambahan dibidang akuntansi 

khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi 

terutama bagi yang penelitiannya berkaitan dengan penulisan topik ini. 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

6 
 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Pada bagian hal ini,penulis ingin menguraikan secara garis besar mengenai 

sistematika penulisan skrpsi ini :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini, penullis akan membahas secara singkat mengenai latar 

belakang pemilihan judul dan alasan mengenai pemilihan judul, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat atas 

penelitian yang dilakukan, serta sistmatika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini, penulis ingin membahas secara teoritis mengenai teori-teori 

yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian dan menulis skripsi 

ini,yaitu berupa definisidan pengertian dari variable-variabel dalam masalah 

penelitian, juga terdapat gambaran sistematis mengenai kaitan antar variable 

yang diteliti dan gambaran petunjuk pengolahan data secara analisis.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian seperti waktu dan 

tempat penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta 

bagaimana teknik pengolahan data yang digunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini sifatnya adalah deskriptif, yaitu 

penulis akan membandingkan informasi yang didapat dari perusahaan dalam 

menerapkan pengendalian internal atas penjualan kreditnya dengan studi 

kepustakaan yang ada. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian 

yaitu PT. ABC Garment. Selanjutnya penulis membahas tentang 

Pembahasan ini mencakup evaluasi sistem pengendalian internal proses 

penjualan menurut COSO yaitu segi lingkungan pengendalian, aktivitas 

pengendalian, penilaian risiko, informasi serta komunikasi dan pemantauan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini setelah penulis melakukan pembahasan-pembahasan penulis 

ingin menguraikan kesimpulan dan memberikan saran atas pembahasan yang 

telah ditulis oleh peneliti baik untuk perusahaan maupun untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

8 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pembahasan yang penulis bahas dalam penelitian ini tentunya dilandasi oleh 

dasar-dasar teori. Kerangka teori berfungsi untuk menjadi dasar analisis bukti yang 

diperoleh berikut implikasinya di dalam sistem pengendalian internal.  

2.1.  Tinjauan Atas Sistem 

Dalam sebuah kerangka pengendalian haruslah menjamin pengendalian yang 

ada untuk tercapainya tujuan pengendalian dengan menyediakan jaminan yang layak 

dimana resiko dihadapi dalam tiga struktur formal yang diimplementasikan. Karena 

pengendalian dan pengukuran keamanan dapat di refleksikan dalam struktur 

otorisasi perusahaan dan akan terlihat hasilnya, kerangka pengendalian ini dapat 

disebut struktur pengendalian internal.  

Merujuk pada AICPA dalam SAS 55 dan penjabaran lebih lanjut pada AU 

319.09 mengenai struktur pengendalian internal suatu perusahaan meliputi 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan tersebut akan dapat 

dicapai. Dari definisi tersebut dapat dapat diringkas bahwa kebijakan, prosedur dan 

tujuan adalah 3 hal penting yang berkenaan dengan struktur pengendalian intern. 

2.1.1.  Pengertian Sistem 

sistem telah diartikan sebagai sekelompok atau lebih komponen-

komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose) (Hall, 2013). 
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Dalam pengertian yang lain sistem pada dasarnya ialah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu (Mulyadi, 2008).  

Sistem adalah suatu perangkat dari sebuah unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga terjadinya suatu totalitas. Maka dapat dikatakan bahwa semua 

yang ada di sekitar kita ialah membentuk sistem-sistem baik dari yang paling 

sederhana maupun yang kompleks, baik itu yang secara sendiri terbentuk 

maupun yang sengaja dibuat oleh manusianya dan semua itu saling berhubungan 

antara satu dengan lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, 2012).  

Dengan berbagai sumber pengertian tentang sistem diatas, dapat dirangkum 

bahwa pengertian sistem ialah gabungan/kumpulan suatu subsistem yang dibuat 

dengan tujuan tertentu yang saling berhubungan serta dapat berinteraksi dengan 

aturan yang sudah ada dalam melaksanakan kegiatan utama perusahaan. 

 

2.1.2.  Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat masing-

masing (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007) yaitu : 

1. Komponen / elemen (component) 

Suatu sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi , yang artinya 

saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen - 

komponen dari suatu sistem biasanya dikenal dengan subsistem. 

2. Batas Sistem (boundary) 

Daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya atau 

dengan lingkungan luarnya disebut batas sistem. Dengan adanya batas 

sistem ini maka sistem dapat terbentuk menjadi satu kesatuan, karena 
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dengan batas sistem ini fungsi dan tugas dari subsistem yang satu dengan 

lainnya berbeda tetapi tetap saling berinteraksi.  

3. Subsistem 

Suatu bagian dari sebuah sistem yang berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya dengan tujuan sasaran yang sama. 

4. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Lingkungan luar sistem ialah segala sesuatu diluar dari batas sistem yang 

mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat 

menguntungkan atau merugikan. Lingkungan luar yang bersifat 

menguntungkan harus dipelihara dan dijaga agar tidak hilang pengaruhnya, 

sedangkan lingkungan yang bersifat merugikan harus dimusnahkan dan 

dikendalikan agar tidak mengganggu operasi dari sistem. 

5. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung Sistem merupakan suatu media yang menghubungkan antara 

satu subsistem dengan subsistem lainnya untuk membentuk satu kesatuan, 

sehingga sumber-sumber daya mengalir dari subsistem yang satu ke 

subsistem lainnya. Dengan kata lain melalui penghubung ini output dari 

suatu subsistem akan menjadi input sari subsistem lainnya. 

6. Masukan (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem disebut Input. Masukan ini 

dapat berupa masukan perawatan (Maintenance Input) yaitu energi yang 

dimasukkan supaya sistem itu dapat beroperasi. 
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7. Pengolah (Process) 

Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input 

menjadi output. 

8. Keluaran (Output) 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah. Keluaran ini dapat 

diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan juga keluaran yang 

tidak berguna yang dikenal sebagai sisa pembuangan 

9. Sasaran sistem (Objective) dan Tujuan sistem (Goal) 

Setiap sistem pasti mempunyai tujuan yang dapat mempengaruhi input yang 

dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Dengan kata lain, suatu sistem 

akan dikatakan berhasil kalau pengoperasian sistem itu mengenai sasaran 

atau tujuannya. 

 

2.2.  Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

2.2.1.  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Penerapan sistem informasi dibutuhkan oleh manajemen suatu 

perusahaan untuk mempermudah memperoleh informasi. Pengertian SIA 

menurut James A. Hall (2013), sistem informasi akuntansi adalah suatu 

subsitem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang 

berpengaruh secara langsung terhadap pemprosesan transaksi keuangan. 

Menurut krismiaji (2010), sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

sitem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. 

Menurut Sanyoto Gondodiyoto (2007) sistem informasi akuntansi ialah suatu 
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struktur yang menyatu dalam sebuah entitas, yang menggunakan sumber daya 

fisik dan komponen lainnya guna merubah data transaksi keuangan atau 

akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi bagi para pengguna atau pemakainya (user)”. 

 

2.2.2.  Tujuan Dasar Informasi dalam Mendukung SIA 

Setiap perusahaan haruslah menyesuaikan informasi yang dibutuhkan 

oleh penggunanya, dengan tujuan yang spesifik pastinya informasi itu akan 

berbeda antar masing-masing perusahaan. Informasi yang berguna bagi 

pemakai informasi tersebutlah yang diklasifikasikan sebagai informasi yang 

baik. 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 menggunakaninformasi 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 
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pihak manajemen mendapat informasi pelayanan dan laporan 

pertanggungjawaban.  

 

2.3.  Tinjauan atas sistem Pengendalian 

2.3.1.  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian interal ialah sesuatu yang memiliki bagian-bagian 

yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

serta untuk memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan sehingga 

dapat menghindari kecurangan (Fraud) yang mungkin terjadi. 

Definisi dari sistem pengendalian internal menurut The Statement on 

Auditing Standart adalah “Sistem pengendalian internal terdiri dari suatu 

perusahaan untuk mengamankan aktiva-aktivanya, mengecek ketelitian dan 

dapat dipercaya data akunting, untuk meningkatkan efisiensi operasional dam 

mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

perusahaan”. 

Menurut COSO (The Committee of  Sponsoring Organizations) dalam 

Arens (2013) memberikan suatu uraian yang luas tentang pengendalian 

internal. Manajemen memiliki tiga perhatian dalam merancang suatu sistem 

pengendalian yang baik, yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan 

staff, untuk membuat reasonable assurance mengenai: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

Manajemen mempunyai tangggung jawab untuk yakn bahwa 

informasi yang disiapkannya secara wajar menurur standar pelaporan 

baik secara hukum maupun preofesional. 
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2. Efisiensi dan efektifitas operasional 

Pengendalian di dalam suatu manajemen ditujukan untuk mendorong 

penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, guna 

mengoptimalkan sasaran perusahaannya. 

3. Pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi yang bisa diterapkan 

Sebuah organisasi diharapkan untuk selalu mengikuti banyak hokum 

dan peraturan yang ada walaupun tidak seluruhnya berhubungan 

langsung dengan akuntansi. Seperti regulasi pajak pendapatan dan 

tentang penipuan, ataupun yang meliputi perlindungan lingkungan. 

Dokumen yang dihasilan COSO menjelaskan secara jelas bahwa pihak-

pihak yang dalam terkait Pengendalian Internal adalah dewan komisaris, 

manajemen, dan pihak-pihak lainnya yangmendukung pencapaian tujuan 

organisasi. Serta menyatakan bahwa tanggung jawabatas penetapan, 

penjagaan, dan pengawasan sistem Pengendalian Internal adalah tanggung 

jawab manajemen. 

 

2.3.2.  Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu; pengendalian intern akuntansi (internal accounting 

control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative 

control).  

Pengendalian akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem 

pengendalian dan pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, 
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metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.  

Sedangkan menurut Baridwan (2008) berdasarkan tujuan pengendalian 

intern di atas maka pengendalian intern, dalam arti luas termasuk pengawasan 

yang dapat dibedakan sebagai:  

a. Pengendalian akuntansi (accounting control)  

b. Pengendalian administrastif (administrative control)  

Menurut Baridwan (2008) prosedur pengendalian akuntansi dalam 

Electronic data processing dapat dipisahkan dalam dua kelompok 

pengawasan yaitu : 

a. Pengendalian umum (general controls)  

b. Pengendalian aplikasi (application controls) 

 

2.3.3.  Komponen Struktur Pengendalian Internal 

Untuk mencapai suatu pengendalian intern yang benar-benar memadai, 

terdapat komponen dasar kebijakan yang dirancang dan digunakan oleh 

manajemen. Komponen pengendalian intern menurut COSO Ada lima, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian (Control environment) 

Melihat pada Pickett (2007) dalam website COSO kesimpulan dari 

lingkungan pengendalian adalah: 

“Is the tone of the organization, influencing the control 

consciousness of its people. It is the foundation for all other 

components of internal control, providing, disciplne and structure. 

Control environtment factors include the integrity, ethical value 

and competence of the entity’s people.” 
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Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di 

dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur 

pengendalian intern yang baik. Beberapa komponen yang 

mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah: 

1. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 

(Commitment to integrity and ethical values). 

2. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang 

dipakai oleh manajemen (Manajement’s philosophy and operating 

style). Karakteristik philosofi manajemen dan gaya operasi yang 

sangat berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian ialah : 

 Pendekatan untuk memantau risiko bisnis 

 Penekanan padapencapaian anggaran dan laba 

 Sikap dan tindakan terhadap laporan keuangan 

3. Struktur organisasi (Organizational structure).  

Mengkontribusikan pada lingkungan pengendalian yang baik, 

karena dengan adanya kerangka yang menyeluruh dalam 

perencanaan, koordinasi dan pengendalian operasi, yang meliputi: 

 Bentuk dan sifat unit operasi, termasuk identifikasi fungsi-

fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelaporan 

 Penugasan tanggung jawab dan delegasi kekuasaan yang 

berada dalam unit organisasi 

Struktur organisasi yang ada dalam perusahaan biasanya 

tergambar dalam bagan struktur organisasinya. 
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4. Komite Audit untuk Dewan Direksi (The audit committee of the 

board of directors). Komite audit ini mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mengatasi praktik pelaporan keuangan 

perusahaan. Komite ini juga membantu struktur keuangan dalam 

menyelesaikan fungsi pertanggungjawaban serta berhubungan 

langsung bengan pihak audit ekternal maupun internal. 

5. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab (Methods of 

assigning authority and responsibility). Keberhasilan pengendalian 

dalam suatu organisasi tercapai jika pertanggungjawaban secara 

jelas ditetapkan dan dikomunikasikan ke semua pihak seperti 

halnya diskripsi pekerjaan. 

6. Metode pengendalian manajemen. Metode ini berhubungan dengan 

kemampuan manajemen dalam melakukan pengawasan secara 

efektif terhadap aktivitas perusahaan. Kunci utama yang diterapkan 

oleh manajemen ialah : 

 Anggaran, yaitu menetapkan dan mengkomunikasikan 

perencanaan manajemen bagi seluruh kegiatan perusahaan 

serta digunakan sebagai dasar pengeluaran koreksi ataupun 

prestasi atas hasil kinerja manajemen. 

 Pelaporan internal, dilakukan untuk melihat apakah 

lingkungan pengendalian yang ada sudah sehat dan apabila 

dievaluasi secara baik, akan dapat digunakan untuk mengukur 

prestasi. 
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 Pemeriksaan internal, sebagai cara yang digunakan terhadap 

lingkungan pengendalian dan membantu manajemen dalam 

memonitor seberapa efektifnya pengendalian perusahaan. 

Pemeriksaan ini dapat pula memberikan saran untuk perbaikan 

struktur pengendalian yang sudah ada. 

7. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia 

(Human resources policies and practices). Inti utama dalam 

lingkungan pengendalian ialah kecakapan dan kejujuran pegawai 

dala melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ada. Kecakapan 

dan kejujuran pegawai tergantung pada prosedur yang berkaitan 

dengan pengangkatan, pelatihan, kompensasi, evaluasi prestasi, dan 

promosi. 

8. Pengaruh dari luar (External influences). Keberhasilan 

pengendalian suati entitas sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan 

atas adanya pengawasan dan kepatuhan yang dibutuhkan dengan 

badan pembuat undang-undang (legislatif). 

 

2. Kegiatan pengendalian (Control activities ) 

The COSO website dalam Pickett (2007) merangakum bahwa aspek 

berikut cocok terhadap model perusahaan: 

“Are the policies and procedures that help ensure management 

directives are carried out. They help ensure that necessary actions 

are taken to address risks to achievement of the entity’s objective. 

Control activities occur throughout the organization, at all levels 

and in all fuctions.” 
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Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan 

atau pengendalian operasi perusahaan. COSO mengidentifikasi 

setidak-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapan oleh perusahaan, 

yaitu: 

1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan (Proper 

authorization of transactions and activities). 

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab (Segregation of duties). 

1. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik 

(Design and use of adequate documents and records). 

2. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan 

perusahaan (Adequate safeguards of assets and records). 

3. Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan 

(Independent checks on performance). 

 

3. Penilaian risiko (Risk assessment) 

Hal yang dirangkum Pickett (2007) dalam website COSO dimana risk 

assessment cocok didalam control equations ialah: 

“Every entity faces a variety of risks from external and internal 

sources that must be assessed. A precondition to risk assessmentis 

establishment of objectives, linked at different levels and internally 

consistent. Risk assestement is the identification an analysis of 

relevant risk to achivementof the objectives, forming a basis for 

determining how the risk should be managed.” 
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Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen 

dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat 

menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang 

dihadapi perusahaan, yaitu: 

 Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang 

salah  

 Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan.  

 Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak 

relevan. 

 

4. Informasi dan komunikasi (Information and communication) 

Kesimpulan dari aspek yang cocok dari model COSO dalam Pickett 

(2007) ini ialah : 

“Pertinent information must be identified, captured and 

communicated in a form and time frame that enable people to 

carry out their responsibilities. Information systems produces 

reports, containing operational, financial and compliance-

related information, that make it possible to run and control the 

business. They deal not only whit internally generated data, but 

also information about external events, activities and conditions 

necessary to informed business decision-making and external 

reporting.” 

 

Atribut-atribut yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

adopsi-adopsi inovasi dapat pula berperan sangat penting. Atribut-
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atribut yang dimiliki oleh pengguna sistem informasi akuntansi (SIA) 

dapat saja mempengaruhi keputusan penggunaan sistem informasi 

akuntansi. SIA ini pun terdiri dari bermacam-macam cara yang dapat 

dipakai untuk melakukan indentifikasi, analisis, klasifikasi, serta 

pencatatan seluruh kegiatan di perusahaan. 

 Mengidentifikasikan serta mencatat semua transaksi keuangan yang 

valid 

 Memberikan informasi dengan tepat waktu apabila terjadi transaksi 

yang dapat diklasifikasikan terhadap laporan keuangan. 

 Secara tepat dalam mengukur nilai keuangan setiap transaksi 

sehingga pengaruhny dapat dicatat dalam laporan keuangan. 

 Secara tepat mencatat setiap transaksi dalam saat transaksi tersebut 

terjadi. 

 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Dari Pickett (2007) dalam website COSO didapat kesimpulan bahwa 

aspek yang sesuai dengan model ini ialah : 

“This is accomplished through ongoing monitoring activities, 

separate evaluations or a combination of two. On going monitoring 

occurs in the course of operations. It includesregular management 

and supervisiory activities, and other actions personel take in 

performing their duties. There is synergy and linkage among these 

component, forming, an integrated system that reacts dynamically 

to changing conditions. Internal control is the most effective when 

controls are built into the entity’s infrastructure and are a part of 

the essence of the enterprise.” 
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Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi 

akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang 

diharapkan, dapat diambil tindakan segera. Berbagai bentuk pemantaun 

di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua 

proses berikut ini: 

1. Supervisi yang efektif  (effective supervision) 

yaitu manajemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan 

karyawan di bawahnya. 

2. Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) 

yaitu perusahaan menerapkan suatu system akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-

masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan 

oleh perusahaan. 

3. Audit internal (internal auditing) 

yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam 

perusahaan. dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komponen pengendalian intern terdiri dari: lingkungan 

pengendalian, kegiatan pengawasan, pemahaman risiko, informasi 

dan komunikasi serta pemantauan. 

 

2.3.1. Keterbatasan  Pengendalian Internal Suatu Entitas 

Rancangan pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan 

memiliki keterbatasan bawaan yang melekat, Mulyadi (2008):  
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1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel 

lain, dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pertimbangan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, 

karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan 

lain.  

2. Gangguan lain dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau 

dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.  

3. Kolusi. Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu 

untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat 

mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 

melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan 

atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang 

dirancang.  

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan 

pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau 

kepatuhan semu. Contohnya di sini manajemen melaporkan laba yang 

lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus 

yang lebih tinggi bagi dirinya, atau untuk menutupi ketidak patuhannya 

terhadap peraturan yang berlaku.  
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5. Biaya lawan manfaat. Biaya diperlukan untuk mengoperasikan 

pengendalian intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 

dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik 

biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen 

harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern. 

Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan 

namun, kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan karena biaya 

penyelenggaraan atau pengorbanan tidak sepadan dengan manfaatnya. 

 

2.4.  Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) 

Menurut Hall (2013) apabila lokasi data dalam perusahaan terpusat, 

semua pengguna akan memiliki akses ke data yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan masing-masing bagian. Akses ke sumber data-data 

dikendalikan melalui sistem manajemen basis data (database manajement 

system- DBMS). DBMS sendiri ialah sebuah peranti lunak sistem khusus 

yang telah dibuat untuk mengetahui elemen data mana yang berhak diakses 

oleh penggunanya. Program yang ada akan mengirim permintaan pada 

DBMS, yang selanjutnya akan memvalidasi dan mengotorisasi akses ke basis 

data berdasarkan tingkatan level jabatan pengguna, bila tidak sesuai dengan 

hak aksesnya maka akan ditolak. Hal memberikan otorisasi ke para pengguna 

sangatlah penting untuk masalah pengendalian untuk dipertimbangkan oleh 

auditor. 
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Penyebab utama dari masalah-masalh manajemen data yang penting 

dalam tiga bidang : 

1. Penyimpanan data 

Dengan hanya satu kali menangkap dan menyimpan data dan membuat 

semua pengguna yang membutuhkan dapat mengaksek menunjukkan 

bahwa sistem informasi tersebut efisien. 

2. Pembaruan Data  

Organisasi yang memiliki jumlah data yang banyak dan disimpan dalam 

file induk dan file refernsi yang memerlukan pembaruan berkala agar 

mencerminkan perubahan operasional dam ekonomi. 

3. Kekinian Informasi 

Pesan pembaruan haruslah selalu disebarkan dengan benar, karena 

sebagian pengguna mungkin akan melakukan pekerjaan dan mengambil 

keputusan dari data yang lama atau belum di-update. 

 

2.5.  Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) 

Sistem ERP ialah suatu paket dari peranti lunak (software) yang 

berevolusi dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang manual 

(manufacturing resource planning – MRP II). Menurut Hall (2013) tujuan dari 

ERP ini sendiri ialah menghubungkan berbagai proses inti dari suatu perusahaan 

seperti halnya pesanan yang masuk, produksi, pengadaan, hutang usaha, 

penggajian, dan sumber daya manusia. 

ERP diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang 

berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang 
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berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan 

bersangkutan. Atau dengan kata lain ERP digunakan untuk mengelola seluruh 

aktifitas perusahaan termasuk keuangan, produksi, HRD, marketing, supply 

chain, logistik, dll. 

Sistim ERP dibagi atas beberapa sub-sistim yaitu sistim Financial, sistim 

Distribusi, sistim Manufaktur, sistim Maintenance dan sistim Human Resource. 

Industri analis TI seperti Gartner Group dan AMR Research telah sejak awal 

tahun 90an memantau dan menganalisa paket-paket aplikasi yang tergolong 

dalam sistim ERP. Contoh paket ERP antara lain: SAP, Baan, Oracle, IFS, 

Peoplesoft dan JD.Edwards. 

Dengan teknologi ini sangat mudah menggabungkan beberapa komputer 

dalam jumlah yang besar yang terhubung satu sama lain. Hal tersebut dapat 

dibagi dengan sistem terpusat dan terdistribusi. Sistem informasi terpusat 

merupakan suatu sistem infromasi yang penempatan data dan aplikasi untuk 

mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu Server. Sistem informasi 

terpusat ini biasanya dirancang dan dibangun dengan menggunankan web 

Server, database Server dan bahasa pemrograman yang dapat diinterpretasikan 

oleh browser. Sedangkan Sistem informasi terdistribusi dibangun dengan cara 

memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam 

ruang lingkup jaringan komputer. Pemisahan antara aplikasi Server dengan 

database Server serta komputer klien yang terhubung dalam jaringan area local 

terbatas 
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2.6.  Konsep dasar Penjualan  

2.6.1.  Pengertian Penjualan  

Penjualan adalah saat meningkatnya jumlah aktiva atau menurunnya 

jumlah kewajiban suatu badan usaha/perusahaan yang timbul dari penyerahan 

barang dagang/jasa atau aktivitas lainnya didalam suatu periode (Ikatan 

Akuntan Indonesia).  

Selain itu, dapat pula diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari 

penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi potongan penjualan 

dan retur penjualan (Leny Sulistiyowati, 2010). 

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang 

penting, karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan 

terbentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume 

penjualan,  mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya, dan 

menunjang pertumbuhan suatu  perusahaan. 

 

2.6.2  Siklus Penjualan 

 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 
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menguraikan produk, pelayanan dan penilaian bagian-bagian yang nantinya 

terkait bagian penjualan. 

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

penjualan ialah bagian pesana penjualan, bagian kredit, gudang, pengiriman, 

dan bagian billing. 

Gambar 2.6 Siklus penjualan 

Sumber: James A. Hall (2013) 
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Basis data atau database yang digunakan dalam siklus penjualan 

menurut Jugiyanto (2005) ialah : 

1. Master File Persediaan 

Mendata seua persediaan yang ada di dalam gudang dari arus 

persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir 

persediaan. 

2. Master File Piutang 

File ini berisi saldo piutang usaha yang berkaitan dengan 

penjualan kredit dan pelunasan piutang tersebut. 

3. File Transaksi Penjualan 

Berisi catatan semua transaksi pernjualan dan adanya 

penyesuaian terhadap database penjualan secara keseluruhan. 

4. File Transaksi Persediaan 

Memuat bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi 

yang mencatat persediaan di gudang. 

 

2.6.3.  Jenis-jenis Penjualan  

        Ada beberapa macam transaksi penjualan menurut La Midjan (2006) 

dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi 1” dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Penjualan  Tunai  

Adalah penjualan yang bersifat cash dan carry pada umumnya terjadi 

secara  kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan 

dianggap kontan. 
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b. Penjualan Kredit  

Adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan. 

c. Penjualan Tender  

Adalah penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memegangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur. 

d. Penjualan Ekspor  

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar 

negeri yang mengimpor barang tersebut. Biasanya penjualan ekspor 

memanfatkan Letter Of Credit. 

e. Penjualan Konsinyasi  

Adalah penjualan yang dilakukan secara titipan kepada pembeli yang 

juga sebagai penjual. Dan barang bisa dikembalikan apabila tidak 

terbeli. 

f. Penjualan Grosir  

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang grosir atau eceran. 

 

Dari uraian diatas penjualan memiliki bermacam-macam transaksi 

penjualan yang terdiri dari: penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan tender, 

penjualan konsinyasi, penjualan ekspor, serta penjualan grosir. 

Lain hal nya penjualan dibagi menjadi dua bagian menurut Mulyadi 

(2008), yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. 
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a) penjualan tunai 

Penjualan tunai perusahaan dilaksanakan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum 

barang    tersebut diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah 

uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada 

pembeli dan selanjutnya transaksi penjualan tunai dicatat oleh perusahaan 

menurut Mulyadi (2008). 

Dijelaskan pula dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan 

tunai adalah :  

a. Faktur penjualan tunai  

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam berbagai 

informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai.  

b. Pita registrasi kas (cash register tape)  

Pita register kas merupakan dokumen yang dihasilkan oleh fungsi 

kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. 

c. Bukti setor bank  

Merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti 

penyetoran kas ke bank. 

d. Rekapitulasi harga pokok penjualan  

Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen yang 

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok 

produk yang dijual selama satu periode. Bukti memorial juga 
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merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan 

harga pokok yang dijual selama satu periode.  

b)  penjualan kredit 

Adanya penjualan kredit digunakan oleh perusahaan kepada 

pembeli untuk memberi kemudahan dan menarik pembeli pula. Dengan 

cara mengirimkan barang sesuai  pesanan (Purchase Order)  yang  

diterima dari  pembelian dan ditentukan untuk jangka waktunya sehingga 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk 

menghindari tidak   tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang 

pertama kali, pembeli akan dievaluasi baik atau tidaknya pembeli 

tersebur diberi kredit menurut Mulyadi (2008). 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penjualan kredit yaitu :  

a. Surat order pengiriman dan tembusannya merupakan dokumen 

pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. 

Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari :  

1. Surat order pengiriman  

2. Tembusan kredit (credit copy)  

3. Surat pengakuan (acknowledgement copy)  

4. Surat muat (bill of lading)  

5. Slip pembungkus (packing slip)  

6. Tembusan gudang (warehouse copy)  

7. Arsip pengendalian pengiriman (sales order follow – up copy)  
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b. Faktur penjualan dan tembusannya merupakan dokumen yang dipakai 

sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai 

tembusannya antara lain :  

1. Faktur penjualan (customer’s copy)  

2. Tembusan piutang (account receivable copy) 

3. Tembusan jurnal penjualan (sales journal copy)  

4. Tembusan Analisis (analysis copy)  

5. Tembusan Wiraniaga (sales person copy)  

c. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan  

d. Bukti Memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan 

ke dalam jurnal umum.  

 

2.6.4.  Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 

 Sistem akuntansi penjualan kredit menurut Mulyadi (2008)  yaitu penjualan 

kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai 

dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi dalam sistem 

akuntansi penjualan terdapat unsur-unsur yang mendukung dan kesemua unsur 

tersebut diorganisasi sedemikian rupa dalam sebuah sistem akuntansi yang disebut 

sistem akuntansi penjualan kredit. 

Dalam sistem akuntansi penjualan kredit catatan akuntansi yang digunakan 

antara lain yaitu :  

1. Jurnal Penjualan adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

transaksi penjualan.  
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2. Kartu Piutang adalah catatan akuntansi yang merupakan buku pembantu 

yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada setiap debiturnya.  

3. Kartu Persediaan adalah catatan yang dilaksanakan oleh fungsi gudang untuk 

mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang.  

4. Kartu Gudang adalah catatan yang dilaksanakan oleh fungsi gudang untuk 

mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang digunakan untuk mencatat 

harga.Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu.  

Menurut Mulyadi (2008) fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit yaitu:  

a. Fungsi Penjualan  

Bertanggung jawab untuk menerima surat pesanan/order dari pembeli, 

mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum 

ada pada surat order, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal 

pengiriman dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini juga 

bertanggung jawab untuk membuat "back order" pada saat diketahui tidak 

tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. 

b. Fungsi Kredit  

Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

penjualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan.  

c. Fungsi Gudang  

Bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang 

yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman. 
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d. Fungsi Pengiriman  

Bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order 

pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan, juga bertanggung jawab 

untuk menjamin tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada 

otorisasi diri yang berwenang. 

e. Fungsi Penagihan 

Bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan 

kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi.  

f. Fungsi Akuntansi 

Bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi 

penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada debitur, serta membuat laporan penjualan.  

 

Dalam pelaksanaan jaringan yang membentuk sistem penjualan kredit 

melibatkan beberapa unit atau bagian dalam organisasi. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2008) antara lain yaitu :  

a. Prosedur order penjualan  

b. Prosedur persetujuan kredit  

c. Prosedur pengiriman  

d. Prosedur penagihan  

e. Prosedur pencatatan piutang  

f. Prosedur distribusi penjualan  

g. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 
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2.6.5.  Bagan Alir Dokumen dari Sistem Penjualan Kredit 

Agar terciptanya alur sistem penjualan kredit yang memadai Menurut 

Mulyadi (2008) unsur pengendalian intern dalam penjualan kredit sebaiknya terdiri 

dari: 

1. Organisasi 

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

b.  Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 

c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 

d. Transaksi penjualan kreidt harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan dan fungsi akuntansi. 

2.  Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan. 

b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit. 

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi 

pengiriman. 

d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan 

potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan 

penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 

e. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 

f. Pencatatan ke dalam Kartu Piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber (faktur 

penjualan, bukti kas masuk dan memo kredit) 
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g. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang 

didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 

3. Praktik yang sehat 

a. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaianya di 

pertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. 

b. Faktur penjualan bernomor urut tercatak dan pemakaianya di 

pertanggung jawabkan oleh fungsi penagihan. 

4. Karyawan yang profesional 

Kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, antara lain : 

a. Pendidikan  

b. Pengalaman  

c. Akhlak 

Uraian bagan alir dokumen dari sistem akuntansi penjualan kredit antara lain: 

Gambar 2.6.5 a – Bagan Alir 

 

Sumber : Mulyadi, 2008 
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1. Bagan Order penjualan 

a. Menerima order dari pelanggan.  

b. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan membuat Surat 

Order Pengiriman dan faktur. 

c. Mendistribusikan Surat Order Pengiriman lembar pertama dikirim ke 

Bagian Gudang, lembar 2, 3, 4, 5 dikirim ke Bagian pengiriman, lembar 

6 ke bagian pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8, 9 

diarsipakan sementara menurut tanggal. 

d. Menerima Surat Order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk 

diarsipkan permanan menurut abjad. 

e.  Menerima Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 dari bagian pengiriman 

pada surat order pengiriman lembar 9.  

f. Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 dikirim ke bagian Penagihan. 

2. Bagian Kredit 

a. Berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 7 dari bagian Order 

Penjualan dilakukan pemeriksaan status kredit. 

b. Memberikan otorisasi kredit. 

c. Surat Order Pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order 

penjualan. 

3. Bagian Gudang 

a. Berdasarkan Surat Order Pengiiman lembar 1, dilakukan penyiapan 

barang. 

b. Barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. 
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c. Berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam 

kartu gudang. 

d. Bersama dengan barang, Surat Order Pengiriman lembar 1 dikirim ke 

bagian pengiriman. 

4. Bagian Pengiriman 

a.  Surat Order Pengriman dan barang yang diterima secara bersama dari 

bagian gudang serta Surat Order Pengiriman lembar 2, 3, 4, 5. 

b. Menempel Surat Order Pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang 

sebagai slip pembungkus. 

c.  Menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. 

d. Mengembaliakn Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 ke bagian Order 

Pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. 

e. Surat Oder Pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut 

nomor urut. 

Sumber : Mulyadi, 2008 

 

Gambar 2.6.5 b – Bagan Alir 

2008 

 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

40 
 

5. Bagian Penagihan 

a. Menurut faktur berdasarkan Surat Order Pengiriman lembar 1 dan 2 

yang diterima dari bagian order Penjualan. 

b. Mengirim Faktur lembar 1 ke pelanggan. 

c.  Mengirim Faktur 2 bersama Surat Order Pengiriman lembar 1 dan 2 ke 

bagian piutang. 

d. Mengirimkan Faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan. 

e. Mengirimkan Faktur lembar 4 ke bagian jurnal. 

f. Mengirimkan Faktur lembar 5 ke Wiraniaga. 

6. Bagian Piutang 

a. Faktur yang diterima dari Bagian Penagihan dibuat rekap ke dalam kartu 

piutang. 

b. Faktur dan Surat Order Pengiriman lembar 1 dan surat Muat lembar 2 

diarsipkan permanen menurut nomor urut. 

7. Bagian Kartu Persediaan 

a. Berdasrkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan faktur 

tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. 

b. Berdasarkan kartu persediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan 

secara periodik. 

c. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan membuat bukti 

memorial. 

d. Bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. 
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8. Bagian Jurnal 

a. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan dan Bukti Memorial direkap ke 

dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. 

b. Faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian diarsipkan. 

 

2.6.6.  Dokumen dan Catatan Umum yang Digunakan 

Dokumen  dan  catatan  penting  yang  digunakan  dalam  pemrosesan  siklus  

pendapatan adalah sebagai berikut : 

1. Pesanan pelanggan  (Request Order) 

Permintaan pesanan barang dagang oleh pelanggan yang diterima langsung 

dari  pelanggan atau melalui wiraniaga (sales person). Pesanan ini biasanya 

berupa formulir yang disiapkan oleh penjual atau formulir pesanan pembelian 

yang dibuat oleh pembeli. Formulir ini menunjukkan jenis, tipe, kuantitas, dan 

data lainnya yang dibuat berhubungan dengan pesanan pelanggan. Pesanan ini 

berfungsi sebagai dasar transaksi dan selanjtnya diproses secara internal atas 

pesanan tersebut. 

2. Nota penjualan (Sales Order)  

Ialah dokumen pokok untuk dapat penjualan tunai diproses kepada pelanggan. 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengirirnan untuk melakukan pengiriman 

sejumlah barang pesanan dengan jumlah dan detail yang tertera dalam 

dokumen. 
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3. Faktur penjualan  (Sales Invoice)  

Faktur  ini digunakan untuk penjualan dengan sistem kredit, yang didalamnya 

terdapat detail tentang jumlah terutang, syarat, tanggal penjualan serta tanggal 

batas terlunasi nya piutang tersebut. Formulir ini digunakan sebagai alat untuk    

menagih pelanggan dan memberikan dasar untuk mencatat penjualan. 

4. File transaksi penjualan  (Sales Transaction File)  

File di komputer ini berisikan transaksi penjualan yang diselesaikan. File ini 

digunakan untuk mencetak faktur penjualan, jurnal penjualan, memperbaharui 

file   induk piutang usaha, persediaan, dan buku besar 

5. File induk piutang usaha (Account Receivable Master File)  

File ini berisi informasi  tentang transaksi dan saldo dari setiap pelanggan. 

Mempunyai fungsi sebagai dasar untuk menyusun buku pembantu piutang 

usaha. 

6. Kartu  piutang (Account Receivable Trial  Balance)  

Untuk  mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. 

7. Laporan bulanan pelanggan (Monthly Statement)  

Laporan ini dikirimkan ke setiap pelanggan yang  menunjukkan saldo  awal, 

transaksi selama periode beJjalan  dan saldo akhir. 

8. Bukti pembayaran (Remittance Advice)  

Dokumen yang dibuat sebagai bukti apabila pelanggan telah melakukan 

pelunasan dengan setoran dan  di  stempel oleh Bank yang menunjukkan 

tanggal, total  setoran yang diterima Bank dan detail penerimaan kas dalam 

setoran tersebut. 
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2.7.  Penelitian Sebelumnya  

 Sedangkan dalam  penelitian yang  dilakukan oleh  Hastoni dan Aprilisabeth 

(2008) dalam Jurnal Ilmiah Ranggagading dalam  penelitiannya mengenai “ 

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Dalam 

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Internal Piutang dan Penerimaan 

Kas (Sudi Kasus Pada PT Tritunggal Komara) hasilnya adalah Prosedur 

pengendalian intern   piutang pada  perusahaan tersebut secara   umum telah  

memadai, ini terlihat dari Persetujuan kredit  telah diaualisa oleh Manager 

Piutang, Piutang yang  sukar  ditagih atau  tidak  tertagih akan mendapatkan 

perhatian yang khusus untuk diteliti sebab-sebabnya, Perusahaan  tersebut  

telah mengadakan penyisihan untuk  piutang  yang tidak tertagih, 

Kelemahan  dari   sistem   pengendalian  intern   piutang   yang   diterapkan  

pada perusahaan tersebut  adalah perusahaan tidak  menerapkan sanksi 

terhadap pembayaran piutang usaha yang melewati jatuh tempo. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya pengendalian internal 

dengan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya 

meneliti pengendalian internal dalam siklus piutang dan penerimaan kas 

serta menggunakan uji hipotesis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

penulis hanya membatasi hanya pada sistem pengendalian internal pada 

siklus penjualan kredit yang ada pada perusahaan PT ABC Garment apakah 

telah sesuai dengan COSO dan tidak melakukan uji hipotesis.  
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 Menurut Heinze, Kizirian, Lees, Sandoe (2010) dalam International 

Business & Economics Research Journal yang membahas tentang perlunya 

pengendalian internal dalam siklus pendapatan dengan judul penelitian 

Internal Controls For The Revenue Cycle: A Checklist For The Consumer 

Products Industry. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa manajer bisnis 

harus hati-hati mempertimbangkan semua aspek operasi bisnis untuk 

meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Pengendalian intern 

di siklus pendapatan sekarang lebih penting daripada sebelumnya . dalam 

penelitian ini peneliti lebih fokus pada kertas control checklist yang dibuat 

untuk meninjau siklus pendapatan yang akan membantu manajer dan 

auditor independen dalam industri produk konsumen. Checklist ini berlaku 

bagi perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat saluran distribusi dan 

dapat digunakan sebagai patokan umum untuk melakukan evaluasi awal 

dari sistem pengendalian internal perusahaan . 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sama-sama meneliti tentang pentingnya pengendalian internal dalam siklus 

pendapatan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

penelitian sebelumnya meneliti kertas control checklist untuk dapat 

membantu manajer dan auditor independen dalam meninjau siklus 

pendapatan evaluasi awal dari sistem pengendalian internal perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya membatasi pada 

seberapa baik sistem pengendalian internal pada penjualan kredit yang ada 

pada Perusahaan PT ABC Garment.  
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 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rapina dan Christyanto (2011) 

dalam Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi dengan judul “Peranan Sistem 

Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi 

Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan (Studi 

Kasus Pada PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

Bandung)”. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan (menggunakan kuesioner) dengan 

hasil perusahaan telah melaksanakan prosedur sistem pengendalian internal 

dengan baik dan telah menjalankannya dengan efektif dan efisien. Apabila 

dengan uji hipotesis hasilnya sistem pengendalian internal berperan sebesar 

86,7 % dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional 

pada siklus persediaan dan pergudangan sementara sebanyak 13,3 % 

terdapat faktor-faktor lain yang memiliki peran. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya pengendalian internal 

dengan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya 

meneliti pengendalian internal dalam siklus persediaan dan pergudangan 

serta penggunakan signifikansi korelasi Pearson. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan penulis hanya membatasi hanya pada sistem 

pengendalian internal pada siklus penjualan kredit yang ada pada 

perusahaan PT ABC Garment apakah telah sesuai dengan COSO dan tidak 

melakukan signifikasi korelasi Pearson.  
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 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayuningtyas (2012) dengan 

judul “Peran Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Penjualan ( Studi Kasus 

pada PT. Krakatau Steel Persero )”. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

keefektifan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap penjualan yang 

diterapkan perusahaan serta mengetahui peran audit internal sebagai alat 

bantu manajemen dalam menunjang keefektifan pengendalian internal atas 

penjualan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data yang 

diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan sejumlah teori yang ada dan 

selanjutnya melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal 

penjualan yang diterapkan di PT Krakatau Steel (Persero). kesimpulan 

bahwa peran audit internal terhadap penjualan pada PT Krakatau Steel 

(Persero) cukup efektif. Hasil pengujian efektivitas pengendalian internal 

penjualan dengan menggunakan 60 sampel faktur penjualan menunjukkan 

bahwa AUPL = DUPL yaitu sebesar 5%, dimana tidak terdapat kesalahan 

pada 60 anggota sampel yang diuji. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sama-sama meneliti tentang pentingnya pengendalian internal dengan 

melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

dengan cara observasi dan dokumentasi. 
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2.8.  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengevaluasi sistem pengendalian intern penjualan pakaian jadi 

yang diproduksi sendiri oleh PT ABC Garment. Langkah yang dilakukan diawali 

dengan menguji keberadaan unsur-unsur sistem pengendalian intern dan sistem 

informasi yang seharusnya berlaku di PT ABC Garment dengan berdasar pada 

Standar Operasional Perusahaan, dan membandingkannya menurut teori kajian 

pustaka. 

Gambar : Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas sistem 

penjualan pada PT ABC Garment yang dilihat dari sebaik apa sistem pengendalian 

internal perusahaan tersebut. Dengan melihat bagaimana alur/bagan alir siklus 

penjualan dari pemesanan hingga sampai ditangan pelanggan, penulis telah 

melakukan penelitian lapangan langsung pada PT ABC Garment ini pada bulan 

Februari-Maret 2014. 

Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang 

Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penjualan Kredit. 

 

3.2.  Jenis Penelitian 

Penelitian yan penulis lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana 

meneliti tentang analisis sistem pengendalian internal pada siklus penjualan kredit 

pada PT. ABC Garment.. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran guna 

melihat manfaat penerapan pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting 

dengan tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
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a. Studi Perpustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan membaca, menelaah, dan mengumpulkan teori-teori serta 

literature-literatur yang berhubungan dan dianggap relevan dengan topik 

penelitian. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan terjun langsung ke perusahaan yang akan dijadikan sebagai 

objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang prosedur 

untuk mendapatkan data dijadikan objek penelitian. Berikut dengan 

melakukan Tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

untuk memperoleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas mengenai 

penerapan prosedur pengendalian intern piutang pada perusahaan yang 

dijadikan objek penelitian. 

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Jenis Data 

a) Data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non 

angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan bacaan dan 

buku-buku, artikel. 

Metode analisis data pada penelitian ini untuk menilai sistem 

pengendalian internal, yaitu:  

1. Lingkungan pengendalian yang baik 

2. Kegiatan Pengendalian yang berjalan sesuai prosedur 

3. Pemahaman atas risiko  

4. Informasi dan komunikasi yang ada 
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5. Kegiatan pemantauan yang efektif 

b) Data kuantitatif, analisis yang dilakukan terhadap data yang 

berbentuk angka dan diperoleh dalam bentuk laporan keuangan yang  

kemudian diklarifikasi, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 

yang diteliti. 

 

3.4.2.  Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu : 

1. Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara memperoleh data 

langsung ke lapangan atau dengan terjun langsung ke PT ABC Garment 

yang menjadi lokasi penelitian. Data primer ialah data yang mengacu 

pada informasi yang diperoleh sendiri oleh penulis (tangan pertama) 

yang berhubungan dengan variable untuk tujuan spesifik studi, menurut 

Uma Sekaran (2009). Guna penelitian lapangan ini ialah untuk 

memperoleh data yang akurat.  

2. Pengumpulan Data Sekunder   

Yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka dan sumber-sumber lain 

di luar sumber primer. Data sekunder ialah data yang didapat dari 

informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan dilakukannya 
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sebuah studi mutakhir oleh penulis, menurut Uma Sekaran (2009). 

Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :  

a. Dokumen  

Dengan cara meminta dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan PT ABC Garment. Berdasarkan masalah yang akan 

dibahas oleh peneliti, diperlukan data-data yang berhubungan 

dengan penjualan perusahaan. 

b. Studi kepustakaan  

Memperoleh data dengan membaca literatur-literatur berupa 

buku atau  tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:  

 Gambaran umum PT ABC Garment  

 Laporan keuangan (Laporan Sisa Hasil Usaha dan 

Neraca) per 31 Desember 2013.  

 Sistem penjualan secara kredit 

 Faktur penjualan selama tahun 2013 

 

3.4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

dimensi waktu penelitiannya ialah cross sectional yang berarti 

penelitiannya dilakukan sekali pada waktu tertentu. Metode yang digunakan 

adalah metode: 
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1. Wawancara 

Wawancara dihasilkan dari sumber data primer atau sumber langsung 

karena dilakukan oleh penulis kepada staff PT. ABC Garment untuk 

mendapatkan semua info terkait dengan sistem pengendalian internal yang 

berhubungan dengan penjualan kredit perusahaan. 

2. Observasi 

Dilakukan guna mengumpulkan data secara detail. Observasi dilakukan 

dengan mengamati dan melihat dengan langsung alur dari awal pemesanan 

dari pembeli hingga  terjadinya penjualan secara kredit dan menghasilkan 

jenis data primer serta data sekunder untuk hasil data dari kuesioner yang 

penulis olah. 

3. Kuesioner 

Kegunaan kuesioner ini ialah untuk melihat bagaimana pengendalian 

internal perusahaan, yang menurut Arens (2013) menanyakan serangkaian 

pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sebuah 

cara untuk mengidentifikasi pengendalian internal yang mungkin tidak 

memadai. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membuat seperangkat pertanyaan menjadikan ini salah satu data primer 

dalam penelitian ini (daftar kuesioner, terlampir) 

4. Walkthrough 

Ialah sebuah penelusuran transaksi yang dipilih melalui sistem akuntansi 

untuk menentukan bahwa pengendalian yang sudah ada memang telah 

benar. Penulis akan melakukan penelusuran atas satu siklus dari awal 

pemesanan hingga akhir terlunasinya pembelian kredit tersebut. 
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3.4.4.  Teknik Pengolahan Data 

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah 

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

penelitian ini penulis perlu mengetahui efektif atau tidaknya sistem 

pengawasan internal penjualan kredit pada perusahaan, sehingga peneliti 

terlebih dahulu membuat kuesioner pengendalian intern terhadap PT. ABC 

Garment. Dengan membandingkan sistem pengendalian internal berdasarkan 

komponen COSO pada proses penjualan kredit dengan praktik riil dilapangan. 

Berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal penjualan kredit terhadap 

PT. ABC Garment: 

 

 

Kuesioner Pengendalian Internal Penjualan Kredit 

PT. ABC garment 

No. Pertanyaan Jawaban 

        

A. Lingkungan Pengendalian  YA TIDAK 

1 

Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan standar nilai perilaku 

perusahaan kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan dan aturan 

pelaksanaan dan melalui contoh-contoh. 

  

2 
Terdapat dewan direksi dan komite audit yang independen yang berkontribusi 

secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan. 
  

3 
Manajemen memonitor risiko bisnis dan menempatkan prioritas yang tinggi 

terhadap pengendalian internal. 
  

4 

Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung (face to 

face) dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam 

kebijakan/tertulis 

  

5 
Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi 

yang tersedia. 
  

6 
Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan wewenang, tanggung 

jawab dan garis pelaporan yang jelas. 
  

Tabel 3.4.4 - Draft Kuesioner 
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7 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
  

8 
Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan pengembangan karyawan 

dijalankan dengan baik. 
  

9 
Pengevaluasian, konseling  dan  mempromosikan karyawan berdasarkan 

penilaian kinerja periodik. 
  

10 
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 
Adanya personel baru dapat mempengaruhi timbulnya pemahaman dan fokus 

yang berbeda atas pengendalian internal 
  

4 
Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap sistem informasi sehingga 

mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. 
  

5 
Adanya atensi perusahaan terhadap risiko kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. 
  

   

C. Informasi dan Komunikasi  YA TIDAK 

1 

Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa seluruh transaksi penjualan 

kredit secara valid dicatat dengan benar, lengkap dan tercermin dalam laporan 

keuangan pada periode yang sesuai. 

  

2 

Setiap karyawan yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan penjualan 

kredit memahami bagaimana aktivitas mereka berhubungan dengan pekerjaan 

orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. 

  

3 

Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan akuntansi dan keuangan, 

bagan akun dan memorandum yang membentuk pengendalian internal penjualan 

kredit. 

  

4 
Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu jejak audit atau jejak transaksi 

yang lengkap untuk setiap transaksi. 
  

5 
Manajemen memperoleh informasi mengenai total penjualan untuk setiap 

bulannya. 
  

6 

Sistem akuntansi perusahaan dapat memastikan aktiva dan kewajiban yang 

tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan hak untuk atau 

kewajiban untuk item-item tersebut. 

  

        

D. Aktivitas Pengendalian  YA TIDAK 

1 Fungsi penjualan (kredit) terpisah dari fungsi penerimaan   

2 Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penerimaan   

3 Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi penyetoran ke bank   
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4 
Adanya pemisahan fungsi pemasaran ke dalam fungsi produk, harga, serta 

promosi dan publikasi. 
  

5 
Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi pemasaran dengan 

menggunakan 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 pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 
  

9 
Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang 

harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 
  

10 
Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas yang ada di tangan 

dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 
  

11 
Perusahaan memiliki rencana bisnis yang nantinya dibandingkan dengan 

kinerja aktual yang dicapai. 
  

12 
Perusahaan  mengendalikan  aktivitas  pemasarannya melalui analisis biaya dan 

analisis pasar. 
  

13 
Adanya penjagaan di luar lokasi, penggunaan password, kunci, dan tanda 

pengenal identifikasi untuk mengendalikan akses. 
  

   

E. Pemantauan  YA TIDAK 

1 Perusahaan memiliki fungsi audit intern.   

2 

Manajemen melakukan tindakan korektif berdasarkan informasi 

keluhan/kelemahan yang diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan 

auditor eksternal. 

  

3 Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan operasi perusahaan.   

4 
Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk 

menentukan langkah perbaikan. 
  

 

Selanjutnya penulis mengelompokkan jawaban berdasarkan masalah, yang 

mengadaptasi dari (Munawaroh, 2011). Dimana dari seluruh jawaban responden atas 

pengendalian internal dihitung jumlah jawaban ”ya” dan ”Tidak”. Untuk setiap 

jawaban akan diberikan nilai jawaban ”ya” nilanya 1 dan ”Tidak” nilainya 0. 

Selanjutnya menghitung jumlah jawaban ”ya” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap 

kelompok. Jumlah jawaban ”ya” dan jumlah pertanyaan ke dalam rumus skor ideal:  
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Jumlah jawaban Ya 

--------------------------------------------   x   100% 

 Jumlah jawaban seluruh responden 

Menghitung besarnya prosentase jawaban ”ya”, untuk setiap kelompok 

dengan melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori seperti dibawah ini: 

a. 0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif. 

b. 26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif. 

c. 51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif. 

d. 76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif. 

 

3.5.  Metode Analisis 

Menurut Lexy J. Moleong (2006) dalam buku Metodologi Penelitian 

Kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.  

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. 

Metode  ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi 

perusahaan, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan 

pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada. Penelitian ini juga termasuk 
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dalam jenis pembahasan statistik deskriptif dikarenakan adanya pengolahan angka-

angka yang diolah dari kuesioner diatas. 

Unsur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang 

dikumpulkan dan kemudian dievaluasi dengan cara mempelajari dan 

membandingkan adatara yang ada di lapangan PT. ABC Garment dengan landasan 

teori yang melandasinya. Hal-hal berikutlah yang diperlukan dalam mengolah data : 

1. Mengumpulkan literatur-literatur penelitian yang berhubungan dengan 

penulisan landasan teori yang akan menjadi acuan pembahasan penelitian ini. 

2. Melakukan observasi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan, antara lain: struktur organisasi, 

prosedur penjualan serta siklus penjualan. 

3. mengobservasi apakah kegiatan penjualan kredit yang dilakukan di dalam 

perusahaan  dengan melakukan wawancara dengan bagian yang berhubungan 

dengan masalah terkait. 

4. Menganalisa unsur-unsur pengendalian internal dan alur yang diterapkan 

dalam siklus penjualan kredit pada PT. ABC Garment, dengan langkah-

langkah berikut: 

a. Menilai bagaimana sistem pengendalian internal yang ada di 

perusahaan (otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang 

sehat) serta melakukan check-list kuesioner terhadap penilaian 

pengendalian internalnya. 

b. Menganalisa siklus penjualan secara kredit yang terjadi di dalam PT 

ABC Garment. 
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c. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap sistem penjualan 

secara kredit pada PT ABC Garment dibandingkan dengan teori-teori 

yang melandasi pengendalian internal. 

5. Selanjutnya menyimpulkan hasil perbandingan yang ada serta melihat 

bagaimana penerapannya dilapangannya, apakah sesuai teori-teori yang 

melandasi serta literatur-literatur yang ada. 

6. Hasil kesimpulan diharapkan dapat menjawab apa yang ada dirumusan 

masalah awal. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskriptif Objek Penelitian 

4.1.1.  Latar Belakang Perusahaan 

PT ABC Garment yang penulis teliti ini berdiri pada tanggal 5 Desember 

2013 dan baru saja berpisah dari induknya dan menjadi anak perusahaan di bulan 

April 2013. Menjadi salah satu anak perusahaan dari perusahaan Garment (bukan 

Go Public) yang sudah dipandang di Bandung dan sudah menjadi perusahaan 

ekspor terkemuka dan terpercaya ke sejumlah merek fashion internasional yang 

terkemuka di dunia. Pabrik pertamanya yang terbesar berlokasi di timur 

kabupaten Bandung yang berjarak sekitar 27 km dari titik pusat kota Bandung, 

serta pabrik barunya berjarak Sekitar 90 km dari Pusat kota Bandung yang tetap 

berada di daerah timur kabupaten Bandung, dan jarak antara kedua pabrik nya 

ialah sekitar 67 km. Namun kantor pusat yang mengurus dari induk hingga anak 

perusahaan berada di tengah kota yaitu dari tengah kota Bandung hanya sekitar 

700 m. Dengan skala penjualan yang tidak hanya domestik/lokal, sistem 

pengendalian internal yang dibuat haruslah lebih baik. 

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam budang 

perindustrian, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, 

PT. ABC Garmenr dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri tekstil dan pakaian jadi 

2. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan impor dan ekspor, antar 

pulau/daerah serta lokal, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, 
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waralaba, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan/perusahaan-

perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segala macam 

barang yang dapat diperdagangkan, terutama tekstil dan pakaian jadi 

(garmen) baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain. 

3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, seperti jasa 

konsultasi bidang konveksi dan garmen, dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa 

dalam bidang hukum dan pajak. 

 

4.1.2.  Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

To be the best managed group of companies. 

 Dapat menjadi sebuah grup yang terbaik dalam perusahan secara 

keseluruhan. 

Misi 

 To be a valuable asset for the nation, communities, and investors. 

o Dapat menjadi aset berharga bagi bangsa, masyarakat, dan 

investor. 

 To be a company which provides facilities to the organization’s 

members to reach their dreams. 

o Dapat menjadi perusahaan yang selalu menyediakan fasilitas 

kepada anggota organisasinya untuk mencapai impian mereka. 

 To be the prominent company that has services and products which 

customers looking for. 
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o Dapat menjadi perusahaan terkemuka yang memiliki layanan 

dan produk yang memenuhi apa yang dicari pelanggan 

 To be the prominent company which dedicated to services and 

products for the customers. 

o Dapat menjadi perusahaan terkemuka yang didedikasikan 

kepada layanan dan produk bagi pelanggannya. 

4.1.3.  Struktur Organisasi perusahaan 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : PT. ABC Garment 
Purchasing 

IT 

EXIM 

HRD 

Finance 

Internal Auditor 
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Bagian 

Garmen 

Bagian 

Knitting 

Marketing 

Marketing Knitting Garmen Maintenence R&D 

Accounting 

Bagian 

Gudang 
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4.1.4.  Job Description 

1. Dewan Komisaris  

a. Setiap jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan 

halaman atau tempat lain yang dipergunakan. 

b. Berhak memerikasa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, 

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya. 

c. Berhak memberhentikan untuk sementara angota direksi sesuai 

prosedur yang ditentukan undang undang yang berlaku. 

 

2. Direksi 

a. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan 

tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris 

b. Menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan 

perseroan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan, 

sebelum tahun buku dimulai. 

c. Menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan 

untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak 

tanggal panggilan RUPS tahunan. 

 

3. Direktur Utama 

a. Menetapkan tujuan dan menentukan kebijaksanaan perusahaan secara 

umum  
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b. Berwenang dalam pengambilan keputusan perusahaan secara 

keseluruhan  

c. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan, kelangsungan 

hidup dan mengevaluasi hasil kerja karyawan  

 

4. Direktur  

a. Membantu tugas direktur utama untuk mengawasi seluruh kegiatan 

perusahaan.  

b. Memberikan masukan atas kebijaksanaan yang diterapkan dalam 

perusahaan.  

 

5. Internal Audit. 

a. Memastikan strategi fungsi, rumusan sistem, dan pengelolaan fungsi 

audit & risk management yang dikelolanya telah sesuai dengan 

pedoman dan sejalan dengan strategi dan kebijakan perusahaan 

b. Memastikan terealisasinya rencana kerja dan anggaran fungsi audit & 

risk management telah sesuai dengan strategi dan kebijakan 

perusahaan yang berlaku. 

 

6. Manager marketing (Merchandiser) 

a. Bertanggungjawab atas pemasaran hasil produksi  

b. Menyusun strategi pemasaran.  

c. Mencari pangsa pasar baru dan menetapkan pengembangan pasar.  
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d. Memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik, 

kebribadian yang baik dan dapat bekerjasama dalam tim 

 

7. Manajer keuangan (Finance) 

a. Bertanggungjawab terhadap masalah pengunaan modal dan pencairan 

modal.  

b. Ikut memberikan saran kepada pimpinan menyangkut segala 

pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan.  

c. Memiliki kemampuan untuk menganalisa & menangani administrasi 

 

8. Manager Akuntansi (Accounting) 

a. Menyusun laporan keuangan perusahaan.    

b. Menyusun sistem akuntansi perusahaan.  

c. Memiliki kemampuan untuk menganalisa & menangani administrasi 

 

9. Manager Pabrik 

a. Mengawasi dan mengkoordinasi semua aktivitas pabrik dalam rangka 

produksi.  

b. Menentukan dan mengawasi kualitas produk.  

c. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan 

proses produksi.  

d. Menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi.  

e. Mengatur dan menentukan rencana produksi serta kebijaksanaan 

dalam produksi.   
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10. Kabag. Pembelian (Purchasing) 

a. Bertanggung jawab untuk memelihara hubungan dengan pemasok / 

supplier 

b. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan 

secara sistematis dan terkontrol. 

c. Memastikan kesedian barang/material melalui mekanisme control 

stock 

 

11. PPIC (Production Planning Inventory Control) 

a. Menerima order dari  bagian Penjualan (marketing) lalu memastikan 

order ini selesai dan dikirim ke customer pada waktu yang sudah 

disepakati. 

b. memiliki fungsi production planning, PPIC juga memiliki peranan 

dalam manajemen Inventory. 

c. Memonitor persediaan ( Safety Stock, Mengeluarkan Bill of Material, 

akurasi data inventory, efektivitas sistem informasi. 

 

12. Kabag Personalia  

a. Bertanggungjawab  untuk mencari tenaga kerja, baik pegawai kantor 

maupun karyawan pabrik.  

b. Bertanggungjawab atas segala tindakan tenaga kerja selama bertugas.  

c. Memiliki kemampuan untuk menganalisa & menangani administrasi. 
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13. Quality Control 

a. Mencatat pembelian bahan baku secara langsung dari konsumen.  

b. Mengerti memahami kebutuhan pelanggan, mengomunikasikan dan 

mengkoordinasikan antara bagian pabrik dan tim merchandising. 

c. Memiliki kemampuan untuk penilaian jahit-menjahit. 

 

14. Bagian Gudang Bahan Baku 

Bertanggungjawab atas penerimaan dan penyimpanan bahan baku 

seperti fabric, accessories, fuel, interlining, dan sparepart. 

 

15. Bagian Gudang Finishing dan Packing  

a. Bertanggungjawab atas kualitas packing dan pengiriman akhir yang 

dihasilkan.  

b. Mengawasi pengepakan produk untuk dikirimkan kepada pemesan 

 

4.2.  Siklus Penjualan Kredit pada PT. ABC Garment 

4.2.1.  Prosedur Siklus Penjualan Kredit  

Prosedur siklus penjualan kredit yang ada di PT. ABC Garment yang telah 

penulis teliti ini terfokus pada penjualan kredit nya saja yang merupakan 

pendapatan utama perusahaan ini. Hal ini dikarenakan hampir semua penjualan 

yang yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk pelanggan dari luar negeri 

(ekspor) dan made by order, untuk memenuhi kebutuhan fashion internasional 

yang selalu berubah-ubah disetiap musim pastinya deadline dan model pesanan 
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hasil garmen akan semakin bervariasi dan semua pesanan dilakukan borongan / 

langsung banyak yang dipesan oleh pelanggan. 

Walaupun demikian PT.ABC Garment melalukan pula penjualan lokal yaitu 

menjual hasil garmen ke pelanggan dalam negeri juga yang menjadi pendapatan 

penunjang bagi perusahaan. 

Pada penelitian ini akan dibahas keduanya, yang akan penulis bahas terlebih 

dahulu ialah pendapatan penunjang nya yaitu penjualan lokal, sebagai berikut: 

1. Bagian marketing menerima pesanan atau order dari agent/pembeli. 

Biasanya detail barang pesanan pelanggan di dapat dari email atau telfon. 

Dan setelah itu marketing akan melakukan proses penawaran dan 

negosiasi dengan pelanggan via email atau telfon  

2. Setelah mencapai kesepakatan harga dengan pelanggan, bagian  marketing 

akan membuat kontrak penjualan (sales contract). Kontrak penjualan 

ditandatangani oleh direktur dan kemudian dikirim ke pelanggan untuk 

ditandatangani (persetujuan) oleh pelanggan. Bagian pemasaran akan 

meminta pelanggan untuk mengirim kembali kontrak penjualan 

3. Setelah pesanan pelanggan selesai, bagian dokumentasi (pengiriman) akan 

menyiapkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

a. Pengeluaran Memo (Memo expenditures) 

Pengeluaran Memo akan copy sebanyak 3 kali. Copy pengeluaran 

memo akan didistribusikan ke bagian akuntansi, bagian gudang & 

bagian pengiriman sebagai arsip. Sementara pengeluaran memo asli 

akan diberikan kepada bagian keuangan yang selanjutnya dicatat 

sebagai piutang (Account receivable) 
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b. Perintah untuk pengiriman (shipping advice) 

perintah pengiriman adakn di copy sebanyak 3 rangkap. Copy ini 

selanjutnya akan di distribusikan kepada bagian akuntansi, 

keuangan, dan dicatat serta disimpan bagian pengiriman. Sementara 

berkas asli perintah pengiriman (shipping advice) diberikan ke 

pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan mengetahui bahwa 

barang telah dikirim. 

c. Faktur (invoice) 

Faktur akan di copy sebanyak 2 rangkap. Copy-an dari faktur 

tersebut diberikan kepada bagian keuangan dan bagian akuntansi. 

Sementara faktur asli nya akan diberikan ke pelanggan saat barang 

telah dikirim kepadanya. 

d. Faktur Pajak (tax invoice) 

Faktur pajak akan disalin 2 kali. Copy faktur pajak akan diberikan 

kepada bagian keuangan & bagian akuntansi. Sedangkan faktur 

pajak asli akan diberikan kepada pelanggan pada saat barang dikirim 

ke pelanggan.  

Setelah barang dikirim, bagian pengiriman akan memberitahu pelanggan 

melalui email atau telepon bahwa barang telah dikirim. 

4. Staf Keuangan menerima dokumen penjualan lokal dan akan 

memperbarui account lokal piutang pada buku, rekening file terbaru 

piutang lokal dan penjualan lokal. 

5. Bagian Akuntansi juga mendapatkan dokumen penjualan lokal dari divisi 

pengiriman dan akan membuat catatan sebagai berikut: 
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Sales  xxx 

         Account Receivable           xxx 

 

6. Setiap hari bagian keuangan mengecek saldo bank melalui internet 

banking. Jika ada penyelesaian piutang dari pelanggan, bagian keuangan 

akan membuat penerimaan bank. Penerimaan bank akan diperiksa oleh 

akuntansi & akan disetujui oleh bagian keuangan. 

7. Divisi Akuntansi akan membuat formulir transfer uang diterima. Formulir 

ini akan dikaji dan disetujui oleh bagian pemasaran. Kemudian akuntansi 

akan menjurnal penerimaan uang sebagai berikut: 

Bank xxx  

         Account receivable           xxx  

 

 

Selanjutnya proses pendapatan utama pada PT. ABC Garment yaitu 

penjualan ekspornya ialah: 

1. bagian marketing menerima pesanan atau order dari agent/pembeli. 

Biasanya detail barang pesanan pelanggan di dapat dari email atau telfon. 

Dan setelah itu marketing akan melakukan proses penawaran dan 

negosiasi dengan pelanggan via email atau telfon. 

2. Setelah mencapai kesepakatan harga dengan pelanggan, bagian  marketing 

akan membuat kontrak penjualan (sales contract). Kontrak penjualan 

ditandatangani oleh direktur dan kemudian dikirim ke pelanggan untuk 

ditandatangani (persetujuan) oleh pelanggan. Bagian pemasaran akan 

meminta pelanggan untuk mengirim kembali kontrak penjualan. 
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3. Setelah pesanan pelanggan selesai, bagian dokumentasi (Divisi 

Pengiriman) akan menghubungi perusahaan Forwarder untuk 

mengangkut barang ke pelabuhan. divisi pengiriman akan memberikan 

delivery order ke perusahaan forwarder dan mempersiapkan dokumen 

pendukung ekspor antara lain: 

a. Daftar Packing (packing list) 

b. Faktur komersial (commercial invoice) 

c. Surat Keterangan Asal (certificate of origin) 

d. Dokumen asuransi, jika Termnya CIF 

e. Bill of Lading, yang diterima dari perusahaan forwarder 

f. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

4. Semua dokumen pendukung yang telah disalin 3 kali. Satu untuk file 

bagian dokumentasi (Divisi pengiriman) dan yang lainnya akan dibagikan 

kepada bagian keuangan (piutang / A/R) & bagian akuntansi. Sementara 

dokumen asli dikirim ke negotiating bank. 

5. Staf divisi keuangan mendapatkan dokumen untuk penjualan ekspor dan 

akan memperbarui pada buku piutang ekspor, piutang ekspor file saat ini 

dan penjualan ekspor. 

6. Divisi Akuntansi juga mendapatkan dokumen penjualan ekspor dari 

Divisi Perkapalan dan akan membuat catatan sebagai berikut: 

 

 

7. Jika pengurusan dokumen ekspor berhasil di negotiating bank & 

pembayaran L/C telah jatuh tempo, bank akan segera mengirimkan 

Sales  xxx 

         Account Receivable        xxx 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

71 
 

laporan kepada penasihat keuangan kredit. Bagian keuangan akan 

mencatat uang masuk pada buku piutang dan arus piutang 

 

8. Copy-an dari perintah laporan kredit akan diserahkan ke bagian 

akuntansi dan akuntansi akan segera membuat jurnal pada penerimaan 

uang, sebagai berikut: 

Bank  xxx 

           Piutang dagang         xxx 

 

 

4.2.2. Dokumen yang Digunakan dalam Siklus Penjualan Kredit 

Untuk setiap siklus penjualan kredit antara yang lokal dan ekspor pastilah 

berbeda, penulis akan membahas dokumen-dokumen yang digunakan dan 

dihasilkan dari transaksi penjualan kredit pelanggan lokal, yaitu: 

a. Sales Contract 

 Dokumen yang dipergunakan antara perusahaan dengan pelanggan 

yang merupakan acuan untuk follow-up dari purchase order yang diminta 

pelanggan. Isi sales contract dalam transaksi lokal ini mengenai syarat-

syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, jumlah, cara 

pengangkutan, dan lainnya. 

b. Memo expenditures 

 Setelah pesanan pelanggan selesai, bagian dokumentasi (pengiriman) 

akan menyiapkan dokumen pendukungnya, lalu di copy sebanyak 3 kali. 
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Copy pengeluaran memo akan didistribusikan ke bagian akuntansi, bagian 

gudang & bagian pengiriman sebagai arsip. 

c. Shipping Advice 

 Surat atau form yang dikirim oleh perusahaan kepada pembeli asing 

untuk menginformasikan bahwa pengiriman barang yang dipesan sedang 

dalam perjalanan. 

d. Faktur (Invoice) 

 invoice dibuat dan dikirimkan ke pelanggan paling lambat pada saat 

barang dikirimkan meskipun untuk penjualan kredit,  invoice dibuat 

sekaligus setiap kali membuat surat jalan.  

e. Faktur Pajak (Tax invoice) 

f. Buku Akun Piutang Lokal 

 Catatan dalam buku besar (ledger) yang berisi semua transaksi 

penjualan lokal harian dan di rekap per bulan, dan selalu diperbarui apabila 

ada transaksi baru. 

g. Berkas Arus Piutang Lokal 

 Semua berkas/dokumen penting terkait dengan penjualan pelanggan 

lokal disimpan guna kepentingan transaksi piutang, antara lain : 

 Kode Faktur  

 Tahun  

 NPWP  

 Nama Pelanggan  

 No Faktur  
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 Tanggal  

 DPP Rp.  

 PPN Rp.  

h. Laporan Penjualan Lokal 

 Semua data yang ada di Berkas Arus Piutang Lokal dicatat kedalam 

sistem dan di perbarui pula apabila ada transaksi baru. 

i. Jurnal  

 Karena telah menggunakan software untuk setiap transaksi yang ada 

dan tersimpan dalam sistem, setiap membuat invoice, sistem akan 

membuat jurnal penjualan secara otomotis. 

j. Bukti Penerimaan Bank (Revenue bank evidence) 

 Form ini atau biasa disebut bon putih diperusahaan PT.ABC Garment 

ini dibuat oleh bagian keuangan (Finance) dan disetujui dan diperiksa oleh 

bagian Acconting. Form ini berisikan detail: 

o Nama bank dan no acc bank perusahaan yang ada saldo masuknya 

o No cek/giro (check/draft) 

o Jatuh tempo (due date) 

o No faktur (no invoice) 

o Nominal dalam Rp dan USD 

k. Formulir Tanda Terima Transfer Uang  

 Perusahaan PT.ABC Garment membuat form tanda terima transfer 

uang setelah mengecek dan memastikan bahwa sejumlah nominal yang 

terhutang oleh pelanggan benar telah ditransfer ke rekening perusahaan. 
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Selanjutnya ialah dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari 

transaksi penjualan kredit pelanggan untuk tujuan ekspor, yaitu: 

1. Sales Contract 

Dokumen yang dipergunakan antara perusahaan dengan pelanggan 

yang merupakan acuan untuk follow-up dari purchase order yang diminta 

pelanggan. Isi sales contract dalam transaksi ekspor sangatlah penting, hal 

ini mengenai membahas syarat-syarat pembayaran barang yang akan 

dijual, seperti harga, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, 

ditambah dengan keterangan force majeur clause dan inspection clause dan 

lainnya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pelanggan untuk mengisi 

aplikasi pembukaan L/C kepada Bank. 

2. L/C (Letter of Credit) 

Letter of credit  (L/C) adalah Jaminan dari bank penerbit kepada 

perusahaan sesuai dengan instruksi dari pelanggan/importir untuk 

melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu 

atas dasar penyerahan dokumen yang diminta pelanggan/importir 

3. Buku Piutang Ekspor 

Catatan dalam buku besar (Ledger) yang berisi semua transaksi 

penjualan ekspor harian dan di rekap per bulan, dan selalu diperbarui 

apabila ada transaksi baru. 

4. File Arus Piutang Ekspor 

Sistem yang menyimpan seluruh data pelanggan ekspor yang ada 

diperusahaan, dan akan terus mengupdate per nama pelanggan dan 
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memberikan detail informasi pelanggan nya apabila ada piutang yang baru 

ataupun ada piutang yang akan segera jatuh tempo. 

5. Laporan Penjualan Ekspor 

 Nama Pelanggan (Importir) 

 No PEB 

 Tanggal PEB  

 Piutang Dagang Ekspor dalam Rupiah dan Dollar 

 No Faktur (Invoice Number) 

 Ship By 

 No dan tanggal L/C 

 Quantity 

 Purchase Order Number 

 Style pesanan dan penjelasannya 

6. Jurnal 

Seperti hal nya pada transaksi lokal, karena telah menggunakan 

software untuk setiap transaksi yang ada dan tersimpan dalam sistem, 

setiap membuat invoice, sistem akan membuat jurnal penjualan secara 

otomotis. 

7. Bukti Penerimaan Bank (Revenue bank evidence) 

 Form ini atau biasa disebut bon putih diperusahaan PT.ABC Garment 

ini dibuat oleh bagian keuangan (Finance) dan disetujui dan diperiksa oleh 

bagian Acconting. Form ini berisikan detail: 
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o Nama bank dan no acc bank perusahaan yang ada saldo 

masuknya 

o No cek/giro (check/draft) 

o Jatuh tempo (due date) 

o No faktur (no invoice) 

o Nominal dalam Rp dan USD 

8. Laporan Advice of credit 

Letter of credit (L / C) yang belum dikonfirmasi sebagai L/C tetapi 

yang telah diverifikasi oleh advising bank, yang penerbitnya bank 

memang mengeluarkan L/C tersebut. 

 

4.2.3. Bagian yang Terkait, Letak Potensi Risiko serta Unsur Pengendalian 

Internal dalam Siklus Penjualan Kredit 

  Didalam penjualan lokal yang dilakukan oleh PT. ABC garment, 

bagian dan letak potensi risiko nya ialah: 

a. Marketing 

 Penjualan Fiktif  (Fictive Sales) 

Penjualan Kontrak ditandatangani oleh Direktur & Pelanggan 

b. Shipping section 

 Pengeluaran memo yang tidak sah (Unauthorized memo 

expenditures) 

Pengeluaran Memo ditandatangani oleh pemasaran dan 

direktur. 
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 Barang-barang tidak dikirimkan ke pelanggan yang tepat 

Perintah Pengiriman ditandatangani oleh pelanggan, pemasaran 

dan gudang 

 Jumlah yang tidak akurat dalam faktur (Inaccurate amount in 

invoice) 

Jumlah per Faktur diperiksa terhadap jumlah per kontrak 

penjualan 

c. Finance division 

 Bagian Keuangan (yang bertanggung jawab pada piutang atau 

A/R) salah dalam melakukan pencatatan rekening nasabah 

piutang dalam buku akun lokal piutang. 

Setiap awal minggu, staf keuangan (yang bertanggung jawab 

pada piutang atau AR) melakukan proses penutupan. 

 Bagian Keuangan salah dalam mencatat pembayaran nasabah 

dalam rekening piutang, rekening file buku piutang lokal dan 

piutang daerah aliran piutang. 

Bagian keuangan membandingkan penerimaan bank (bank 

receipt) dengan dokumen pendukung penjualan kepada 

pelanggan tersebut. 

d. Accounting 

 Divisi Akuntansi mencatat jurnal penjualan tanpa didukung bukti 

pendukung / dokumen lainnya. 
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Sebelum jurnal catatan, divisi akuntansi pertama hati-hati 

memeriksa data yang terdapat dalam dokumen pendukung dan 

kelengkapan dokumen pendukung. 

 Divisi akuntansi mencatat jurnal penjualan dalam jumlah yang 

salah. 

Setiap bulan bagian akuntansi akan menyocokkan balance 

saldo dalam penjualan di Trial Balance dengan laporan 

penjualan lokal yang disusun oleh bagian keuangan. 

 Divisi akuntansi mencatat jurnal penerimaan kas tanpa ada bukti 

penerimaan bank, bukti pengiriman uang dan catatan penerimaan 

kas dalam jumlah yang salah. 

Divisi Akuntansi hanya akan merekam ketika ada bentuk jurnal 

penerimaan kas dan penerimaan bank bukti transfer uang. 

 

Dan untuk transaksi ini perusahaan, yaitu transaksi ekspor adalah: 

1. Marketing 

 Penjualan Fiktif  (Fictive Sales) 

Penjualan Kontrak ditandatangani oleh Direktur & Pelanggan. 

 Pelanggan membatalkan pesanan secara sepihak dan pelanggan 

tidak segera melakukan pembayaran saat barang dikirim ke 

pelanggan. 

Pertama meminta pelanggan untuk mentransfer uang muka ke 

Gistex bank atau membuka L / C di bank sebelum perintah dari 
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pelanggan yang dihasilkan dan memeriksa validitas dari L / C 

dari pelanggan. 

 

2. Marketing & PPIC 

 Barang yang dikirim ke pelanggan tidak sesuai dengan Sales 

Contract / Invoice.  

Divisi Perkapalan membandingkan nama dan jumlah barang 

yang terdapat dalam daftar kemasan seperti dalam Kontrak 

Penjualan sebelum barang dibawa oleh perusahaan forwarder.  

 Divisi Perkapalan membuat faktur yang salah untuk pelanggan 

Divisi Pengiriman sesuai dengan data yang terdapat dalam 

faktur dengan kontrak penjualan, packing list dan dokumen 

pendukung lainnya.  

 L / C tidak dapat dicairkan 

Divisi Perkapalan cek pertama kelengkapan dokumen 

penjualan ekspor sebelum mengirim barang kepada pelanggan.  

 

3. Finance division 

 Divisi Keuangan (staf A/R) salah dalam melakukan pencatatan 

rekening nasabah piutang dalam buku piutang ekspor 

Setiap awal minggu, staf keuangan (A/R) melakukan proses 

penutupan (closing process). 
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 Divisi Keuangan salah dalam pembayaran catatan rekening 

nasabah piutang dalam rekening ekspor buku dan ekspor berkas 

piutang aliran piutang. 

Divisi Keuangan sesuai dengan saran laporan kredit yang 

diperoleh dari bank dengan dokumen pendukung penjualan 

tersebut kepada pelanggan. 

 

4. Accounting 

 Jurnal divisi record Akuntansi penjualan tanpa dokumen 

pendukung lainnya.  

Sebelum jurnal catatan, staf akuntansi periksa dulu dengan 

seksama data yang terdapat dalam dokumen pendukung dan 

kelengkapan dokumen pendukung. 

 Divisi akuntansi mencatat penjualan dalam jurnal dan jumlah yang 

salah. 

Setiap bulan bagian akuntansi akan cocok dengan jumlah 

penjualan di Neraca Saldo dengan laporan penjualan ekspor 

yang disiapkan oleh bagian keuangan. 

 Bagian accounting mencatat jurnal penerimaan kas tanpa adanya 

laporan advice of credit & mencatat jurnal penermiaan kas dalam 

jumlah yang salah.  

Divisi Akuntansi hanya akan merekam ketika ada saran laporan 

jurnal penerimaan kas kredit dari bank. 
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4.2.4  Bagan Alir Dokumen dari Sistem Penjualan Kredit pada PT. ABC 

Garment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.4.a Flowchart Lokal a 

customer / agent 

Shipping Section 

marketing 

Purchase Order 

Director 

customer 

sales contract 

memo  
expenditures 

copy  
memo  
expenditures 

accounting sec. 

warehouse sec. 

shipping sec. finance section 

shipping advice copy shipping 
advice 

accounting sec. 

finance sec. 

shipping sec. 

customer 

2 

1 

3 4 

Sumber : Diolah, dengan format Hall (2013) 
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Gambar 4.2.4.A Flowchart Ekspor A 
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4.2.5.  Basis Data dalam Siklus Penjualan Kredit 

4.2.5.1.  Oracle sebagai Relational Database Management System 

(RDBMS) 

 Oracle adalah relational database management system (RDBMS) yang 

digunakan PT. ABC Garment untuk mengelola informasi secara terbuka, 

komprehensif dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang 

efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut: 

1. Dapat bekerja di lingkungan client/server (pemrosesan tersebar) 

2. Menangani manajemen space dan basis data yang besar 

3. Mendukung akses data secara simultan 

4. Performansi pemrosesan transaksi yang tinggi 

5. Menjamin ketersediaan yang terkontrol 

6. Lingkungan yang ter-replikasi 

Namun yang mereka tidak perhitungkan adalah bahwa Oracle 

merupakan DBMS yang dirancang khusus untuk organisasi berukuran 

besar, bukan untuk ukuran kecil dan menengah. Organisasi yang berukuran 

besar membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas agar dapat memenuhi 

tuntutan akan data dan informasi yang bervolume besar dan terus menerus 

bertambah besar. 

 

4.2.5.2.  Mengontrol Akses User  

  Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data 

(security) untuk mengakses dan menggunakan database.  
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Dengan security dari Oracle Server maka kita bisa:  

 Mengontrol akses database  

 Memberikan akses terhadap object spesifik yang ada dalam 

database  

 Mengkonfirmasi pemberian privilege (hak akses) dalam data 

dictionary  

 Membuat synonym untuk object database  

 

 

Sumber : PT. ABC Garment, diolah 

Database security dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal :  

 System security  

 Data security  

 System security meliputi akses dan penggunaan database pada level 

system, semisal username dan password, ruang disk yang dialokasikan ke 

user, dan operasi system yang diperbolehkan pada user.  Database security 

meliputi akses dan penggunaan database object dan perlakuan yang bisa 

diberikan oleh user terhadap object dari database.   

Gambar 4.2.5.2 - Oracle 
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  Privilege adalah hak atas sesuatu. System privilege adalah hak akses 

terhadap database dimana object privilege adalah hak untuk memanipulasi 

isi dari database object  

 

4.2.5.3.  Keamanan Oracle Database 

 Oracle menyediakan portofolio yang menjadi solusi keamanan untuk 

keamanan privasi data terhadap ancaman fraud. Karena Oracle mampu 

memaksimalkan sistemnya dengan multi-faktor kontrol akses, klarifikasi 

data, enkripsi data transparan, audit, pemantauan dan data masking, penguna 

dapat memperluas solusi keamanan data yang handal tanpa memerlukan 

perubahan pada aplikasi yang sudah ada. Oracle membantu perusahaan 

dalam menjaga data dengan memanfaatkan control pertahanan ynag 

mendalam untuk menjamin terlaksananya ketentuan dan pencapai tujuan 

bisnis usaha. 

 Oracle Database Security dirancang agar dapat beroperasi dengan 

transpran dan meminimalisir dampak yang ada pada aplikasi saat dalam 

banyak persyaratan dan peraturan. Oracle Database Security menyediakan 

yang dinamakan defense-in-depth security yang menerapkan tiga lapisan 

keamanan yaitu enkripsi & masking, kontrol akses dan pemantauan. 

Melindungi data adalah tugas yang sulit namun dengan sistem pada Oracle 

ini membuat tugas lebih mudah dengan solusi yang jelas. 

 Produk Keamanan Database Oracle yang ada dalam sistem PT. 

ABC Garment antara lain: 
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1. Oracle Database Vault 

2. Oracle Audit Vault 

3. Oracle Manajamen Konfigurasi 

4. Oracle total recall 

5. Oracle data masking 

6. Backup Oracle Secure 

7. Oracle Database Firewall 

   

4.3.  Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Penjualan Kredit PT. ABC 

Garment 

1.  Tingkat Efektifitas Sistem Penjualan Kredit Pada PT ABC Garment 

Analisis dan pembahasan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam prosedur 

penjualan kredit di PT. ABC Garment. Dapat dirangkum dan disimpulkan oleh 

penulis dari hasil checklist kuesioner yang telah diisi sebagai berikut: 

 

Kuesioner Pengendalian Internal Penjualan Kredit 

PT. ABC garment 

No. Pertanyaan Jawaban 

        

A. Lingkungan Pengendalian  YA TIDAK 

1 

Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan standar nilai perilaku 

perusahaan kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan dan aturan 

pelaksanaan dan melalui contoh-contoh. 

√    

2 

Terdapat dewan direksi dan komite audit yang independen yang 

berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan 

keuangan. 

 √   

Tabel 4.3.1.a - pengolahan Data Kuesioner 

Analisis Pengendalian Internal..., Wisthya Lita Arafah, Ak.-IBS, 2014



 

90 
 

3 
Manajemen memonitor risiko bisnis dan menempatkan prioritas yang tinggi 

terhadap pengendalian internal. 
 √   

4 

Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung (face 

to face) dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam 

kebijakan/tertulis 

  √  

5 
Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi 

yang tersedia. 
  √  

6 
Struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan wewenang, tanggung 

jawab dan garis pelaporan yang jelas. 
√    

7 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
 √   

8 
Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan pengembangan karyawan 

dijalankan dengan baik. 
 √   

9 
Pengevaluasian, konseling dan mempromosikan karyawan berdasarkan 

penilaian kinerja periodik. 
√    

10 
Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang 

tidak diharapkan. 
 √   

    

B. Penilaian Risiko  YA TIDAK 

1 Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan. √   

2 
Pemasaran sistem penjualan perusahaan menyesuaikan tujuan dengan 

perubahan kondisi. 
√   

3 
Adanya personel baru dapat mempengaruhi timbulnya pemahaman dan 

fokus yang berbeda atas pengendalian internal 
 √ 

4 
Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap sistem informasi 

sehingga mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. 
√   

5 
Adanya atensi perusahaan terhadap risiko kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. 
√   

    

C. Informasi dan Komunikasi  YA TIDAK 

1 

Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa seluruh transaksi 

penjualan kredit secara valid dicatat dengan benar, lengkap dan tercermin 

dalam laporan keuangan pada periode yang sesuai. 

√   

2 

Setiap karyawan yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan penjualan 

kredit memahami bagaimana aktivitas mereka berhubungan dengan 

pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. 

 √ 

3 

Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan akuntansi dan keuangan, 

bagan akun dan memorandum yang membentuk pengendalian internal 

penjualan kredit. 

√  

4 
Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu jejak audit atau jejak 

transaksi yang lengkap untuk setiap transaksi. 
√  

5 
Manajemen memperoleh informasi mengenai total penjualan untuk setiap 

bulannya. 
√  
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6 

Sistem akuntansi perusahaan dapat memastikan aktiva dan kewajiban yang 

tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan hak untuk atau 

kewajiban untuk item-item tersebut. 

  √ 

  

 

 

  

    

D. Aktivitas Pengendalian  YA TIDAK 

1 Fungsi penjualan (kredit) terpisah dari fungsi penerimaan √    

2 Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penerimaan √    

3 Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi penyetoran ke bank √    

4 
Adanya pemisahan fungsi pemasaran ke dalam fungsi produk, harga, serta 

promosi dan publikasi. 
 √    

5 
Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi pemasaran dengan 

menggunakan 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 pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 
√     

9 
Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang 

harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 
 √   

10 
Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas yang ada di tangan 

dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 
  √ 

11 
Perusahaan memiliki rencana bisnis yang nantinya dibandingkan dengan 

kinerja aktual yang dicapai. 
 √   

12 
Perusahaan  mengendalikan  aktivitas  pemasarannya melalui analisis biaya 

dan analisis pasar. 
  √ 

13 
Adanya penjagaan di luar lokasi, penggunaan password, kunci, dan tanda 

pengenal identifikasi untuk mengendalikan akses. 
√    

   

E. Pemantauan  YA TIDAK 

1 Perusahaan memiliki fungsi audit intern.  √    

2 

Manajemen melakukan tindakan korektif berdasarkan informasi 

keluhan/kelemahan yang diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan 

auditor eksternal. 

 √    

3 Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan operasi perusahaan.  √    

4 
Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk 

menentukan langkah perbaikan. 
 √    
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Menghitung besarnya prosentase jawaban ”ya”, untuk setiap kelompok 

dengan melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori seperti dibawah ini: 

e. 0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif. 

f. 26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif. 

g. 51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif. 

h. 76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif 

 

 

 

 

 

Pengolahan Data 
Jawaban 

Rumus 
Hasil 

Hitung 
Kategori 

Ya Tidak 

A. Lingkungan 

Pengendalian 
8 2     80.00% 

pengendalian internal 

sangat efektif 

B. Penilaian 

Risiko  
4 1 

Jumlah jawaban Ya 
  80.00% 

pengendalian internal 

sangat efektif 

C. Informasi dan 

Komunikasi  
4 2 ------------------------ X 100% 66.67% 

pengendalian internal 

cukup efektif 

D. Aktivitas 

Pengendalian  
10 3 

Jumlah jawaban 

seluruh responden   76.92% 
pengendalian internal 

sangat efektif 

E. Pemantauan  4 0 
 

  100.00% 
pengendalian internal 

sangat efektif 

    

    

Sesuai teknik pengumpulan data yang penulis susun, pengelompokkan 

jawaban yang mengadaptasi dari (Munawaroh, 2011). Dimana untuk setiap jawaban 

akan diberikan nilai jawaban ”ya” nilanya 1 dan ”Tidak” nilainya 0. Selanjutnya 

menghitung jumlah jawaban ”ya” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap kelompok  

ke dalam rumus skor ideal:  

 

 

Tabel 4.3.1.b - pengolahan Data Kuesioner 

Sumber : Diolah, dan pengolahan data telah dijunjang dengan melakukan observasi. 
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2.  Tingkat Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Sistem Penjualan 

Kredit pada PT ABC Garment Dengan Teori COSO 

Setiap perusahaan pastilah memiliki pengendalian internal yang memadai 

untuk setiap kegiatan operasinya. Hal ini diperlukan sebagai cara untuk menjaga  

 keutuhan dan jalan hidup nya sebuah usaha dari tindakan-tindakan yang 

tidak diharapkan seperti fraud, kecurangan, meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan.  

Oleh karena itu penulis menggunakan pengukuran dari COSO sebagai 

tolak ukur untuk melihat efektivitas yang ada diperusahaan PT. ABC Garment 

ini dan melihat apa sudah baik atau ada yang perlu ditambah, yang terdiri dari: 

1. Lingkungan Pengendalian 

a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika  

Integritas dan nilai-nilai etis sangatlah dijunjung oleh manajemen 

perusahaan PT. ABC Garment ini. Antar divisi dan bagian nya saling 

menghargai dan merupakan satu bagian tersendiri yang bersama-sama 

saling berhubungan baik demi kesatuan perusahaan. 

b. Filosofi dan gaya operasional manajemen 

Gaya operasional manajemen cukup baik walaupun masih ada 

kekurangan. Kekurangan yang terlihat ialah kurang adanya 

komunikasi secara langsung antara top manajemen beserta internal 

audit dengan manajer kunci yang lebih mengerti lapangan nya, hal ini 

mungkin dikarenakan kantor pusat (head office) berada jauh dari 

kantor di pabriknya. 
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c. Struktur organisasi 

Sudah terdapat struktur organisasi khusus untuk PT. ABC Garment ini 

walaupun masih perusahaan baru dan baru pecah dari induknya. 

Namun masih ada beberapa bagian dan pegawainya yang masih 

mengurusi perusahaan ini serta perusahaan induk nya. 

d. Partisipasi dalam komite audit dan dewan direksi 

Pihak manajemen dan direksi di perusahaan ini, terdapat audit internal 

dan eksternal yang berfungsi sebagai penengah dalam kegiatannya 

untuk melakukan evaluasi pengendalian internal dan mengawasi dan 

menilai kualitas laporan keuangan. 

e. Komitmen untuk kompetensi 

Setiap karyawan harus memiliki kemampuan dan pendidikan yang 

akan sesuai dengan pekerjaan nya di di dalam peusahaan. Perekrutan 

yang berkualitas bagi calon karyawan adalah titik awal perusahaan 

menilai kemampuan dan kompetensi calon karyawannya. Sehingga 

adanya bagian HRD sangatlah baik untuk meningkatkan kualitas 

perusahaan. 

f. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab  

Apabila terdapat instruksi dan arahan bagi para karyawannya, semua 

bagian yang terkait akan turut serta mengikuti arahan sesuai dan 

perintah yang diminta. Walaupun arahan dari top manajemen jarang 

dapat diberikan dengan bertatap muka.  

g. Metode pengendalian manajemen  
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kemampuan manajemen dalam melakukan pengawasan secara efektif 

terhadap aktivitas perusahaan telah diterapkan oleh perusahaan. Baik 

dengan cara membuat anggaran sebagai tolak ukur kinerja perusahaan 

maupun pelaporan internal untuk mengukur prestasi. Meskipun 

pemilihan prinsip-prinsip akuntansi belum terfokus dan memadai. 

h. Kebijakan menyangkut sumber daya manusia 

Perusahaan sangatlah mengganggap penting peningkatan performa 

karyawannya, dengan pelatihan, kompensasi, disekolahkan, dan 

promosi. Selain itu perusahaan telah berkomitmen untuk terus 

meningkatkan kualitas produksi, keselamatan kerja, dan kelestarian 

lingkungan terus ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan usaha Gistex 

untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 

18001. 

i. Pengaruh dari luar 

Perusahaan telah ditunjang pengendaliannya nya karena dipengaruhi 

oleh keberadaan atas adanya pengawasan dari luar yang sudah baik.  

2. Penilaian Risiko 

Sangatlah penting bagi manajemen untuk menilai risiko yang ada dalam 

perusahaan nya. Dengan menentukan risiko dan mementapkan kebijakan 

demi me-maintain risiko yang ada, diharapkan akan menghasilkan 

laporan keuangan yang baik. Pada PT. ABC Garment ini, hal yang 

sangat dijaga dan dicegah untuk menimbulkan fraud salah satunya ialah 

penjualan fiktif, dan hal itu dapat diatur dengan melakukan otorisasi 
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direktur untuk dapat membuktikan penjualan benar terjadi, dan hal ini 

menunjang terciptanya laporan keuangan yang wajar. 

3. Informasi dan Komunikasi  

Perusahaan telah dapat memberikan informasi dengan tepat waktu 

apabila terjadi transaksi yang dapat dicocokan antara bukti file penjualan 

yang ada dengan catatan keuangan walaupun diprosen lebih dari satu 

divisi di dalam perusahaan. 

4. Aktivitas Pengendalian  

a. Pemisahan fungsi yang memadai 

Fungsi penjualan pada PT. ABC Garment terpisah dari fungsi 

penerimaan, lalu fungsi akuntansi juga terpisah dari fungsi 

penerimaan dan fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi 

penyetoran ke bank. Hal ini telah sesuai dengan teori yang ada bahwa 

penerimaan harus terpisah dengan fungsi akuntansi. 

b. Otorisasi yang sesuai dari transaksi dan aktivitas 

Setiap ada transaksi penjualan, telah dibuat alur yang baik untuk 

kejelasan otorisasi yang memungkinkan tidak terjadinya kecurangan 

dalam transaksi penjualan. 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan catatan yang dibuat dan dihasilkan di akhirnya 

sangatlah terorganisir per nomor urut, terstruktur baik itu lokal 

ataupun yang lebih kompleks di transaksi ekspor dan di simpan 

dengan sangat baik di tempat penyimpanan, walaupun saat ditransfer 

ke kantor pusat, penyimpanan menjadi sangat tidak rapih lagi. 
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d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan 

Setiap bagian memiliki ID untuk log-in kedalam sistem yang ada 

diperusahaan dan tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

Selain itu terdapat kartu akses untuk menjaga asset dan sektor bagian 

dalam pabrik yang hanya sebagian orang saja yang dapa masuk. 

5. Pemantauan 

a. Perusahaan memiliki fungsi audit internal yang mengawasi dan 

memantau semua transaksi penjualan yang terjadi serta membantu 

memperbaiki dan menyelesaikan apabila ada kendala dalam 

penyelesaian laporan keuangan perusahaan. 

b. Manajemen PT. ABC Garment melakukan tindakan korektif 

berdasarkan informasi keluhan baik itu dari pelanggan, lembaga 

pengatur, dan auditor eksternal yang ada. 

c. Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan operasi 

perusahaan pihak manajemen untuk terus meningkatkan pengendalian 

internal yang baik. 

d. Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman bagi pimpinan 

untuk menentukan langkah perbaikan untuk tahun selanjutnya. 

 

4.4.  Kendala dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus 

Penjualan Kredit 

 Manajemen kurang mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung 

(face to face) dengan manajer kunci tetapi lebih sering dengan sistem formal 
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dalam kebijakan tertulis maupun lewat chat, email, ataupun telfon. Hal ini 

dikarenakan letak kantor head office yang lumayan jauh dari pabriknya letak 

manajer bagian berada. 

 Pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia diperusahaan masih sangat 

bebas dan tergantung dengan manajer atasan yang menanganinya saja. 

Sehingga membuat bagian audit internal terkadang rancu menganalisa 

nilai/angka yang ada. 

 Tidak semua karyawan yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan 

penjualan kredit memahami bagaimana aktivitas mereka berhubungan 

dengan pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. 

Terkadang ada salah komunikasi antara bagian akuntansi dengan bagian IT 

yang meng-input data ke sistem. 

 Sistem akuntansi perusahaan kurang dapat memastikan aktiva dan kewajiban 

yang tercatat merupakan hasil dari transaksi tertentu. Dengan berbedanya 

peraturan antara beberapa bagian terkadang susah untuk memastikan arus 

barang ataupun pembayaran piutang yang terjadi. 

 Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi pemasaran dengan 

menggunakan formulir surat order tidak terlalu mudah dilihat. Dengan 

adanya negosiasi harga yang mungkin lebih dari sekali dan transaksi ekspor 

yang lebih detail dan dokumen yang sangat banyak dalam halnya L/C 

mengakibatkan membingungkan pihak keuangan ataupun akuntansi untuk 

menyocokkan. 

 Tidak periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas yang ada di tangan 

dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Dengan perusahaan ini yang 
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memiliki petty cash tidak hanya dalam Rupiah tapi ada USD, Euro, SGD, 

dan laiinya harusnya pengendalian akan petty cash lebih sering lagi. 

 Perusahaan sulit mengendalikan  aktivitas  pemasarannya melalui analisis 

biaya dan analisis pasar. Hal ini dikarenakan perusahaan masih sulit 

memprediksi pesanan yang datang dan kapan selesainya satu pesanan dari 

suatu pelanggan. Dengan pesanan yang borongan menganalisis pasar dirasa 

lebih sulit dan sering tidak sesuai dengan realita. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem pengendalian 

internal pada siklus penjualan kredit PT. ABC Garment, maka dapat diambil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Kesimpulan umum dari hasil penelitian ini ialah sistem yang telah 

diterapkan di PT ABC Garment sebagian besar sudah sangatlah 

efektif. Dari kelima komponen utama teori COSO yang penulis 

jadikan landasan dalam penulisan penelitian ini, empat diantaranya 

dapat dinilai sangatlah efektif. Kategori yang sangatlah efektif antara 

lain, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas 

Pengendalian serta Pemantauan. Sedangkan poin Informasi dan 

Komunikasi dikategorikan cukup efektif. 

2. Proses sistem penjualan kredit di PT. ABC Garment ini untuk yang 

lokal Bagian marketing menerima pesanan atau order dari 

agent/pembeli. via email atau telfon dan membuat kontrak penjualan 

(sales contract). Selanjutnya mengeluarkan dokumen-dokumen 

pengeluaran Memo (Memo expenditures), Perintah untuk pengiriman 

(shipping advice), Faktur (invoice), Faktur Pajak (tax invoice). Setelah 

semua dokumen siap, staf keuangan akan memperbarui account lokal 

piutang pada buku, rekening file terbaru piutang lokal dan penjualan 

lokal. 
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Sedangkan untuk yang ekspor, bagian marketing menerima pesanan 

atau order dari agent/pembeli. via email atau telfon telfon dan 

membuat kontrak penjualan (sales contract). Lalu menghubungi 

perusahaan Forwarder untuk mengangkut barang ke pelabuhan. divisi 

pengiriman akan memberikan delivery order ke perusahaan forwarder 

dan mempersiapkan dokumen pendukung ekspor antara lain: Daftar 

Packing (packing list), Faktur komersial (commercial invoice) Surat 

Keterangan Asal (certificate of origin), Dokumen asuransi, jika 

Termnya CIF, Bill of Lading, yang diterima dari perusahaan forwarder 

dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dokumen tersebut di copy 

dan disimpan oleh perusahaan Sementara dokumen asli dikirim ke 

negotiating bank. Selanjutnya akan memperbarui pada buku piutang 

ekspor, piutang ekspor file saat ini dan penjualan ekspor. 

3. Pengendalian internal atas siklus penjualan kredit di PT. ABC Garment 

ini berdasarkan penilaian lingkungan pengendalian : 

a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 

sangat dijunjung oleh manajemen perusahaan PT. ABC Garment ini.  

b. Pengendalian internal atas filosofi dan gaya operasional manajemen 

cukup baik walaupun masih ada kekurangan dan belum terlalu 

memadai. 

c. Sudah terdapat struktur organisasi khusus untuk PT. ABC Garment 

ini walaupun masih perusahaan baru dan baru pecah dari induknya. 

d. PT. ABC Garment telah melakukan pengendalian internal secara 

memadai pada unsur partisipasi dalam komite audit dan dewan 
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direksi untuk melakukan evaluasi pengendalian internal dan 

mengawasi dan menilai kualitas laporan keuangan. 

e. Komitmen untuk kompetensi pada PT. ABC Garment sudah 

memadai sesuai teori yang melandasi. 

f. Pengendalian internal atas metode pembagian tugas dan tanggung 

jawab sudah baik dan sesuai teori. 

g. Metode pengendalian manajemen pada PT. ABC Garment belum 

terlalu memadai dibandingkan dengan teori yang ada. 

h. Pada PT. ABC Garment, pengendalian internal atas unsur kebijakan 

menyangkut sumber daya manusia telah memadai dengan usaha PT. 

ABC Garment untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001, ISO 14001, 

dan OHSAS 18001. 

i. Pengendalian internal atas unsur Pengaruh dari luar telah memadai 

dan sesuai dengan teori 

4. Sistem Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit pada PT ABC 

Garment Mengacu pada COSO yang telah diolah dengan kuesioner 

dengan hasil : 

a. komponen Lingkungan Pengendalian memiliki tingkat pengendalian 

internal sangat efektif 

b. Penilaian Risiko PT. ABC Garment sudah memadai dan dinilai 

pengendalian internal untuk unsur ini sangat efektif 

c. PT. ABC Garment untuk unsur informasi dan Komunikasi 

mempunyai pengendalian internal yang cukup efektif 
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d. Aktivitas Pengendalian di PT. ABC Garment ini memiliki 

pengendalian internal yang sangat efektif 

e. Unsur pemantauan pengendalian internal di PT. ABC Garment 

sudah sangat efektif 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis dapat memberikan saran-saran yang bermanfaan bagi PT. ABC 

Garment sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan lagi sistem 

pengendalian internal atas siklus penjualan kredit nya, antara lain: 

1. Pegawai PT. ABC Garment harus lebih terstruktur dan tidak mempunyai 

dua tugas untuk perusahaan yang berbeda walaupun masih induk 

perusahaan. 

2. Pegawai IT minimal yang juga mengerti akuntansi, jadi mengeri apa yang 

dia input. Sehingga disarankan agar perusahaan memberikan pelatihan/ 

training kepada pegawai IT agar dapat mengerti akuntansi secara umum 

dan diutamakan untuk melakukan kegiatan recruitment/lowongan 

pekerjaan menambahkan persyaratan yang lebih tinggiyaitu pegawai IT 

yang menegerti akuntansi untuk meminimalisir biaya untuk training 

pegawai. 

3. Pengembangan pendidikan karyawan perlu ditingkatkan bukan hanya 

sekedar kursus Brevet namun juga mengenai fashion guna mengerti 

kemauan pelanggan akan pasar internasional, agar semakin puas dengan 

hasil garmen PT. ABC Garment 
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4. Sebaiknya PT. ABC Garment melakukan pemeriksaan mendadak agar 

pegawai lebih terdorong untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. 

Hal ini bisa dilakukan oleh direktur perusahaan atau bagian audit internal 

perusahaan yang pendapatnya netral dan tidak memihak. 

5. Dengan banyaknya buruh yang bekerja di pabrik PT. ABC Garment ini, 

fasilitas yang diberikan haruslah lebih baik, walaupun sekarang sudah 

ada diberi makan siang namun dengan sedikit memberi tunjangan akan 

membuat buruh betah dan tidak perlu biaya pelatihan karyawan baru lagi. 

6. PT. ABC Garment sebaiknya membuat sistem penagihan atas piutang 

yang dipimpin oleh satu divisi, yang menjalankan fungsi penagihan dan 

fungsi kredit agar tidak terjadi perangkapan fungsi dengan bagian 

marketing. Karena mengurus dokumen pitang L/C tidaklah semudah 

mengurusi nota kredit lokal biasa, namun berkaitan dengan pihak 

forwarder, bank, dan pelanggan yang letaknya mungkin berbeda benua 

dengan kita. 
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Jl. Darmawangsa IIB no. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

021 – 7208290            0878-77662034 

wisthyalita@gmail.com 

Sex                       female 

Date of birth     Jakarta, june of 6 1992 

Nationality         Indonesia 

Marital Status    un-married 

Religion   Moslem 

 
EDUCATIONAL BACKGROUND   

 

COURSE AND EDUCATION   

  

 

 1998 – 2004  :   Al-Azhar pusat Elementary School, Jakarta 

2004 – 2007  :   Al-Azhar pusat Junior High School, Jakarta 

2007 – 2010  :   SMU 6 Mahakam (Senior High School), Jakarta 

2010 – 2014  :   Accounting majors at Indonesia Banking School, Jakarta 

  

 2002 – 2008 : Mathematics Course at Kumon, Jakarta  

2005 – 2008 : English Language Course at Kumon, Jakarta  

2010              : Customer Service training  

2011               : Service Excellent training 

2012              : Credit Analysis training 
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PERSONAL SKILLS   

 

 

 
 

 

INTERNSHIP EXPERIENCE 
  

WORKING EXPERIENCE  

 

 
ADDITIONAL INFORMATION   

 

 
 
 

Communication 
skills 

▪ good communication skills gained through my experience as barista for 
about two years 

Organisational skills ▪ As a part of OSIS ( Organisasi Siswa Intra Sekolah ) at senior high school, 
SMAN 6 jakarta 

▪ take charge of campus events “LIAT (lomba internal akuntansi)” as part of 
the publication section  

▪ take charge of campus event “AGTI” (Accounting Goes to IBS) a seminar 
event to discuss about the latest issues in accounting, as a head of funding 
and sponsorship section 

Computer skills ▪ good command of Microsoft Office™ tools  (MS Word, MS Excel, MS Power 
Point, MS Access). 

▪ Internet Literate. 
 

 ▪ Internship at BPRS Bumi Rinjani kepanjen Malang, East Java 

▪ Internship at head office of Bank Indonesia Palembang, southern 
Sumatra  
 

  

 

 

 has been a part-time barista at PT Sari Coffee Indonesia (known as 
Starbucks) for about two years, periods from May 2011 - Jan 2014 
(2 years 8 months) 

 Doing an internship as  Internship Junior Auditor at  KAP Hendrawinata 
Eddy & Siddharta ( Kreston International ), periods from  Jan 2014 - 
May 2014 (3 months) 

other 
 

▪ involved in in saman traditional dance at the 100-year revival (100 tahun 
kebangkitan)  
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