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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.  
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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.  

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 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.  

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 
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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 

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. 

1.4.  Perumusan Masalah  

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 ? 

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 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

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.  

2.2.  Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 
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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. 

2.3.  Tinjauan atas sistem Pengendalian 

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. 

2.3.1.  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) 

2. Kegiatan pengendalian (Control activities ) 

3. Penilaian risiko (Risk assessment) 

4. Informasi dan komunikasi (Information and communication) 

5. Pemantauan (Monitoring) 

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. 

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. 
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2.6.  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). 

2.6.1.  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. 

2.7.  Penelitian Sebelumnya  

 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. 

 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. 

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 
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informasi yang seharusnya berlaku di PT ABC Garment dengan berdasar pada 

Standar Operasional Perusahaan, dan membandingkannya menurut teori kajian 

pustaka. 

Gambar : Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Perbandingan sistem pengendalian penjualan 

kredit yang ada dilapangan dengan teori-teori 

yang melandasi 

Analisis Evektivitas 

Hasil Penelitian 

Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem 

Penjualan Kredit (Studi Kasus pada PT. ABC 

Garment) 

Sistem pengendalian intern dan sistem 

informasi penjualan kredit dalam 

praktik dan standar operasional yang 

berlaku dalam perusahaan 

Sistem penjualan kredit menurut 

teori Hall (2013) dan Mulyadi (2008) 

berbasis COSO 

Transaksi Penjualan 

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



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 : 

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. 

3.4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

dimensi waktu penelitiannya ialah cross sectional yang berarti penelitiannya 

dilakukan sekali pada waktu tertentu. Metode yang digunakan adalah metode: 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Kuesioner 

4. Walkthrough 

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 
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berdasarkan komponen COSO pada proses penjualan kredit dengan praktik riil 

dilapangan. 

 

IV.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. 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, 

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.  Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Penjualan Kredit PT. ABC 

Garment 

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

 √   

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. 
 √   

    

Tabel 4.3.1.a - pengolahan Data Kuesioner 
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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. 
 √    
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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:  

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 

 

 

 

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, 

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 

Tabel 4.3.1.b - pengolahan Data Kuesioner 

Sumber : Diolah, dan pengolahan data telah dijunjang dengan melakukan observasi. 
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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. 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 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 

3. 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 
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c. PT. ABC Garment untuk unsur informasi dan Komunikasi mempunyai 

pengendalian internal yang cukup efektif 

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 

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.
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