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ABSTRACT 

Internal control is the method or plan it to his organization ' s leaders that all activities 

related to the company is doing well efficient, and are coordinated with the aim of 

maintaining property firm, create a report accounting that can be dipertanggung jawabkan 

and success of the policies company management 

The purpose of this research are how to know the procedurs and implementation of internal 

control for right to use the place and cash receipt at PD PASAR JAYA, point of this research 

is to analyze internal control for right to use the place and cash receipt PD PASAR JAYA 

which is comparing with internal control theory 

This Research used qualitative method and the information of this research are collected by 

documentation, observasion and interview 

Based on the result of the research by analyze internal control for right to use the place and 

cash receipt of PD PASAR JAYA showing the responsibility specified company operational 

standart procedures and appropriate with internal control theory 

PD PASAR JAYA has done internal control over the cycle of sales and acceptance of cash 

with the organizational structure that separates the responsibility of fungsionalnya to 

inadequate 

Keyword : Right to use the place, Cash Receipt, Internal Control Theory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pertumbuhan perusahaan sejalan dengan berkembangnya kegiatan di ibukota menuntut 

keterampilan pengelola dalam menjalankan perusahaannya, pengelola juga dihadapkan 

dengan beberapa risiko. Tujuan dari pengelolaan perusahaan tersebut yaitu mencapai profit 

yang maksimum dan kesejahteraan karyawan sehingga perusahaan akan dapat menjalankan 

kegiatan operasionalnya dengan baik. dalam menjalani kegiatan perusahaan yang menjadi 

perhatian khusus yaitu masalah penyelewengan atau fraud dalam pengendalian internal. 

Diawali dengan kasus Bank Century tahun 2008 dan juga kasus PT Kimia Farma dengan PT 

Indo Farma pada tahun 2002. Kasus – kasus tersebut terjadi karena pengendalian internal 

yang tidak efektif. 

Pengendalian merupakan suatu unsur penting yang harus harus diterapkan sejalan 

dengan dilaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal merupakan 

sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang 

diinginkan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta mendorong ketaatan 

terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal  terkait dengan 

keefektifan dan efesiensi suatu sistem operasional dalam perusahaan dan juga merupakan 

salah satu perusahaan menjaga aset – aset yang dimilikinya dan mencegah terjadinya fraud. 

Selain itu, pengendalian internal juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik 

yang disengaja atau tidak sehingga dapat memperlancar prosedur audit. Agar dapat berjalan 

efektif, pengendalian internal memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas 

dalam organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan (Mulyadi, 2001). Pengendalian 

internal sangat berperan penting dalam perusahaan sehingga dalam penilaian ke efektifannya 

perlu dilakukan oleh pihak independen, disamping pencegahan yang dilakukan dari internal 
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perusahaan. Dengan kata lain, pengendalian internal terkait dengan prinsip good coorporate 

governance. 

Pada dasarnya, sistem pengendalian internal dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu sistem 

pengendalian akuntansi dan sistem pengendalian administrasi. Sistem pengendalian akuntansi 

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

kekayaan organisasi dan memeriksa ketelitian serta dapat diandalkannya data akuntansi. 

Sistem pengendalian akuntansi yang baik selain dapat menjamin kekayaan perusahaan juga 

dapat menjamin kekayaan  para investor dan kreditur yang ditanamkan pada perusahaan serta 

akan mengasilkan laporan keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan. Sistem 

pengendalian administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijkan 

manejemen (Standar Profesional Akuntan Publik Standar Auditing (SPAP SA) seksi 319). 

Dalam sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting terutama 

pada bagian penerimaan dan pengeluaran kas, menurut Kieso, et al, (2009:317) 

mendefinisikan kas sebagai berikut:“cash is the asset most susceptible to fraudulent 

activities”. kas merupakan komponen yang sangat rentan terhadap penyelewengan atau fraud. 

Kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancer lainnya yaitu kas sifatnya likuid 

(cepat dijadikan uang dan dapat digunakan), mudah dibawa-bawa, dan tidak mudah 

diidentifikasikan pemiliknya. Melihat dari beberapa hal tersebut maka kas merupakan 

komponen yang paling mudah disalahgunakan. Oleh karena itu pengendalian internal bagian 

penerimaan dan pegeluaran kas di dalam suatu perusahaan atau organisasi harus di jalan 

sebaik-baiknya agar terhindar penyalahgunaan kas. 

Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, memiliki perhatian lebih 

pada aliran kasnya karena pendapatan utama dari perusahaan adalah melalui kas. 

Pengendalian yang efektif sangat diperlukan pada bagian penerimaan dan pengeluaran kas, 

hal ini sangat dierlukan agar tidak terjadi kemungkinan fraud. Keefektifan pengendalian 

internal atas kas akan menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap 

kas. Untuk mewujudkan pengendalian internal yang efektif, dalam penerapannya tidak hanya 
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dilakukan oleh divisi pengendalian internal saja tetapi didukung oleh seluruh  stakeholder, hal 

tersebut merupakan kunci dari keberhasilan pengendalian ini. 

Perusahaan yang menjadi objek dari penelitian adalah perusahaan P.D Pasar Jaya 

merupakan perusahaan daerah yang mengikutsertakan perusahaan swasta dalam 

pengoperasiannya. (Rahardjo, 1971) dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pengusahaan pasar-pasar di DKI Jakarta berdasarkan prinsip ekonomi,yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat dan merupakan sumber pendapatan daerah. 

Dokumen-dokumen kas pada perusahaan ini sangat banyak dan masih menggunakan sistem 

manual dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas, hal tersebut dapat menimbulkan 

adanya penyelewengan. 

Mengingat betapa pentingnya sistem pengendalian internal atas sistem penerimaan  dan 

pengeluaran kas maka permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana 

pelaksanaan pencatatan dan pemeriksaan dokumen maupun bukti transaksi yang rapi dan 

sistematis terhadap posisi keuangan, khususnya kas. 

Maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul : 

“Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Hak Guna Pemakaian Tempat 

Usaha dan Penerimaan Kas secara Tunai pada PD. PASAR JAYA” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan pada PD. PASAR JAYA masih 

dilakukan secara manual, proses administrasi dalam pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi 

belum dilakukan dengan baik, terutama pada proses penerimaan dan pengeluaran kas.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi mencangkup pengkajian teoritis terhadap aspek-aspek pengendalian 

internal pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas terkait aktivitas pengendalian dan pengaturannya 

pada PD. PASAR JAYA Pusat di Jalan Pramuka Raya 
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1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur  penjualan hak guna pemakaian tempat usaha dan penerimaan kas PD 

PASAR JAYA ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal atas siklus penjualan hak guna 

pemakaian tempat usaha dan  penerimaan kas PD PASAR JAYA ? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan hak guna pemakaian tempat usaha dan penerimaan kas 

PD PASAR JAYA  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal atas siklus penjualan hak guna 

pemakaian tempat usaha dan penerimaan kas PD PASAR JAYA 

1.6  Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga pihak 

lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :    

1. Bagi penulis  

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi akuntansi mengenai 

penjualan dan penerimaan kas, memberikan gambaran langsung penerapan teori yang telah 

penulis dapatkan selama kuliah dengan praktek yang dilakukan di dunia usaha.  

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literatur sistem informasi akuntansi dalam hal penjualan dan penerimaan kas. 

3. Bagi perusahaan 
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Hasil penelitian mendapatkan analisis menegenai pelaksanaan pengendalian internal pada 

siklus Penjualan Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha dan Penerimaan Kas perusahaan tersebut 

dan juga menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, pembatasan 

masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, yaitu Pengertian Sistem Informasi Akuntansi, 

Pengendalian Internal, dan Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas. Kemudian hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menjadi bahan 

perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian ini serta kerangka pemikiran dari penelitian 

ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-

data yang digunakan beserta sumber data. 

 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi dan uraian organisasi serta sistem dan Prosedur Penjualan Hak Guna 

Pemakaian Tempat Usaha dan Penerimaan Kas. Menjelaskan mengenai evaluasi–evaluasi 

tentang struktur organisasi, sistem dan prosedur penjualan hak guna pemakaian tempat dan 

penerimaan kas. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran bagi 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Definisi Sistem 

Menurut Hall (2011) definisi sistem dituliskan sebagai berikut: 

“system is a set of interdependent elements, that together accomplish specific 

objectives. System must have organization, interrelationships, integration, and central 

objectives” 

Sistem  diartikan sebagai sekelompok elemen yang saling berkaitan yang bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Menurut McLeod (2007:11) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen yang 

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

sekumpulan komponen – komponen yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.1.2 Definisi Informasi 

Menurut Romney & Stainbart (2004:2) informasi adalah sebagian atau semua fakta 

yang dikumpulkan, disimpan, dan diprosess oleh sebuah sistem informasi. Informasi adalah 

data yang diorganisisr dan diproses untuk menghasilkan sebuah makna. 

Sedangkan menurut McLeod (2007:15) informasi adalah data yang telah diproses 

sehingga data tersebut memiliki arti. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi 

adalah suatu data yang didapat yang kemudian di olah agar data tersebut lebih memiliki 

makna yang pada akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan. 

 

2.1.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi menurut Robert A.L. dan K.R. davis yang dikutip oleh 

Jogiyanto (2005) menyebutkan bahwa :  

“sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
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bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” 

Sedangkan definisi sistem informasi menurut Romney dan Steinbart (2004) adalah 

sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan 

informasi kepada pengambil.  

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu  sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan data harian, dimana mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna 

berupa laporan yang diperlukan pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. 

 

2.1.1.4 Definisi Akuntansi 

  Weygandt,kimmel & kieso (2011)  mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :  

“Accounting consist of three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic 

events of an organization to interest users” 

 Warren & Fees (2008:7) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“accounting is often called the language of business. This language dan be viewed as 

an information system that provides essential information about the financial activity of an 

entity to various individuals or groups for their use in making informed judgments and 

decisions” 

 Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengkomunikasikan informasi 

ekonomis mengenai aktivitas keuangan ke berbagai pihak.Dari definisi ini dapat dikatakan 

bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan akuntansi adalah orang-orang kompeten 
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dalam bidangnya agar informasi yang disajikan benar-benar mampu mencerminkan kinerja 

suatu perusahaan. 

Sedangkan Menurut American Institute of Certified Public Accountant (Warren and 

Fees, 2008:11), akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, 

primarily financial in nature, about economic activities that is intended to be usefull 

in making economic decision, in making choices among alternative courses of 

action”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 

suatu proses mencatat, menggolongkan, memeriksa sesuai ketentuan yang berlaku dan 

menyajikan dalam bentuk laporan yang berisi tentang keuangan perusahaan atau organisasi 

. 

2.1.1.5 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

  Menurut James A Hall (2011) Sistem Informasi Akuntansi adalah 

”Accounting Information System process financial transaction and non financial transaction 

that directly affect the processing of financial transaction” 

 Menurut Robert G. Murdick, T.C Fuller dan Joel E. Ross dalam buku  Jogiyanto  

(2005), Sistem Informasi Akuntansi adalah: 

“Kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan 

informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan 

pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan 
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sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, 

pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya”. 

Menurut Mulyadi (2008) sistem akuntansi adalahh organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedimikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu perusahaan. 

 Berdasarkan  kedua pengertian di atas dapat disimpukan  bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah bagian dari sistem informasi. Sistem informasi akuntansi yaitu mengolah 

data keuangan dan data lainnya menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya. 

 

2.1.1.6 Komponen Sistem Informasi 

Menurut Romney & Stainbart (2009) sistem informasi memiliki komponen sebagai 

berikut: 

a. People, orang yang mengoperasikan suatu sistem dan melaksanakan berbagai macam 

fungsi 

b. Procedure, baik prosedur secara manual maupun otomatis, terlibat dalam 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data tentang suatu kegiatan organisasi. 

c. Data, proses bisnis dari suatu organisasi. 

d. Software, berfungsi untuk memproses data suatu organisasi. 

e. Information technology infrasrtucture, termasuk komputer, alat penunjang, dan alat 

komunikasi jaringan. 
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Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya 

dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan 

sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi 

seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu semua sebuah sistem 

tidak akan berjalan dengan baik. 

2.1.2 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

 Untuk menciptakan sebuah sistem informasi akuntansi yang memadai perlu 

berbagai tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Menurut Romney 

& Steinbart (2009), ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam menyusun sistem 

informasi akuntansi, antara lain: 

1. Analisis (analysis), fase ini merupakan fase yang merancang sistem menggali 

informasi yang diperlukan, baik dari internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan. Dari informasi yang diperoleh, pernacang sistem dapat merencanakan 

bentuk dokumen, prosedur, dan pelaporan informasi akuntansi. 

2. Desain (design), pada fase desain ini perancang sistem akan merancang berbagai 

bentuk dokumen, prosedur, deskripsi pekerjaan, sistem pengendalian, bentuk 

pelaporan, serta berbagai peralatan yang mungkin diperlukan. 

3. Implementasi (implementation), pada fase implementasi, baik untuk sistem baru 

maupun sistem yang telah ada sebelumnya, semua dokumen, prosedur, peralatan, 

serta sumber daya manusia telah siap untuk melakukan operasi atas sistem yang telah 

dirancang. Pada fase ini peranan sumber daya manusia sangat menentukan 

keberhasilan operasional sistem. 
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Tindak lanjut (follow-up), setelah sistem akuntansi operasional, perlu ada evaluasi dan 

pemantauan atas kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul. Tindakan koreksi dan 

perbaikan mungkin diperlukan dalam fase ini. 

 

 

2.1.3 Siklus Penjualan 

2.1.3.1 Definisi Siklus Penjualan 

Penjualan merupakan pembelian suatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak 

lain dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu 

sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan maka semakin besar juga 

pendapatan yang diperoleh perusahaan. 

Aktifitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktifitas 

penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat 

merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan 

tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang. 

Pengertian penjualan menurut Kieso (2007) dalam buku “Accounting Principles” 

menyatakan bahwa: 

“Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor 

yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa” 

Menurut Mulyadi (2008) siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya 

pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur (penagihan), dan pencatatan 

penjualan. Sistem pencatatan order penjualan memuat prosedur yang tercatat dalam 
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penerimaan dan pengiriman order pelanggan dan dalam menyajikan faktur – faktur yang 

menguraikan produk, pelayanan dan penilaian bagian – bagian yang nantinya terkait dengan 

bagian penjualan. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan 

maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah 

proses pemindahtanganan suatu barang atau jasa dengan persetujuan antara penjual dan 

pembeli dimana biaya yang dikenakan sudah di sepakati  

 

2.1.3.2 Bagian Dalam Siklus Penjualan 

Menurut Hall (2008) bagian – bagian yang terkait dalam siklus penjualan adalah: 

bagian pesanan penjualan (sales order), bagian kredit, gudang, pengiriman, dan bagian 

billing. Fungsi dari bagian – bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian Pesanan Penjualan (Sales Order) 

Dalam perusahaan kecil, fungsi penjualan dapat dipegang oleh seorang karyawan 

dalam bagian penjualan.Tetapi dalam perusahaan besar bagian pesanan penjualan merupakan 

suatu bagian yang berdiri di bawah bagian penjualan. Untuk kedua keadaan tersebut, bagian 

pesanan penjualan memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Mengawasi semua pesanan yang diterima. 

2. Memeriksa surat pesanan yang diterima. 

3. Meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit. 

4. Menentukan tanggal pengiriman. 

5. Membuat surat perintah peniriman. 

6. Membuat catatan mengenai pesanan – pesanan yang diterima. 
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7. Mengadakan hubungan dengan pembeli mengenai retur penjualan. 

8. Mengawasi pengiriman barang. 

 

Bagian Kredit 

Dalam prosedur penjualan, setiap pengiriman barang untuk memenuhi pesanan 

pembeli yang syaratnya kredit, harus mendapatkan persetujuan dari bagian kredit.Agar dapat 

memberikan persetujuan, bagian kredit menggunakan catatan yang dibuat oleh bagian 

piutang untuk tiap – tiap langganan mengenai sejarah kreditnya, jumlah maksimum dan 

ketepatan waktu pembayarannya. Persetujuan dari bagian kredit biasanya ditunjukkan dalam 

formulir surat perintah pengiriman yang diterima dari bagian pesanan penjualan. 

Bagian Gudang 

Dalam hubungannya dengan penjualan, bagian gudang bertugas untuk menyiapkan 

barang seperti yang tercantum dalam surat perintah pengiriman. Barang – barang ini 

diserahkan ke bagian pengiriman untuk dikemas dan dikirimkan ke pembeli. 

Bagian Pengiriman Barang 

Bagian pengiriman barang bertugas untuk mengirim barang – barang kepada pembeli. 

Pengiriman ini hanya boleh dilakukan apabila ada surat perintah pengiriman yang sah. 

Bagian Billing 

Tugas bagian billing adalah: 

1. Membuat faktur penjualan dan tembusan – tembusannya. 

2. Menghitung biaya kirim penjualan 

3. Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan – perhitungan dalam faktur. 
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Data flow diagram dari siklus penjualan digambarkan pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 Siklus Penjualan 

 

Sumber: James A. Hall (2011) 

 

2.1.3.3 Prosedur Penjualan Tunai 

Penjualan tunai oleh perusahaan dilaksanakan dengan mewajibkan pembeli membayar 

harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli, 

setelah uang diterima perusahaan lalu barang diserahkan kepada pembeli, setelah uang 

diterima perusahaan lalu barang diserahkan kepada pembeli kepada pembeli dan transaksi 

penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Menurut Mulyadi (2008), dokumen yang 

digunakan dalam sistem penjualan tunai adalah: 

a. Faktur Penjualan Tunai 

b. Registrasi Kas (Cash Register Tape) 
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c. Bukti Setor Bank 

d. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan 

Transaksi penjualan tunai dicatat oleh perusahaan dengan menggunakan catatan 

akuntansi, Mulyadi (2008) memaparkan catatan akuntansi yang digunakan yaitu: 

1. Jurnal Penjualan 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

3. Jurnal Umum 

4. Kartu Persediaan 

 

2.1.3.4 Dokumen Masukan dan Keluaran dalam Siklus Penjualan 

Menurut Mulyadi (2008) dokumen masukan dalam penjualan, terdiri dari: 

1. Surat Order Pengiriman. 

2. Invoice (Faktur Penjualan). 

3. Bukti Memorial. 

4. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan. 

Sedangkan untuk dokumen keluarannya adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan. 

2. Laporan Persediaan Barang. 

3. Daftar Piutang. 

4. Buku Piutang 

 

2.1.3.5 Database dalam Siklus Penjualan 

Menurut Jogiyanto (2005) basis data yang digunakan pada siklus penjualan adalah: 
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1. Master File Persediaan 

Memuat data persediaan di dalam gudang yang menccatat arus persediaan baik 

penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir persediaan. 

2. Master File Piutang 

Berisi saldo piutang usaha yang berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan 

piutang tersebut. 

3. File Transaksi Penjualan. 

File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap 

database penjualan lainnya,. 

4. File Transaksi Persediaan. 

File ini terdapat pada bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi yang 

mencatat persediaan di gudang. 

 

2.1.4 Siklus Penerimaan Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008), kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) 

dan rekening giru. Kas adalah mata uang kertas dan logan baik rupiah maupung mata uang 

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ada juga yang mendefinisikan 

kas sebagai segala sesuatu yang dapat dengan segera dijadikan atau dicairkan menjadi uang. 

Dengan definisi kedua ini maka selain uang kertas dan logam maka giru, wesel, dan lainnya 

merupakan contoh dari kas. 

Penerimaan kas dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain penerimaan dari 

piutang, penjualan tunai, ataupun penerimaan kas yang berasal dari penjualan aktiva tetap 

perusahaan. 
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2.1.4.1 Dokumen Dalam Siklus Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2008) dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah: 

1. Faktur penjualan tunai. 

2. Pita register kas (cash register tape). 

3. Credit card sales slip. 

4. Bill of lading. 

5. Faktur penjualan COD. 

6. Bukti setor bank. 

7. Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

 

2.1.4.2 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2008), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai adalah: 

1. Jurnal penjualan. 

2. Jurnal Penerimaan Kas. 

3. Jurnal Umum. 

4. Kartu Persediaan. 

5. Kartu Gudang. 

 

2.1.4.3 Jaringan Prosedur 

Menurut Hall (2011), jaringan yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 
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1. Ruang Penerimaan Dokumen. 

Memisahkan cek dengan permintaan pembayaran dan menyiapkan daftar 

pembayaran. 

2. Departemen Penerimaan Kas. 

Mencocokkan cek dan daftar pembayaran. 

3. Departemen Piutang Dagang. 

Menerima dan mencocokkan dokumen pembayaran dan daftar pembayaran. 

4. Departemen Pemrosesan Data. 

Mencocokkan voucher jurnal dengan file transaksi penerimaan kas dan 

memperbaharui buku besar pembantu piutang dagang. 

Menurut Mulyadi (2008), jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Order Penjualan. 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat 

faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga 

barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran 

harga barang ke fungsi kas untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi 

pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. 

2. Prosedur Penerimaan Kas. 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap “lunas” pada faktur 

penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan 

pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. 

3. Prosedur Penyerahan Barang. 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 
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4. Prosedur Pencatatan Penjualan tunai. 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai 

dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. 

5. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank sistem. 

Pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank, 

semua kas yang diterima pada suatu hari.Dalam prosedur ini fungsi kas menyetorkan 

kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. 

6. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal 

penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. 

7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan. 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan 

berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan.Berdasarkan rekapitulasi harga 

pokok penjualan ini fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen 

sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 

2.1.4.4 Bagian Dalam Siklus Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2008) bagian – bagian dalam suatu organisasi yang berperan dalam 

proses siklus penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Penjualan 

Dalam Transaksi peenjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab menerima order dari 

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum 

ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal 

pengiriman, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat “back order” pada saat 

diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenugi order dari pelanggan. 

Analisis Sistem..., Ilham Ardiansyah R., Ak.-IBS, 2012



2. Bagian Kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab 

sebagai penerima kas dari pembeli. 

3. Bagian Gudang 

Dalam transaksi penjualan kredit, bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan 

barang dan menyampaikan barang yang dipesan oleh pelanggan. 

4. Bagian Pengiriman 

Bagian pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas surat order 

pengiriman yang diterimanya dari bagian penjualan dan menjamin bahwa tidak ada 

barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. 

 

 

 

5. Bagian Akuntansi 

Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada pihak debitur, serta membuat laporan penjualannya. 

Gambar 2.2 Siklus Penerimaan Kas 
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Sumber: James A. Hall (2011) 

 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Definisi dan Manfaat Pengendalian Internal 

 Definisi pengendalian internal menurut James M. Reeve,dkk (2009: 387) dalam buku 

Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia) diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-

proses yang diinginkan perusahaan untuk melindungi asset perusahaan, mengolah informasi 

secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku 

Menurut COSO (Commite Of Sponsoring Organization) (Hall, 2008:146) 

mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang di implementasikan oleh dewan 

direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan 

untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan 

pengendalian tersebut meliputi : (1) efektivitas dan efesiensi operasi. (2) reliabilitas pelaporan 

keuangan. (3) kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. 
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Menurut Hall (2008:148), sistem pengendalian internal yang di keluarkan oleh 

AICPA (American Institute Certified Public Accountant) pada tahun 1949 terdapat empat 

unsur, yaitu: (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan fungsional yang 

jelas, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang 

cukup kepada harta, utang, pendapatan, dan biaya. (3) praktik yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. (4) karyawan yang mampu 

melaksanakan tugasnya.  

 Menurut James A Hall (2007:18) dalam buku Accounting Information System, 

mendefinisikan pengendalian internal adalah terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan 

prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya : 

1. Menjaga aktiva perusahaan. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak 

manajemen.  

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1998) Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai sistem Pengendalian Intern meliputi 

organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam 

suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memastikan kecermatan dan keandalan 

data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan 

manajemen yang telahdigariskan.”Pengendalian Intern sebagai Manajemen Control (Arti 

Luas). Selanjutnya apabila unsur-unsur yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern yang 

telah sesuai dengan definisi dikelompokkan dua sub sistem, maka kedua sub sistem tersebut 

terdiri dari sub sistem “Pengendalian Administrasi (Administrative Control) dan 
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“Pengendalian Akuntansi” (Accounting Control). Pembagian dalam sub sistem ini secara 

langsung dan lengkap dalam buku Norma Pemeriksaan Akuntansi, jadi dalam arti yang luas, 

Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian Intern 

yang bersifat accounting dan administrasi. 

Jadi dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan internal 

adalah metode atau rencana-rencana pemimpin perusahaan terhadap organisasinya agar 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan berjalan dengan baik, efisien, dan 

terkoordinir dengan tujuan memelihara harta perusahaan, menciptakan laporan akuntansi 

yang dapat dipertanggung jawabkan dan terlaksananya kebijakan-kebijakan manajemen 

perusahaan. 

 

 

 

2.2.2 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2008:152) berdasarkan COSO (commite of sponsoring 

organization),komponen dalam sistem pengendalian terdiri dari lima aktivitas. Penjelasan 

mengenai komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

  Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen pengendalian 

lainnya.Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan 

dalam komponen pengendalian internal yang lainnya. Lingkungan pengendalian, sebagai 

komponen pengendalian yang pertama, memiliki beberapa faktor yaitu : filosopi menejemen 

dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap 

Analisis Sistem..., Ilham Ardiansyah R., Ak.-IBS, 2012



kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur organisasi, metode penetapan otoritas 

dan tanggungjawab, pengaruh eksternal seperti pemeriksaan badan pemerintah, serta 

kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

memastikan bahwa tidakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi resiko perusahaan yang 

telah diidentifikasi. Aktifitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan antara lain 

meliputi:  Desain dokumen yang baik dan bernomer urut tercetak, pemisahan tugas, otorisasi 

yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi, mengamankan harta dan catatan perusahaan 

dan menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain. 

3. Penaksiran resiko 

  Penaksiran resiko digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola 

berbagai resiko yang berkaitan dengan internal dan eksternal perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat bersumber dari : 

1. tindakan tidak di sengaja seperti kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan 

karyawan, kesalahan meng-copy data, sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan. 

2. tindakan kesengajaan seperti sabotase, tindakan kesengajaan merusak sistem 

informasi akuntansi dan kecurangan karyawan dengan mencuri atau 

menyalahgunakan harta perusahaan. 

3. bencana alam atau kerusuhan politik. 

4. kesalahan perangkat lunak (software) dan kegagalan peralatan komputer seperti 

kerusakan hardware, kerusakan sistem operasi, kerusakan software. 

4. Informasi dan Komunikasi 
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  Informasi harus diindentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat 

sehingga setiap orang dalam perusahan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan 

baik. Sistem informasi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal dan efektif 

dengan cara : mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid, mengklasifikasikan 

transaksi sebagaimana harusnya, mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat, 

mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat serta menyajikan transaksi dan 

pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat. 

5. Pemantauan 

  Pemantauan adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal 

serta operasinya berjalan. Kegiatan utama dalam monitoring meliputi : (1) Supervisi yang 

efektif dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan, memonitor kinerja karyawan, 

mengoreksi yang mereka kerjakan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan 

yang memiliki aksesterhadap harta perusahaan, (2) Akuntansi pertanggungjawanban, (3) 

Pengauditan internal yang mencakup review terhadap realibilitas dan integritas informasi 

operasional dan finansial, penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal, evaluasi 

kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen atas aturan dan regulasi 

yang berlaku. 

Tabel 2.2 Tabel Komponen Pengendalian Internal 

Komponen Uraian Komponen  Pembagian lebih lanjut (jika 

dapat diterapkan) 

Lingkungan Pengendalian Tindakan, kebijakan, dan 

prosedur yang 

mencerminkan sikap 

manajemen puncak, direktur, 

Subkomponen lingkungan 

pengendalian : 

- Integritas dan nilai etis 

- Komitmen pada 
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dan pemilik entitas secara 

keseluruhan tentang 

pengendalian internal dan 

arti pentingnya 

kompetensi 

- Pertisipasi dewan 

komisaris dan komite 

audit 

- Filosofi dan gaya 

operasi manajemen 

- Struktur organisasi 

- Kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia 

Aktifitas pengendalian Kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan manajemen 

untuk mencapai tujuannya 

bagi pelaporan keuangan 

Jenis aktifitas pengendalian 

khusus : 

- Pemisahan tugas yang 

memadai  

- Otorisasi yang tepat 

atas transaksi dan 

aktifitas  

- Dokumen dan catatan 

yang memadai  

- Pengendalian fisik atas 

aktiva dan catatan  

- Pemeriksaan 

independen atas 

kinerja 
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Penilaian resiko Pengidentifikasian dan 

analisis oleh manajemen 

terhadap resiko yang relevan 

dengan penyusunan laporan 

keuanganyang sesuai dengan 

GAAP 

Proses penilaian resiko : 

- Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiko  

- Menilai signifikansi 

resiko dan 

kemungkinan 

terjadinya  

- Menentukan tindakan 

yang diperlukan untuk 

mengelola resiko 

Kategori asersi manajemen 

yang harus dipenuhi : 

- Asersi tentang kelas 

transaksi dan peristiwa 

lain 

- Asersi tentang saldo 

akun 

Asersi tentang penyajian dan 

pengungkapan 

Informasi dan komunikasi Metode yang digunakan 

untuk memulai, mencatat, 

memproses, dan melaporkan 

Tujuan audit yang 

berhubungan dengan transaksi 
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transaksi entitas serta 

mempertahankan 

akuntabilitas aktiva terkait 

yang harus dicapai : 

- Keterjadian  

- Kelengkapan 

- Keakuratan 

- Posting dan 

pengikhtisaran 

- Klasifikasi 

- Penetapan waktu 

 

Pemantauan  Penilaian berkelanjutan dan 

periodic oleh manajemen 

terhadap pelaksanaan 

pengendalian internal untuk 

menetukan apakah 

pengendalian telah berjalan 

seperti yang dimaksud 

dimodifikasi bila perlu 

Tidak dapat diterapkan 

Sumber : Penulis 

 

2.2.3 Tujuan Pengendalian internal 

Alvin A Arens (2008:370) memaparkan tujuan pengendalian internal sebagai berikut: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan  
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Manajemen memikul baik tanggung jawab hokum maupun professional untuk 

memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan 

pesyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip yang berlaku umum. Tujuan 

pengendalian yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi 

tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. 

2. Efesiensi dan efektifitas operasi 

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya 

secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. 

Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi 

keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk 

keperluan pengambilan keputusan 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan 

Section 404 mengharuskan semua perusahaan public mengeluarkan laporan 

tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan. Selain mematuhi peraturan hokum dalam section 404, organisasi-

organisasi public, nonpublic, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hokum 

dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan 

akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang 

lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan 

dan kecurangan 

 

2.2.4 Fungsi Pengendalian Internal 
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Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting.Secara garis besar dapat 

dijelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut saling mendukung agar sistem yang ada memperoleh 

hasil yang maksimal bagi perusahaan. 

Hall (2008) menjelaskan fungsi pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1. Preventive Control. 

Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu 

masalah sebelum permasalahan tersebut muncul.Mempekerjakan personil 

akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas yang memadai, dan secara 

efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan 

pengendalian pencegahan yang efektif. 

2. Detective Control 

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah pada saat masalah itu muncul.Contoh 

dari Detective Control adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, 

mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. 

3. Corrective Control 

Berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam Preventive dan 

Detectie control.Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang 

ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat 

diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari Corrective Control adalah 

pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti 

prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data seperti juga kesalahan 

dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. 
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2.2.5 Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan 

Menurut Mulyadi (2008) memiliki 4 unsur pokok dalam pengendalian internal yaitu:z 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 

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

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Sedangkan untuk penjalasan pengendalian internal atas siklus penjualan adalah 

sebagai berikut: 

Organisasi 

Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit, unsur 

pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut: 

1. Fungsi Penjualan Harus Terpisah dari Fungsi Kredit.  

Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekkan intern 

terhadap transaksi penjualan kredit.Dalam transaksi penjualan, fungsi penjualan 

mempunyai kecendrungan untuk menjual barang sebanyak – banyaknya, yang 

seringkali mengabaikan dapat ditagih atau tidaknya piutang yang timbul dari transaksi 

tersebut.Oleh karena itu diperlukan pengecekkan intern terhadap status kredit pembeli 

sebelum transaksi penjualan kredit dilaksanakan.Fungsi kredit diberi wewenang untuk 

menolak pemberian kredit kepada seorang pembeli berdasarkan analisis terhadap 

riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh pembeli tersebut di masa yang 
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lalu.Dengan dipisahkannya fungsi penjualan dari fungsi kredit, resiko tidak 

tertagihnya piutang dapat dikurangi. 

 

 

2. Fungsi Akuntansi Harus Terpisah dari Fungsi Penjualan dan Fungsi Kredit.  

Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi 

operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi.Dalam sistem penjualan kredit, 

fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari fungsi 

operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek 

kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. 

3. Fungsi Akuntansi Harus Terpisah dari Fungsi Kas.  

Seperti telah disebutkan diatas, berdasarkan unsur pengendalian internal yang baik, 

fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi  

akuntansi dengan fungsi pokok yang lain akan membuka kesempatan bagi karyawan 

perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk 

menutupi kecurangan yang dilakukannya. 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Penerimaan Order dari Pembeli Diotorisasi Oleh Fungsi Penjualan dengan 

Menggunakan Formulir Surat Order Pengiriman.  

Transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal 

kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman 

untuk memungkinkan berbagai pihak (fungsi pencatatan penagihan) 

melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari pembeli. Persetujuan 
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dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi 

dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Dengan demikian 

fungsi penjjualan ini bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditujukan 

kepada fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterimanya dari pembeli. 

 

2. Persetujuan Pemberian Kredit Diberikan oleh Fungsi Kredit dengan 

Membubuhkan Tanda Tangan Credit Copy.  

Seperti telah disebutkan di atas, untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya 

piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit, 

sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Otorisasi ini berupa tanda tangan 

kepala bagian kredit dalam dokumen credit copy, yang merupakan tembusan surat 

order pengiriman. 

3. Pengiriman Barang Kepada Pelanggan Diotorisasi oleh Fungsi Pengiriman 

dengan Cara Menandatangani dan Membubuhkan Cap “Sudah Dikirim” 

pada Copy Surat Order Pengiriman.  

Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, funsi pengiriman 

membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap “sudah dikirim” pada copy surat 

order pengiriman. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi pengiriman ke fungsi 

penagihan sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang sesuai dengan 

perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi penjualan, sehingga 

fungsi penagihan dapat segera melakukan pengiriman faktur penjualan sebagai 

dokumen penagihan piutang. 

4. Penetapan Harga Jual, Syarat Pengangkutan Barang, dan Potongan 

Penjualan Berada di Tangan Direktur Pemasaran dengan Penerbitan Surat 

Keputusan Mengenai Hal Tersebut.  
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Harga jual yang berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjualan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan 

demikian pengisian informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur 

penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjjualan, dan 

potongan penjualan yang ditetapkan oleh direktur pemasaran. 

5. Terjadinya Piutang Diotorisasi oleh Fungsi Penagihan dengan 

Membubuhkan Tanda Tangan Pada Faktur Penjualan.  

Terjadinya piutang yang menyebabkan kekayaan perusahaan bertambah diakui 

dan dicatat berdasarkan dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan ini dibuat 

berdasarkan dokumen copysurat order pengiriman. Pengisian informasi harga 

satuan dan syarat penjualan harus didasarkan pada harga satuan dan syarat 

penjualan lain yang telah ditetapkan. 

6. Pencatatan ke Dalam Catatan Akuntansi Harus Didasarkan atas Dokumen 

Sumber yang Dilampiri dengan Dokumen Pendukung yang Lengkap.  

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang 

sahih (valid).Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya 

dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang 

berwenang. 

7. Pencatatan ke Dalam Catatan Akuntansi Harus Dilakukan oleh Karyawan 

yang Diberi Wewenang.  

Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan 

tersebut memutakhirkan (up date) catatan akuntansi berdasarkan dokumen 

sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber 

sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan 
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akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini maka tanggung jawab atas 

pengubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, 

sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan ke dalam catatan 

akuntansi yang tidak dipertanggung jawabkan. 

Praktik yang Sehat 

1. Penggunaan Formulir Bernomor Urut Tercetak. 

Di dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah 

mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir.Dengan demikian untuk 

mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media 

untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian formulir 

adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. 

2. Secara Periodik Fungsi Akuntansi Mengirim Pernyataan Piutang Kepada 

Setiap Debitur untuk Menguji Ketilitian Catatan Piutang yang 

Diselenggarakan oleh Fungsi Tersebut.  

Praktik yang sehat dapat diciptakan dengan cara pengecekkan secara periodic 

ketelitian catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan catatan 

akuntansi yang diselenggarakan oleh pihak luar yang bebas. 

3. Pemeriksaan Mendadak (Surprised Audit). 

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada 

pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu 

organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan – kegiatan 

pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. 
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4. Setiap Transaksi Tidak Boleh Dilaksanakan dari Awal Sampai Akhir oleh 

Satu Orang atau Satu Unit Organisasi. 

Hal ini juga harus dilakukan tanpa ada campur tangan pihhak lain, sehingga 

terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang 

terkait, maka setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

5. Perputaran Jabatan (Job Rotation).  

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi 

pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka 

dapat dihindari. 

6. Keharusan Pengambilan Cuti Bagi Karyawan yang Berhak.  

Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi 

haknya.Salama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk 

sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam 

departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang 

menggantikan untuk sementara tersebut. 

7. Pembentukan Unit Organisasi yang Bertugas Untuk Mengecek Efektifitas 

Unsur – Unsur sistem Pengendalian Internal yang Lain. Unit organisasi ini 

disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Agar efektif dalam 

menjalankan tugasnya, satuan pengawas intern ini harus tidak melaksanakan 

fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus bertanggung 

jawab langsung kepada manajemen puncak. 

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung jawabnya. 
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Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 

serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat 

tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Di antara 4 unsur pokok pengendalian 

internal tersebut di atas, unsur karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang 

paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap 

mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 

 

2.2.6 Pengendalian Internal atas Siklus Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2008:491) unsur pengendalian internal atas siklus penerimaan kas adalah 

sebagai berikut: 

Organisasi 

1. Fungsi Akuntansi Harus Terpisah dari Fungsi Penagih dan Fungsi 

Penerimaan Kas. 

Untuk menciptakan intercal check fungsi penagihan yang bertanggung jawab 

untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan 

dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan 

endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang hasil penagihan ke rekening giro 

perusahaan di bank. 

 

2. Fungsi Penerimaan Kas Harus Terpisah dari Fungsi Akuntansi.  

Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan, untuk 

menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi 
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kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.Jika fungsi akuntansi digabungkan 

dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas 

menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan 

menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada 

debitur.Kecurangan semacam ini disebut lapping. 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Debitur Diminta Melakukan Pembayaran dalam Bentuk Cek atas Nama atau 

dengan Cara Pemindahbukuan.  

Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, 

perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan 

menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro bilyet 

untuk pemindahbukuan. Dengan cek atas nama dan giru bilyet, pembayaran yang 

dilakukan oleh debitur akan terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. 

2. Fungsi Penagihan Melakukan Penagihan Hanya atas Dasar Piutang yang 

Harus Ditagih yang Dibuat oleh fungsi Akuntansi.  

Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi.Fungsi penagihan 

hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi.Dengan demikian fungsi penagihan tidak mungkin 

melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil 

penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. 

3. Pengkreditan Rekening Pembantu Piutang oleh Fungsi Akuntansi (Bagian 

Piutang) Harus Didasarkan atas Surat Pemberitahuan yang Berasal dari 

Debitur.  

Piutang adalah kekayaan perusahaan.Pengurangan terhadap piutang yang dicatat 

dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sahih. Dokumen 
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sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah 

surat pemberitahuan (remittance advice) yang diterima dari debitur bersamaan 

dengan cek. 

Praktik yang Sehat 

1. Hasil Perhitungan Kas Direkam dalam Berita Acara Penghitungan Kas dan 

Disetor Penuh ke Bank dengan Segera. 

Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor 

penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kasa pada 

suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan (deposit in transit).Secara periodic 

fungsi pemeriksa internal melakukan penghitungan kas dan hasil perhitungan 

tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut berita acara perhitungan 

kas.Selesai dihitung, kas tersebut segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. 

2. Para Penagih dan Kasir Harus Diasuransikan (Fidelity Bond Insurance). 

Manusia seringkali tergoda oleh situasi yang melingkupinya pada suatu saat 

tertentu. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan 

uang perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diserahi 

tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan 

menanggung resiko kerugian yang timbul. 

3. Kas dalam Perjalanan Harus Diasuransikan (Cash in safe dan cash in transit 

Insurance). 

Untuk melingdungi kekayaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, 

perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit.Untuk melindungi kekayaan 

yang ada di bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Wahyuni (2006) yang berjudul : Analisis Sistem 

Pengendalian Internal atas Persewaan Jasa Angkutan Transportasi Armada Trailer secara 

Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha Studikasus di PT. Harapan Mandiri Sejahtera. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa system pengendalian internal PT Harapan Mandiri 

Sejahtera atas penjualan dan penerimaan kas belum sesuai dengan teori yang berlaku karena 

tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi kas dengan fungsi akuntansi. Hal tersebut 

dikhawatirkan memberikan peluang pada pegawai keuangan untuk memanipulasi catatan 

piutang (lapping) dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas dari pelunasan piutang 

secara tunai oleh debitur 

Penelitian yang kedua dilakukan Nur (2011) yang berjudul: Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Bintang Ades 

Multimedika (PT. BAMED). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian 

internal PT. BAMED atas penjualan dan penerimaan kas belum sesuai dengan teori yang 

berlaku karena bagian kas dan bagian penjualan dilakukan oleh orang yang sama dan bagian 

penagihan merangkap sebagai kasir. Hal ini memungkinkan terjadinya kekeliruan atau 

menimbulkan resiko kesalahan dalam menjalankan wewenang kerja masing – masing, 

sehingga hasil kerja yang dihasilkan belum maksimal 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah alur dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan rerangka 

pemikiran dalam penulisan skripsi ini : 

Gambar 2.3 :Kerangka Pemikiran 

 
Prosedur Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha dan Prosedur 

Penerimaan Kas Secara Tunai 
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Analisi Sistem Pengendalian Internal atas Hak Guna Pemakaian 
Tempat dan Penerimaan Kas Secara Tunai 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah studi 

kasus (case study). Menurut Patton (2002) studi kasus merupakan studi tentang kekhususan 

dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam 

konteks, situasi dan waktu tertentu (Raco, 2007:49). Hasil riset hanya diterapkan pada 

permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada suatu perusahaan yang mempunyai 

fasilitas pelayanan kesehatan bernama PD. Pasar Jaya, Pasar Pramuka Lantai IV di Jalan 

Pramuka Raya. Objek penelitiannya adalah sistem pengendalian internal PD. Pasar Jaya atas 

siklus penjualan dan penerimaan kas. Penelitian ini dilakukan pada bulan april 

 

3.3 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan rincian sebagai berikut  

: 

1. Data primer 
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Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). Dalam hal 

ini didapat langsung dari PD. Pasar Jaya dengan mendatangi langsung sumber pada 

bagian penerimaan kas dan pada bagian pencatatan pengeluaran kas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan 

peneliti yang melkukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Data-data yang didapatkan 

dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang 

digunakan sebagai sumber bagi landasan teori berkaitan dengan pengendalian internal, 

siklus penerimaan kas, dan siklus pengeluaran kas.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian penerimaan kas dan  

bagian pengeluaran kas karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Selain itu juga, kedua bagian tersebut dianggap bertanggung 

jawab dan menguasai masalah  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian penerimaan kas dan pengeluaran kas, 

baik dengan cara mengamati kegiatan pada bagian tersebut beserta dokumen-

dokumen yang dibutuhkan 
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3. Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang bersifat 

teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah yang 

diteliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dari jurnal, 

buku, atau artikel. 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan unsur 

sistem pengendalian internal, yaitu struktur organisasi, otorisasi dan prosedur 

pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggungjawabnya. Peneliti  melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut: 

a. Menganalisis unsur sistem pengendalian internal, yaitu: struktur organisasi, otorisasi 

dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. 

b. Memeriksa siklus penjualan yang terjadi pada PD. Pasar Jaya. 

c. Memeriksa siklus penerimaan kas pada PD. Pasar Jaya. 

d. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan dan 

penerimaan pada PD. Pasar Jaya dengan teori-teori yang berlaku. 

e. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah penerapannya 

telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku. 
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BAB IV 

ANALISIS dan PEMBAHASAN 

 

4.1 Profile Perusahaan PD. Pasar Jaya 

4.1.1 Sejarah singkat 

 Perusahaan Daerah Pasar Jaya pada awalnya merupakan Perusahaan Pasar hasil reorganisasi 

di lingkungan Jawatan Perekonomian Rakyat DKI Jakarta yang ditetapkan melalui keputusan 

Gubernur DKI Jakarta no lb 3/2/15/66 tanggal 24 Desember 1966 dan disahkan melalui Keputusan 

Mendagri No. Ekbang 8/8/13305 tanggal 23 Desember 1967. 

Seiring dengan perkembangan kota Jakarta menjadi kota metropolitan dan persaingan usaha yang 

makin kompetitif, status dan kedudukan hukum PD. Pasar Jaya ditingkatkan dengan Peraturan Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1982 dan disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 511.2331 – 181 tanggal 19 April 1983. 

  Dalam upaya meningkatkan peranan PD. Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah yang lebih 

profesional serta mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis perpasaran di DKI Jakarta yang 

semakin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya maka Perusahaan Daerah Pasar 

Jaya ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 12 tahun 1999 tanggal 30 

Desember 1999. 

Dengan bergulirnya waktu, psar terus berkembang. Pada mulanya pasar merupakan tempat 

bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung, namun dari waktu kewaktu, dan 

tuntuan konsumen pasar yang terus berubah maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat 

bertemunya pedagang dan konsumen serta terjadi transaksi barang riil di pasar, akan tetapi pasar 

merupakan entiti business yang lengakap dan kompleks dimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan 

(consumer satisfaction) yang menjadi tujuan utama. 
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4.1.2 Visi dan Misi 

Visi PD. Pasar Jaya adalah menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan 

dalam penggerak perekonomian daerah Propinsi DKI Jakarta. 

  Misi PD. Pasar Jaya adalah menyediakan pasar tradisional dan modern bersih, aman, nyaman 

dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah 

dan bersaing. 

 

4.1.3 Tugas Pokok 

 PD. Pasar Jaya merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, yang 

didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran 

lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan 

perumbuhan ekonomi nasional. 

Bidang usaha yang dikelola oleh PD. Pasar Jaya adalah : 

a. Merencanakan, membangun dan memelihara bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya. 

b. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya beserta sarana kelengkapannya. 

c. Melakukan usaha-usaha pembinaan pedagang pasar. 

d. Membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi bahan pokok sehari-hari dan 

memberikan informasi dalam usaha pengendalian harga. 

 

4.1.4  Ketentuan Umum Perusahaan PD. PASAR JAYA 
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a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta 

b. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

c. Perusahaan Daerah Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta 

e. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Jaya 

f. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Jaya 

g. Manager Bidang adalah Manager Bidang Perusahaan Derah Pasar Jaya 

h. Manager Area adalah Manager Area PD. Pasar Jaya 

i. Asisten Manager Subbidang adalah Asisten Manager Subbidang pada Bidang PD. 

Pasar Jaya 

j. Asisten Manager Seksi adalah Asisten Manager Seksi pada Area PD. Pasar Jaya 

k. Kepala Pasar adalah Kepala Pasar pada Area PD. Pasar Jaya 

l. Subseksi adalah Subseksi pada Pasar di Area PD. Pasar Jaya 

m. Tempat Usaha adalah asset yang dimiliki PD. Pasar Jaya dan merupakan sumber 

penerimaan perusahaan yang dapat diterbitkan SIPTU & SHPTU dan tidak dapat 

diterbitkan SIPTU & SHPTU 

n. Pemakai Tempat usaha adalah orang atau Badan Hukum berdasarkan ijin pemakaian 

tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk 

memperdagangkan barang dan jasa 

o. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan tempat yang bukan 

peruntukannya di dalam areal Pasar 

p. Surat ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) adalah surat ijin yang diterbitkan oleh 

PD. Pasar Jaya kepada pemakai tempat usaha sebagai salah satu syarat pemakaian 

tempat usaha 

q. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU), perjanjian penggunaan tempat usaha 

(sewa kontrak) adalah Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha / Perjanjian 
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Penggunaan Tempat Usaha ( sewa/kontrak) antara PD. Pasar Jaya dan 

pemakai/penyewa tempat usaha yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dan mengikat secara hukum 

r. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak 

pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua 

puluh) tahun yang dapat dijadikan agunan 

s. Hak pemakaian tempat usaha adalah hak memakai tempat usaha di pasar untuk 

jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar harga jual hak pemakaian tempat 

usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi 

t. Hak sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk 

menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan 

perjanjian Setiap pemakaian tempat usaha harus mendapat ijin tertulis dari Direksi 

atau Pejabat yang ditunjuk  

u. Syarat-syarat Pemakaian Tempat Usaha di Pasar : 

- Pasar hasil peremajaan dan revitalisasi harus memiliki PPTU, SIPTU 

dan SHPTU  

- Pasar dengan sisa masa hak pemakaian sampai dengan 5 (lima) tahun 

harus memiliki SIPTU 

- Pasar dengan sisa masa hak pemakaian diatas 5 (lima) tahun harus 

memiliki SIPTU dan SHPTU 

- Setiap perubahan fisik dan pengalihan tempat usaha dalam bentuk 

apapun, perubahan jenis jualan dan atau penyatuan tempat usaha 

harus memiliki ijin tertulis terlebih dahulu dari Direksi atau Pejabat 

yang ditunjuk 

v. Tempat usaha yang dapat diterbitkan SIPTU & SHPTU meliputi : Unit toko, Kios, 

Counter, Los dan tempat usaha dengan ukuran relatif luas 

w. Tempat yang bukan tempat usaha, meliputi :  

- Peralatan Pasar 
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- Mandi Cuci Kakus (MCK)  

- Lahan Parkir 

- Lahan pemasangan Reklame / Promosi 

- Lahan pemasangan Antena Komunikasi 

 

4.1.4.1 Kebijakan dan Prosedur Pemasaran dan Penjualan Hak Guna Tempat Usaha 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, penulis telah mengumpulkan 

sejumlah data prosedur perusahaan atas penerbitan surat ijin pemakaian tempat usaha, yaitu sebagai 

berikut : 

Prosedur penjualan hak guna tempat usaha untuk pedagang baru, yaitu : 

1. Pemasaran tempat usaha di pasar-pasar dilakukan oleh Manager Usaha dan 

Pemberdayaan, Manager Area dan maupun kerja sama dengan Konsultan Pemasaran 

yang profesional atau dapat di pasarkan oleh karyawan PD.Pasar Jaya sendiri 

2. Apabila ada kerjasama dengan konsultan pemasaran terdapat imbalan atas pemasaran 

tersebut, jasa pemasaran maksimal 5% dari penjualan 

3. Pembelian sewa guna hanya dilayani secara langsung belum bisa dilakukan secara 

online 

4. Pembelian sewa guna bisa dilakukan secara tunai maupun kredit, apabila pembelian 

secara kredit calon pembeli berhubungan dengan pihak ketiga (bank) untuk 

permohonan leasing untuk tunai bisa langsung ke pasar PD.Pasar Jaya 

5. Pembayaran bisa melalui tunai dan transfer 

6. Untuk pedagang existing biasanya berkaitan dengan perpanjangan SIPTU dan Biaya 

Balik Nama 

7. Untuk pedagang baru wajib menyertakan surat permohonan SIPTU baru beserta 

biodata dan pas foto calon pemakai tempat  
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8. Biodata pemakai mulai dari nama lengkap, alamat, perkerjaan, fotocopy ktp dan pas 

foto 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi PD. Pasar Jaya disusun berdasarkan SK Direksi PD. Pasar Jaya nomor 

XIIIV tahun 2001 yang terdiri atas struktur organisasi di Kantor Pusat, Unit Area pasar dan Unit 

Parkir. Kantor Pusat melakukan koordinasi terhadap seluruh aktifitas / kegiatan PD. Pasar Jaya dan 

dalam melakukan koordinasi tersebut Kantor Pusat dibantu oleh tiap-tiap Unit Area yang langsung 

membawahi pasar – pasar dan Unit Area Parkir. 

Sistem akuntansi PD. Pasar Jaya bersifat multidimensi yang mencakup baik aspek Akuntansi 

Keuangan (Finansial Accounting), aspek Akuntansi Menejemen ( Managerial Accounting), maupun 

aspek Akuntansi Pemerintahan ( Governmental Accounting). 

Akuntansi Keuangan bertujuan utama menghasilkan Laporan Keuangan untuk dilaporkan 

kepada pihak menejemen maupun diluar Menejemen Perusahaan antara lain : Pemerintah Daerah, 

Fiskus, Calon Kreditur dan Kreditur. Akuntansi Keuangan disusun secara Intra Comptable dan dalam 

penyusunannya harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Akuntansi Menejemen 

seyogyanya mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan kepada menejemen yang fungsinya 

dan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan sifat menejemen yang diharpkan dinamis dan 

termotivasi dalam penyusunannya. Akuntansi Manejemen tidak terikat pada suatu metode atau Prinsip 

Akuntansi tertentu. Informasi Keuangan Menejemen, bila perlu dapat disusun berdasarkan data secara 

Ekstra-Comptable.  

Akuntansi Pemerintahan bertujuan mengasilkan laporan sehubungan dengan pertanggung 

jawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Sistem Akuntansi dilaksanakan secara 

Desentralisasi dan dalam pelaksanaannya dipergunakan komputer, masing – masing area menyusun 

Analisis Sistem..., Ilham Ardiansyah R., Ak.-IBS, 2012



Laporan Keuangan (Neraca, Rugi Laba dan Laporan Arus Kas) kemudian dikonsolidasikan dengan 

Laporan Keuangan Kantor Pusat 

1. Satuan Pengawas Internal 

 Menyusun dan melaksanakan Pedoman Pengawasan Internal Perusahaan 

 Menyusun rencana kerja tahunan Pengawasan Internal 

 Melakaanaka audit (pemeriksaan) pemanfaatan sumber daya     perusahaan  

 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan eksternal 

 Memberikan rekomendasi sesuai hasil audit (pemeriksaan) kepada Direktur Utama 

 Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direktur Utama 

2. Bidang Umum dan Humas 

 Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan 

perusahaan 

 Menyelenggarakan sistem dokumentasi dan kearsipan 

 Menyelenggarakan inventarisasi dan administrasi asset 

 Pengelolaan perlengkapan perusahaan  

 Menyelenggarakan kegiatan di bidang kehumasan dan penyediaan informasi perusahaan 

untuk eksternal dan internal 

 Mewakili perusahaan menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan para stakeholder 

dan publik 

 Menyusun laporan kegiatan perusahaan  

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dengan Direksi terkait 

Bidang Umum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan sebutan 

Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan 

Administrasi 

3. Bidang Kuangan 
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 Merencanakan, menetapkan, mengelola dan mengendalikan kebijakan umum akuntansi, 

keuangan dan perpajakan perusahaan  

 Menyusun dan melaksanakan sistem informasi keuangan  

 Menyususn rencana kerja anggaran perusahaan  

 Menyusun laporan keuangan perusahaan  

 Melakukan kegiatan penggalian sumber pendanaan dan penerimaan perusahaan  

 Mengkoordinasikan potensi sumber penerimaan BPP serta sumber penerimaan lainnya 

 Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang kepada Direksi 

Bidang keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan Manager yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Administrasi 

4. Bidang Sumber Daya Manusia 

 Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perencanaan dan pengembangan sumber daya 

manusia perusahaan  

 Merencanakan kebutuhan pegawai, formasi pegawai dan melaksanakan pembinaan pegawai 

 Melakukan pengurusan administrasi mutasi, hak, kewajiban dan kesejahteraan serta 

pendidikan dan pelatihan pegawai 

 Menyusun laporan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang dengan Direksi terkait 

Bidang sumber daya Manusia (SDM) dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan 

Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan 

Administrasi 

5. Bidang Usaha dan Pemberdayaan  

 Merumuskan rencana dan kebijakan teknis pemasaran  
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 Menyelenggarakan pengelolaan administrasi tempat usaha antara lain ; kemutakhiran data dan 

tempat usaha 

 Menyusun rencana promosi perusahaan dan sistem informasi pemasaran 

 Mengkoordinasikan penyusunan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang usaha 

dan pemasaran 

 Merumuskan rencana dan kebijakan teknis pemberdayaan pedagang 

 Menyelengarakan pembinaan / pemberdayaan pedagang pasar yang kegiatannya berupa diklat 

pedagang, sosialisasi dan sebagai fasilitator bagi pedagang 

 Menyusun laporan, melaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan usaha dan pemberdayaan 

pedagang 

 Mengkoordinasikan optimalisasi sumber penerrimaan antara lain ; Perpanjangan Hak 

Pemakaian, pemjualan hak pemakaina tempat usaha, sewa tempat usaha, jasa parkir, Mandi 

Cuci Kakus (MCK) dan sumber penerimaan lainnya 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dengan Direksi terkait 

Bidang usaha dan pemberdayaan dipimpin oleh kepala bidang dengan sebutan Manager 

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha dan 

Pengembangan 

6. Bidang Legal dan Koorporasi 

 Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam menyusu peraturan perusahaan, 

mengadakan negosiasi, mengadakan perikatan hukum dengan pihak lain, mengkaji strategi 

bisnis dari aspek hukum yang aman dan menguntungkan 

 Menyusun peraturan perusahaan dan mensosialisasikan aturan –aturan yang diterbitkan 

 Mengevaluasi peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan dan mengkaji peraturan yang akan 

diterbitkan agar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang – undangan 

 Membantu penyelesaian sengketa hukum  
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 Mendokumentasikan seluruh produk hukum PD.Pasar Jaya 

 Mendampingi Direksi dan Karyawan didalam maupun diluar pengadilan 

 Menyelenggarakan pembinaan keamana dan ketertiban 

 Menegakkan peraturan / keputusan Direksi 

 Mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan ketertiban 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Mnegkoordinasikan pelaksanaa tugas Bidang dengan Direksi terkait 

 Melaporkan pelaksanaan kegiatan legal korporasi kepada direksi 

Bidang Legal Korporasi dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan Manager yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi Usaha dan Pengembangan 

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

 Menyusun rencana kegiatan dan program kerja perusahaan 

 Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan optimalisasi aset 

 Melakukan kajian pengembangan usaha serta pemanfaatan fasilitas penunjang pasar 

 Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan usaha perusahaan 

 Mengkoordinasikan dan melaksanakan penjajagan atau penilaian bonifiditas perusahaan yang 

akan bekerja sama dengan perusahaan yang terkait 

 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengujian, penilaian kelayakan atau bisnis plan kerja 

sama perusahaan dengan pihak ketiga 

 Menyusun laporan pelaksanaan rencana dan pengembangan perusahaan 

 Menyusun dan melaksanakan program evaluasi dan monitoring terhadap keseluruhan 

kegiatan perusahaan 

 Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan sistem teknologi informasi perusahaan 

 Mengelola dan memutakhirkan informasi mengenai data keuangan dan non keuangan 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dengan Direksi terkait 
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Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan 

Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha dan 

Pengembangan 

 

8. Bidang Pembangunan 

 Menyusun rencana pembangunan / peremajaan area pasar 

 Melaksanakan pengendalian kegiatan pembangunan / peremajaan area pasar 

 Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan / peremajaan area pasar 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan direksi 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Bidang, Area, Pasar Besar dan Instansi terkait 

 Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan 

 Melaporkan perncanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan area pasar kepada Direksi 

Bidang Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan Manager yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Teknik 

9. Bidang Perawatan 

 Menyusun rencana revitalisasi, perawatan dan pemeliharaan area pasar 

 Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan area pasar 

 Melaksanakan kegiatan penelitian dan penilaian kelayakan bangunan area pasar  

 Mengkoordinasikan kegiatan revitalisasi, perawatan dan pemeliharaan pasar dengan Bidang, 

Area, Pasar Besar dan Instasi terkait 

 Mengevaluasi perawatan dan atau pemeliharaan yang diajukan Area dan Pasar Besar 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Melaporkan perencanaa dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, perawatan serta revitalisasi 

area pasar kepada Direksi 
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Bidang Perawatan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan sebutan Manager yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi 

10. Unit Pelaksana Area 

 Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PD.Pasar Jaya di Area 

 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan Area 

 Melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Area  

 Melakukan koordinasi dengan wilayah setempat 

 Melaksanakan pembinaan / pemberdayaan pedagang pasar 

 Melaksanakan standar pelayanan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 Mengkoordinasi kegiatan pembangunan, perawatan, kebersuhan, keamanan dan ketertiban 

 Mengkoordinasi dan melaksanakan pemasaran tempat usaha 

 Memonitor dan mengawasi alat produksi dan produktivitas di Area 

 Melaksanakan proses pelelangan / pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Area 

sesuai ketentuan yang berlaku 

 Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian di Area dan Pasar 

 Mengoptimalkan potensi sumber penerimaan antara lain : BPP, PHP, penjualan hak 

pemakaian tempat usaha, sewa tempat usaha, jasa parkir, MCK, dan sumber penerimaan 

lainnya di Area 

 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Area kepala Direksi 

Area dipimpin oleh Kepala Area dengan sebutan Manager Area dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh unsur staf dan unsur pelaksana 

11. Unit Pelaksana Pasar Besar 

 Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PD.Pasar Jaya di Pasar Besar 

 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Besar 
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 Melaksanakan rencana kerja dan anggaran prusahaan Pasar Besar 

 Melakukan koordinasi dengan wilayah setempat 

 Melaksanakan pembinaan / pemberdayaan pedagang pasar 

 Melaksanakan standar pelayanan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan, perawatan kebersihan, keamanan 

dan ketertiban 

 Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian di Pasar Besar 

 Melaksanakan proses pelelangan / pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Pasar 

Besar sesuai ketentuan yang berlaku 

 Mengoptimalkan potensi sumber penerimaan Pasar Besar 

 Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Melaksanakan pemasaran Tempat Usaha di Pasar Besar 

 Memonitor dan mengawasi alat produksi dan produktifitasnya di Pasar Besar 

 Melaksanakan penagihan / pemungutan, pencatatan dan penyetoran penerimaan ke Kas Pasar 

Besar, antara lain : Biaya Pengelolaan Pasar, Perpanjangan Hak Pemakaian, penjualan hak 

pemakaian tempat usaha, sewa tempat usaha, jasa parkir, MCK, dan sumber penerimaan 

lainnya di Pasar Besar 

 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Pasar Besar kepada 

Direksi 

Pasar Besar dipimpin oleh Kepala Pasar Besar dengan sebutan Manager Pasar Besar 

11. Unit Pelaksana Pasar Besar 

 Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PD.Pasar Jaya di Pasar Besar 

 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Besar 

 Melaksanakan rencana kerja dan anggaran prusahaan Pasar Besar 

 Melakukan koordinasi dengan wilayah setempat 

 Melaksanakan pembinaan / pemberdayaan pedagang pasar 
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 Melaksanakan standar pelayanan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan, perawatan kebersihan, keamanan 

dan ketertiban 

 Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian di Pasar Besar 

 Melaksanakan proses pelelangan / pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Pasar 

Besar sesuai ketentuan yang berlaku 

 Mengoptimalkan potensi sumber penerimaan Pasar Besar 

 Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Direksi 

 Melaksanakan pemasaran Tempat Usaha di Pasar Besar 

 Memonitor dan mengawasi alat produksi dan produktifitasnya di Pasar Besar 

 Melaksanakan penagihan / pemungutan, pencatatan dan penyetoran penerimaan ke Kas Pasar 

Besar, antara lain : Biaya Pengelolaan Pasar, Perpanjangan Hak Pemakaian, penjualan hak 

pemakaian tempat usaha, sewa tempat usaha, jasa parkir, MCK, dan sumber penerimaan 

lainnya di Pasar Besar 

 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Pasar Besar kepada 

Direksi 

12. Pasar 

Kepala Pasar mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola 

pasar yang meliputi  : 

 Melaksanakn pemasaran Tempat Usaha 

 Memonitor dan mengawasi alat produksi dan produktifitasnya 

 Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar 

 Melaksanakan kegiatan perawatan bangunan, mekanikal elektrikal (ME) 

 Melaksanakan pengamanan dan ketertiban pasar 

 Melaksanakan kebersihan pasar 
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 Melaksanakan penagihan / pemungutan, pencatatan dan penyetoran penerimaan ke Kas Area, 

antara lain : Biaya Pengelolaan Pasar, Perpanjangan Hak Pemakainan, penjualan hak 

pemakaian tempat usaha, sewa tempat usaha, jasa parkir, MCK dan sumber penerimaan 

lainnya di pasar 

 Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian 

 Membuat laporan kegiatan pengelolaan pasar secara periodik 

Setiap Pasar dipimpin oleh Kepala Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Manager Area 
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4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 
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4.2.1 Siklus Penjualan Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha  

4.2.1.1 Bagian Dalam Siklus Penjualan Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha 

Bagian Subbidang Pemasaran (Pasar) 

 Menerima dan meneliti surat permohonan SIPTU,PPTU dan SHPTU (bila 

masa guna diatas 5 tahun) bermaterai dari calon pemakai tempat usaha dan 

meneruskan surat permohonan ke bagian pemasaran (area) untuk penerbitkan 

dokumen tersebut 

 Meneruskan permohonan calon pemakai tempat usaha untuk penerbitan SPT, 

PPTU, SIPTU dan SHPTU kepada Subbidang Pemasaran Area untuk proses 

validasi kelengkapan administrasi dan pencetakan blanko yang tersedia di 

Kantor Area 

 SIPTU dan PPTU yang sudah diteliti dan ditandatangani Kepala Pasar 

selanjutnya menyerahkan SIPTU asli kepada pemakai tempat usaha 

 Menerima SHPTU yang sudah ditandatangani Direksi untuk disampaikan 

kepada pemakai tempat usaha 

Bagian Subbidang Pemasaran (Area) 

 Menerima permohonan dari bagian pemasaran (pasar) 

 Meneliti berkas permohonan oleh bagian pemasaran (pasar) 

 Memproses, memvalidasi selanjutnya mencetak SIPTU pada blanko yang tersedia 

untuk ditandatangani Kepala Pasar 

 Memproses, memvalidasi permohonan penerbitan SHPTU dan mencetak pada blanko 

yang tersedia, selanjutnya diteruskan untuk ditandatangani Direksi 

 Menyampaikan PPTU yang telah ditandatangani Manajer Area dan kepada Kepala 

Pasar untuk diteruskan kepada pemakai tempat usaha 

Bagian Subbidang Keuangan dan Administrasi (Pasar) 
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 Menerima pembayaran harga jual hak pemakaian tempat usaha dan biaya administrasi 

pemakaian tempat usaha 

 Mencatat dan membukukan hasil pelaksanaan pemasaran tempat usaha, perpanjangan 

SIPTU dan biaya balik nama 

 Membuat laporan realisasi pemasaran tempat usaha pada Manajer Area 

 

4.2.1.2 Dokumen Masukan Siklus Penjualan PD. PASAR JAYA  

Dokumen masukan dalam sistem penjualan pada PD, Pasar Jaya dijelaskan seperti 

dibawah ini.  

Surat Permohonan (bermaterai) 

Surat yang dikeluarkan oleh calon pemakai tempat usaha untuk permohonan 

pemakaian tempat, penerbitan SIPTU, PPTU dan SHPTU 

Disertai dengan biodata lengkap calon pemakai tempat dan pas foto 

Dokumen Permohonan Siptu Baru (A1) 

Dokumen yang yang berkaitan dengan permohonan pembuatan SIPTU baru berisi 

tentang biaya yang terkait yang diberikan kepada pemakai tempat bersamaan dengan 

dokumen administrasi (A4) 

Dokumen Permohonan Perpanjangan (A2) 

Dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan SIPTU berisi tentang biaya yang 

terkait yang nantinya diberikan kepada pedagang bersamaan dengan dokumen administrasi 

(A4) 

Dokumen permohonan Biaya Balik Nama (A3) 

Dokumen yang berhubungan dengan permohonan Biaya Balik Nama berisi tentang 

biaya yang terkait yang nantinya diberikan kepada pemakai tempat bersamaan dengan 

dokumen administrasi (A4) 
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Dokumen Administrasi (A4) 

Dokumen administrasi sejenis kuitansi PD PASAR JAYA berisi tentang nominal total 

biaya yang dikenakan 

 

4.2.1.3 Dokumen Keluaran Siklus Penjualan PD PASAR JAYA 

File Pemasaran 

Dokumen yang berisi tentang jumlah persediaan tempat yang kosong, tempat yang 

sudah ada pemakainya, dan biaya-biaya yang terkait dengan tempat usaha  

 

4.2.1.4 Basis Data Siklus Penjualan PD. PASAR JAYA 

Database siklus penjualan PD. PASAR JAYA dijelaskan sebagai berikut:  

 

Mater File Keuangan  

Berisi tentang data penerimaan maupun pengeluaran perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya 

Master Pemasaran Berkas Pedagang 

Berisi tentang persedian tempat sewa guna, biodata pedagang,status tempat usaha, 

masa berlaku tempat usaha 

 

4.2.1.5 Teknologi Siklus Penjualan PD PASAR JAYA 

Brainware  

Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus penjualan terdiri dari operator 

dalam seksi penjualan, seksi penerimaan dan bagian akuntansi  

Software  
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Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP Profesional service 

pack 2. Sedangkan application software yang digunakan adalah Program Solusindo yang 

diciptakan oleh perusahaan yang bernama solusindo. Sistem akuntansi ini meliputi semua 

pemrosesan data semua kegiatandi dalam siklus penjualan, pihak solusindo selalu melakukan 

update software nya 

Hardware  

Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari : Teller mechine, 

Keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard disk (untuk penyimpanan), 

monitor, printer dan mouse. 

 

4.2.1.6 Prosedur Penjualan PD. PASAR JAYA 

Prosedur penjualan tempat usaha terbagi menjadi dua, yaitu  penjualan kepada pedagang baru 

dan penjualan (perpanjang SIPTU) kepada pedagang lama. 

1. Prosedur Penjualan Hak Pemakaian Tempat kepada Pedagang Baru contoh prosedur oleh 

Ibu Liliawaty Hidayat 

Ibu Liliawaty Hidayat mengajukan surat permohonan kepada bagian subbidang 

pemasaran (pasar) yang nantinya di sampaikan ke kepala pasar, surat permohonan tersebut 

berisi tentang permohonan penerbitan SIPTU, PPTU dan SHPTU, membayar dan menerima 

dokumen permohonan (A1) dan kuitansi (A4) sah dari PD.PASAR JAYA untuk biaya hak 

pemakaian tempat usaha, SIPTU dan SHPTU pada bagian pemasaran (pasar) kemudian 

meneruskan ke bagian administrasi (pasar) mencatatnya pada buku kas pendapatan kemudian 

melakukan penyetoran ke bank, bagian administrasi membuat dokumen STSU berisi tentang 

total uang yang akan di setorkan ke bank, mendapat bukti setoran dari bank dan SPMU, kedua 

dokumen tersebut diserahkan ke administrasi (Area) 
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Bagian Subbidang pemasaran (pasar) menerima dan meneliti permohonan calon 

pemakai tempat usaha dan menginformasikan hak dan kewajiban pedagang selanjutnya surat 

permohonan tersebut diteruskan ke bagian subbidang pemasaran (area) untuk di teliti, validasi 

dan diterbitkan SIPTU, PPTU, SHPTU setelah diterima bukti setor bank dan SPMU. 

Kemudian menerbitkan SIPTU untuk ditandatangani Kepala Pasar, menerbitkan PPTU untuk 

ditandatangani Manager Area 

Memproses, memvalidasi permohonan penerbitan SHPTU dan mencetak pada blanko 

yang tersedia, selanjutnya diteruskan untuk ditandatangani Direksi. SHPTU diterima kembali 

setelah ditandatangani Direksi yang kemudian ketiga dokumen tersebut di berikan kepada Ibu 

Liliawaty, setelah Ibu Liliawaty memberikan bukti kuitansi lunas (A4) 

Berikut adalah flowchart untuk prosedur penjualan hak pemakaian tempat usaha 

untuk pedagang baru : 
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2. Prosedur Penjualan Hak Pemakaian Tempat kepada Pedagang Existing contoh prosedur 

oleh Ibu Liliawaty Hidayat 

Untuk pedagang existing biasanya hanya berkaitan dengan perpanjangan SIPTU dan 

Biaya Balik Nama (BBN) 

Ibu Liliawaty Hidayat menyerahkan SIPTU yang habis masa pakainya kepada bagian 

subbidang pemasaran dan kemudian menerima kuitansi berisi biaya-biaya yang berkaitan, 

Analisis Sistem..., Ilham Ardiansyah R., Ak.-IBS, 2012



pemakai usaha membayar biaya tersebut kepada bagian pemasaran (pasar) dan menerima 

dokumen perpanjangan (A2) untuk perpanjangan SIPTU dan dokumen Biaya Balik Nama 

(A3) untuk permohonan balik nama disertai dokumen administrasi (A4) lunas, bagian 

pemasaran (pasar) meneruskan A2 atau A3, A4 dan uang ke bagian administrasi (pasar) 

mencatatnya pada buku kas pendapatan kemudian melakukan penyetoran ke bank, bagian 

administrasi membuat dokumen STSU berisi tentang total uang yang akan di setorkan ke 

bank, mendapat bukti setoran dari bank dan SPMU, kedua dokumen tersebut diserahkan ke 

administrasi (Area) Kemudian bagian Pemasaran memberikan SIPTU yang telah 

diperpanjang kepada Ibu Liliawaty 

Berikut adalah flowchart untuk prosedur penjualan hak pemakaian tempat usaha 

untuk pedagang existing : 
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4.2.2 Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

4.2.2.1 Bagian Dalam Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Bagian Pemasaran (pasar) 

Bagian pemasaran (pasar) menerima permohonan dari pemakai tempat sesuai 

kebutuhan si pemakai tempat, mencatat biaya-biaya yang bersangkutan untuk di berikan 

kepada pemakai tempat yang kemudian pemakai tempat melakukan pembayaran di 

bagian administrasi (pasar) 

Bagian Administrasi (pasar)  
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Bagian administrasi (pasar) bertanggung jawab mencatat transaksi yang timbul 

dari penjualan tempat usaha, memberikan bukti setor kepada pemakai tempat, membuat 

laporan penjualan serta membuat laporan bulanan untuk diserahkan ke bagian 

administrasi area 

 

4.2.2.2 Dokumen Masukan Siklus Penerimaan PD PASAR JAYA  

Dokumen masukan dalam siklus penerimaan kas PD PASAR JAYA dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

 

Buku Kas Pendapatan 

Form pendapatan harian merupakan rekapitulasi pendapatan PD PASAR JAYA yang 

dirangkum dari pendapatan penjualan, pendapatan perpanjangan STSU, pendapatan balik 

nama dan pendapatan lainnya 

Buku Perpanjangan dan Biaya Balik Nama 

Dokumen yang berisi tentang biodata dan pemasukan kas dari biaya pemakai tempat 

usaha yang melakukan perpanjangan SIPTU 

Buku Permohonan 

Dokumen yang berisi tentang biodata dan pemasukan kas dari biaya permohonan 

SIPTU baru  

Surat Tanda Setor Uang (STSU) 

Surat Tanda Setor Uang dalam penerimaan kas digunakan sebagai dokumen masukan 

berupa jumlah uang yang diterima perusahaan setiap kali terjadi transaksi. STSU terdiri 

dari tiga rangkap yang pertama untuk akuntansi, kedua untuk yang bersangkutan dan 

yang lainnnya untuk arsip.  

Bukti Bank  
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Bukti setor bank adalah dokumen yang diterima dari bank sebagai bukti penerimaan 

kas dari penjualan tunai.  

 

4.2.2.3 Dokumen Keluaran Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Dokumen keluaran dalam siklus penerimaan kas di PD PASAR JAYA adalah:  

Dokumen administrasi (A4) 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang berupa nota penjualan yang 

didapat dari penjualan tunai 

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

Dokumen ini digunakan ketika terjadi pengeluaran kas, seperti penyetoran ke bank 

dan untuk biaya-biaya operasional perusahaan 

 

4.2.2.4 Basis Data Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

Master File Keuangan 

Berisi tentang data penerimaan kas dari bagian keuangan dengan cara mencatat 

penerimaan kas atau pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Basis data ini mencakup 

jumlah saldo keluar, jumlah saldo masuk keterangan.  

File Transaksi Penjualan  

File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap 

database penjualan lainnya 

 

4.2.2.5 Teknologi Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Brainware  
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Operator yang menggunakan teknologi dalam siklus penjualan terdiri dari operator 

dalam bagian penjualan, bagian penerimaan dan bagian akuntansi.  

Software  

Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP Profesional service 

pack 2. Sedangkan application software yang digunakan adalah Program Solusindo yang 

diciptakan oleh perusahaan yang bernama solusindo. Sistem akuntansi ini meliputi semua 

pemrosesan data semua kegiatandi dalam siklus penjualan, pihak solusindo selalu 

melakukan update software nya 

Hardware  

Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus penjualan terdiri dari : Teller 

mechine, Keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard disk 

(untuk penyimpanan), monitor, printer dan mouse.  

 

4.2.2.6 Prosedur Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Prosedur penerimaan kas PD PASAR JAYA dijelaskan sebagai berikut:  

 Bagian pemasaran menerima uang dari transaksi yang dilakukan oleh pembeli, 

bukti kas masuk dilampirkan pada dokumen administrasi (A4)  

 Bukti kas masuk beserta uang yang diterima bagian administrasi (transaksi 

tunai), dicatat pada buku kas pendapatan dan kepala urusan keuangan 

melakukan pencatatan akuntansi 

 Bagian administrasi melakukan penyetoran ke bank, dengan terlebih dahulu 

mengisi dokumen STSU lalu myetorkan ke bank kemudian mendapat bukti 

bank dan membuat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 
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 Ketika melakukan penyetoran sejumlah uang ke bank, bagian kasir terlebih 

dahulu mencatat jumlah penyetoran ke banknya dalam dokumen Surat Tanda 

Setor Uang (STSU) kemudian menerima bukti bank dan Surat Perintah 

Membayar Uang 

 Kemudian mengirimkan SPMU ke bagian administrasi (Area) untuk nantinya 

bagian area menerbitkan SIPTU, PPTU dan SHPTU 

 Catatat penerimaan kas selalu di update setiap hari, kemudian dibuat laporan 

yang akan menjadi input pada software yang digunakan PD PASAR JAYA 

Berikut adalah flowchart untuk prosedur penerimaan kas PD PASAR JAYA : 
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4.3 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan Hak Guna Pemakaian 

Tempat  Usaha 

Sistem pengendalian internal atas siklus penjualan PD PASAR JAYA dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Lingkungan Pengendalian 

Susunan organisasi dan standard operating procedure PD PASAR JAYA yang harus 

dijalankan pada setiap bagiannya sudah diatur dalam ”Peraturan Direksi PD PASAR JAYA 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 55 Tahun 2010” di dalam peraturan 

tersebut tertulis jelas tugas-tugas setiap bagian dan setiap bagian tersebut saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan  

2. Penaksiran Resiko 

 Fungsi penjualan dan fungsi kas PD. PASAR JAYA tidak terpisah hal ini dapat 

membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan 

mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya.  

Fungsi kas terpisah dengan fungsi akuntansi fungsi akuntansi harus dipisahkan dari 

kedua fungsi pokok yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan 

menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang 

menggabungkan fungsi  akuntansi dengan fungsi pokok yang lain akan membuka kesempatan 

bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi 

untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. 
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Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. Transaksi penjualan dimulai dengan 

diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi 

formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak (fungsi pencatatan 

penagihan) melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari pembeli. 

Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

menandatangani dan membubuhkan cap “Sudah Dikirim” pada copy surat order pengiriman. 

Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, funsi pengiriman membubuhkan 

tanda tangan otorisasi dan cap “sudah dikirim” pada copy surat order pengiriman. Hal ini 

mengurangi kemingkinan penyalahgunaan dokumen 

Penetapan harga jual, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di 

tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Harga 

jual yang berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan 

harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian pengisian informasi ke 

dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga 

jual, syarat penjualan, dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh direktur pemasaran 

sehingga mencegah penyalahgunaan biaya 

Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda 

tangan pada faktur penjualan. Terjadinya piutang yang menyebabkan kekayaan perusahaan 

bertambah diakui dan dicatat berdasarkan dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan ini 

dibuat berdasarkan dokumen copysurat order pengiriman. Pengisian informasi harga satuan 

dan syarat penjualan harus didasarkan pada harga satuan dan syarat penjualan lain yang telah 

ditetapkan. 
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Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang 

dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi 

yang berasal dari dokumen sumber yang sahih (valid).Kesahihan dokumen sumber 

dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi 

oleh pejabat yang berwenang. 

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi 

wewenang. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan 

yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut 

memutakhirkan (up date) catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus 

membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah 

dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. 

Dengan cara ini maka tanggung jawab atas pengubahan catatan akuntansi dapat dibebankan 

kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan ke 

dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggung jawabkan. 

Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Di dalam organisasi, setiap transaksi 

keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi 

dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir.Dengan 

demikian untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk 

otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian formulir adalah dengan 

merancang formulir yang bernomor urut tercetak. 

Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur 

untuk menguji ketilitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Praktik 

yang sehat dapat diciptakan dengan cara pengecekkan secara periodic ketelitian catatan 
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akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan catatan akuntansi yang 

diselenggarakan oleh pihak luar yang bebas. 

Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa 

pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak 

teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan – 

kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. 

Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau 

satu unit organisasi. Hal ini juga harus dilakukan tanpa ada campur tangan pihhak lain, 

sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, 

maka setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Perputaran jabatan (Job Rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan 

dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan 

di antara mereka dapat dihindari. 

Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan 

diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya.Salama cuti, jabatan karyawan yang 

bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi 

kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat 

yang menggantikan untuk sementara tersebut. 

Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur – unsur 

sistem pengendalian internal yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern 

atau staf pemeriksa intern. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas intern 
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ini harus tidak melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta 

harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional 

a. Fungsi Penjualan terpisah dengan Fungsi Kas 

Aktivitas penjualan pada PD PASAR JAYA  dilakukan oleh bagian 

pemasaran dan fungsi kas dilakukan oleh bagian administrasi tetapi berada di 

ruangan yang sama, seringkali bagian pemasaran rangkap menjadi bagian kas 

untuk mempercepat proses transaksi. Hal ini menunjukan bahwa dikhawatirkan 

terjadi manipulasi data apabila sering dilakukan. 

b. Fungsi Kas terpisah dengan Fungsi Akuntansi 

Aktivitas kas pada PD PASAR JAYA dilakukan oleh kasir pada bagian 

administrasi dan fungsi akuntansi dilakukan oleh akuntan. Dilihiat bahwa telah 

adanya pemisahan fungsi antara kas dan akuntansi sehingga sudah sesuai dengan 

teori yang ada 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

c. Penerimaan order dari pembelian diotorasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat penjualan 

Transaksi penjualan terjadi ketika calon pemakai tempat atau pemakai 

tempat existing mengajukan surat permohonan atau SIPTU untuk diperpanjang 
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diberikan kepada bagian pemasaran, kemudian terjadi pembayaran yang kemudian 

disampaikan kepada bagian kas di bagian administrasi (pasar) untuk nantinya 

menyetornya ke bagian kas (area). Fungsi penagihan juga dilakukan oleh bagian 

kas (pasar). Hal ini menunjukan bahwa sudah sesuai dengan teori yang ada 

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

penjualan berada ditangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan 

mengenai hal tersebut 

Penetapan harga jual tempat usaha, biaya perpanjangan, biaya balik nama 

dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemakaian tempat telah diatur dalam 

keputusan Direksi PD PASAR JAYA Nomor : 251 / 2010 tanggal :5-Agustus- 

2010 Hal tersebut menunjukan bahwa penetapan harga sudah sesuai dengan teori 

yang ada 

  Dapat dilihat pada lampiran N 

e. Penerimaan kas diotorasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap ”lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut 

Setiap surat permohonan pemakaian tempat baru maupun perpanjangan 

SIPTU melalui bagian pemasaran mulai dari penyerahan sampai pembayaran, 

kemudian bagian pemasaran mengotorisasi dan memberi cap lunas pada kuitansi 

yang nanti diserahkan ke pamakai tempat. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang 

ada 

f. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda pada faktur penjualan tunai 

Analisis Sistem..., Ilham Ardiansyah R., Ak.-IBS, 2012



Penerimaan kas dari proses penjualan maupun perpanjangan tempat usaha 

dilakukan oleh kas dengan memberikan cap PD PASAR JAYA pada faktur 

penjualan. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan kas sudah sesui teori yang ada 

 

g. Pencatatan ke Dalam Catatan Akuntansi harus dilakukan oleh Karyawan yang 

diberi Wewenang 

Pada transaksi pemasaran PD PASAR JAYA uang diterima oleh bagian 

pemasaran dan diteruska ke bagian administrasi untuk diotorisasi kemudian 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian kepala urusan 

keuangan berdasarkan dokumen-dokumen sumber sebagai bukti. Berdasarkan hal 

tersebut praktek pencatatan akuntansi pada PD PASAR JAYA sudah sesuai 

dengan teori yang berlaku 

Praktik yang Sehat 

h. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan 

Faktur penjualan pada bagian pemasaran di bubuhi no untuk setiap 

transaksinya dan bagian pemsaran bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa prosedur faktur penjualan sudah sesuai dengan teori yang 

berlaku 

i. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada 

hari yang sama dengan transaksi tunai atau hari kerja berikutnya 
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Jumlah penerimaan kas pada bagian administrasi (pasar) disetor ke bagian 

administrasi (area) yang kemudian disetor ke bank beserta dengan dokumen Surat 

Perintah Membayar Uang (SPMU) pada hari yang sama, hal tersebut sudah sesuai 

dengan teori yang ada 

j. Pemeriksaan mendadak 

Pihak pengendalian internal PD PASAR JAYA tidak hanya melakukan 

pemeriksaan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi juga melaksanakan 

pemeriksaan dadakan terhadap dokumen-dokumen penjualan dan penerimaan kas 

pada pasar-pasar dan area 

Sehingga para karyawan terdorong untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan. Hal ini menjelaskan bahwa praktek yang sehat pada PD 

PASAR JAYA sudah sesuai dengan teori yang ada 

k. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang 

atau satu unit organisasi 

Pada transaksi penjualan yang dilakukan PD PASAR JAYA dari awal sampai 

akhir dilakukan lebih dari satu bagian perusahaan yaitu bagian pemasaran dan 

bagian administrasi. Dengan dilakukannya transaksi yang melibatkan lebih dari 

satu orang atau unit organisasi maka praktek trsebut sudah sesuai dengan teori 

yang ada 

l. Perputaran jabatan 
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PD PASAR JAYA melakukan perputaran jabatan terhadap karyawannya dengan 

waktu yang tidak ditentukan, sehingga meningkatkan independensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya 

 

m. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak  

PD PASAR JAYA tidak mengharuskan karyawannya untuk mengambil hak 

cutinya. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya mengetahui  adanya penyimpangan 

yang dilakukan para karyawan karena tidak bisa melakukan pergantian sementara 

untuk karyawan kunci agar dapat mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau 

tidak 

n. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek unsur-unsur 

pengendalian internal yang lain 

PD PASAR JAYA tidak membentuk satuan organisasi yang bertugas mengecek 

satuan pengendalian internal, dengan tidak adannya unit organisasi yang bertugas 

untuk mengecek pengendalian internal tidak dapat diketahui keefektifan kinerja 

pengendalian internal 

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

o. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya 

Upaya yang dilakukan PD PASAR JAYA untuk mendapatkan karyawan yang 

dimaksud adalah : 
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 Menerima calon karyawan yang memenuhi ketentuan minimal 

pendidikan dan pengalaman kerja 

 Melakukan test wawancara 

 Dilkukannya masa percobaan selama satu tahun bagi pegawai baru 

sebelum diangkat menjadi karyawan tetap 

p. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan 

PD PASAR JAYA menyelengarakan pelatihan dan outbond untuk setiap 

karyawannya untuk meningkatkan kulitas dan kerjasama para karyawannya 

4. Informasi dan Komunikasi 

a. Data tentang calon pemakai tempat mulai dari pasfoto, biodata, alamat   lengkap 

tersusun rapih dan juga masa pakai pemakaian tempat tertulis jelas, hal tersebut 

bertujuan sebagai data base perusahaan tentang si pemakai tempat dan juga 

mengetahui kapan dilakukan penagihan 

b. Komunikasi terhadap pemakai tempat tentang apabila ada berita atau perubahan 

pada perusahaan dan peremajaan tempat usaha 

Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap “lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.  

5. Monitoring 
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 Monitoring merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa desain pengendalian 

internal PD. PASAR JAYA sudah sesuai serta pengoperasiannya berjalan dengan 

baik. Dalam hal ini PD. PASAR JAYA mempunyai suatu satuan pengendalian 

internal yang bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan agar berjalan 

sesuai ketentuan yang ada. 

 

4.3.1 Contoh Kasus Transaksi Perpanjangan SIPTU 

   Tanggal 25 juli 2012 ibu Liliawaty Hidayat melakukan perpanjangan SIPTU ke 

bagian subbidang pemasaran PD PASAR JAYA dengan membawa SIPTU lama yang habis 

masa pakainya 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

q. Penerimaan order dari pembelian diotorasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat penjualan 

 Formulir penjualan untuk perpanjangan SIPTU menggunakan form A2, form 

tersebut di otorisasi oleh subbidang pemasaran, hal tersebut sudah sesuai dengan 

teori yang ada 

 Dokumen siptu dapat dilihat pada lampiran A 

r. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan 

penjualan berada ditangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan 

mengenai hal tersebut 
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Penetapan harga jual tempat usaha, biaya perpanjangan, biaya balik nama 

dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemakaian tempat telah diatur dalam 

keputusan Direksi PD PASAR JAYA Nomor : 251 / 2010 tanggal :5-Agustus- 

2010  Hal tersebut menunjukan bahwa penetapan harga sudah sesuai dengan teori 

yang ada 

Dokumen penetapan harga dapat dilihat pada lampira P 

s. Penerimaan kas diotorasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap ”lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut 

 Penerimaan kas dimasukan ke STSU dan di otorisasi oleh kepala pasar (bapak 

R Sofyan), sehingga hal tersebut sesuai dengan teori yang ada  

 Dokumen STSU dapat dilihat pada lampiran B 
 

t. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda pada faktur penjualan tunai 

Penerimaan kas dari proses penjualan maupun perpanjangan tempat usaha 

dilakukan oleh kas dengan memberikan cap PD PASAR JAYA pada faktur 

penjualan. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan kas sudah sesui teori yang ada 

 Dokumen siptu dapat dilihat pada lampiran A 

Dokumen form A2 dan A4 pada lampiran G dan lampiran H 
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u. Pencatatan ke Dalam Catatan Akuntansi harus dilakukan oleh Karyawan yang 

diberi Wewenang 

Pada transaksi pemasaran PD PASAR JAYA uang diterima oleh bagian 

pemasaran dan diteruska ke bagian administrasi untuk diotorisasi kemudian 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian kepala urusan 

keuangan berdasarkan dokumen-dokumen sumber sebagai bukti. Berdasarkan hal 

tersebut praktek pencatatan akuntansi pada PD PASAR JAYA sudah sesuai 

dengan teori yang berlaku 

 

 

Praktik yang Sehat 

a. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan 

Faktur penjualan pada bagian pemasaran di bubuhi no untuk setiap 

transaksinya dan bagian pemasaran bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa prosedur faktur penjualan sudah sesuai dengan teori yang 

berlaku 

Dokumen form A2 dan A4 pada lampiran G dan lampiran H 

b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada 

hari yang sama dengan transaksi tunai atau hari kerja berikutnya 
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Jumlah penerimaan kas pada bagian administrasi (pasar) disetor ke bagian 

administrasi (area) yang kemudian disetor ke bank beserta dengan dokumen Surat 

Perintah Membayar Uang (SPMU) pada hari yang sama, pada kasus ini uang 

diterima tgal 26-juli-2012 pada hari yang sama di setor ke bank pada tanggal 26-

juli-2012, hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada 

 Dokumen STSU dapat dilihat pada lampiran B 
   Dokumen SPMU dapat dilihat pada lampiran C 
                      Dokumen setoran bank dapat dilihat pada lampiran D 
                      Dokumen kas pendapatan dapat dilihat pada lampiran E 
 

 

 

4.3.2 Sistem Pengendalian atas Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

Sistem pengendalian internal atas siklus penerimaan kas PD PASAR JAYA dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Lingkungan Pengendalian 

Susunan organisasi dan standard operating procedure PD PASAR JAYA yang harus 

dijalankan pada setiap bagiannya sudah diatur dalam ”Peraturan Direksi PD PASAR JAYA 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 55 Tahun 2010” di dalam peraturan 

tersebut tertulis jelas tugas-tugas setiap bagian dan setiap bagian tersebut saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan  

2. Penaksiran Resiko 
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 Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagih dan fungsi penerimaan kas. Untuk 

menciptakan intercal check fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan 

menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang 

bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang hasil 

penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Hal ini dapat menghindari manipulasi data. 

 Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tidak 

boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan, untuk menghindari kemungkinan 

penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan 

fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya 

sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada 

debitur.Kecurangan semacam ini disebut lapping. 

 Debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan 

cara pemindahbukuan. Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan 

pribadi karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran 

dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro bilyet untuk 

pemindahbukuan. Dengan cek atas nama dan giru bilyet, pembayaran yang dilakukan oleh 

debitur akan terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. 

 Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar piutang yang harus ditagih 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem 

akuntansi.Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah 

jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi.Dengan demikian fungsi penagihan tidak 

mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil 

penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. 
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 Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus 

didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Piutang adalah kekayaan 

perusahaan.Pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus 

didasarkan atas dokumen yang sahih. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang 

andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan (remittance advice) yang 

diterima dari debitur bersamaan dengan cek. 

 Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh 

ke bank dengan eegera. Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang 

diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kas pada 

suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan (deposit in transit).Secara periodic fungsi 

pemeriksa internal melakukan penghitungan kas dan hasil perhitungan tersebut direkam 

dalam suatu dokumen yang disebut berita acara perhitungan kas. Selesai dihitung, kas 

tersebut segera disetor ke bank dalam jumlah penuh sehingga menjegah penumpukan uang 

kas pada perusahaan 

 Para penagih dan kasir harus diasuransikan (Fidelity Bond Insurance). Manusia 

seringkali tergoda oleh situasi yang melingkupinya pada suatu saat tertentu. Untuk 

menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian kasa dan 

penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu 

diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut 

melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang timbul. 

 Kas dalam perjalanan harus diasuransikan (Cash in safe dan cash in transit 

Insurance). Untuk melingdungi kekayaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, 

perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit.Untuk melindungi kekayaan yang ada di 

bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. 
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3.Aktifitas Pengendalian 

a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas 

Fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas PD PASAR JAYA dilakukan 

oleh bagian administrasi (Pasar) yaitu bagian kas/kasir kemudian bagian akuntansi 

dilakukan oleh bagian administrasi (Pasar) yaitu oleh bagian kepala urusan keuangan 

oleh karena itu fungsi akuntansi PD PASAR JAYA sudah sesuai teori yang ada 

b. Fungsi Penerimaan Kas harus terpisah dari Fungsi Akuntansi 

Fungsi penerimaan kas yang tanggung jawabnya dipegang oleh bagian kas 

keuangan dan untuk pencatatan akuntansi tanggung jawabnya dipegang oleh bagian 

kepala urusan keuangan yang sama-sama berada pada bagian administrasi, oleh 

karena itu fungsi penerimaan kas PD PASAR JAYA sudah sesuai dengan teori yang 

ada 

 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

c. Debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan 

cara pemindahbukuan 

Pembayaran yang dilakukan oleh calon pemakai tempat ialah dengan tunai yang 

kemudian uangnya langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama ataupun 

pembayaran dengan sistem  transfer langsung ke rekening bank PD PASAR JAYA. 

Hal tersebut dapat menghindarkan penerimaan kas dari debitur yang jatuh ke tangan 

pribadi pegawai. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada 
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d. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar piutang yang harus ditagih 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

Penagihan yang dimaksudkan pada PD PASAR JAYA ialah penagihan perpanjangan 

SIPTU dan biaya-biaya yang terkait dari pemeliharaan tempat usaha, penagihan 

berdasarkan data base file pemasaran 

Praktik yang sehat   

a. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh 

ke bank dengan segera 

Hasil penerimaan kas dilakukan oleh bagian administrasi yang penerimaan tunai 

langsung dicatat dan dibuat bukti penerimaan kas, kemudian secepatnya disetorkan ke 

bank 

b. Para penagih dan kasir harus diasuransikan  

PD PASAR JAYA tidak mengasuransikan para pegawai yang bertugas sebagai 

penagih dan kasir. Hal tersebut menyebabkan adanya resiko perusahaan mengalami 

kerugian jika pegawai melakukan kecurangan 

c. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan 

Dalam hal ini PD PASAR JAYA tidak mengasuransikan uang yang dibawa penagih. 

Perusahaan hanya mengasuransikan uang yang berada di brankas sehingga, jika uang 

yang dibawa si penagih hilang maka perusahaan tidak menutup asuransi cash in 

transit 
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4. Informasi dan Komunikasi 

a. Data tentang calon pemakai tempat mulai dari pasfoto, biodata, alamat   lengkap 

tersusun rapih dan juga masa pakai pemakaian tempat tertulis jelas, hal tersebut 

bertujuan sebagai data base perusahaan tentang si pemakai tempat dan juga 

mengetahui kapan dilakukan penagihan 

b. Komunikasi terhadap pemakai tempat tentang apabila ada berita atau perubahan 

pada perusahaan dan peremajaan tempat usaha 

Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap “lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.  

5. Pemantauan 

 Pemantauan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa desain pengendalian 

internal PD. PASAR JAYA sudah sesuai serta pengoperasiannya berjalan dengan 

baik. Dalam hal ini PD. PASAR JAYA mempunyai suatu satuan pengendalian 

internal yang bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan agar berjalan 

sesuai ketentuan yang ada. 

4.3.2.1 Contoh kasus Siklus Penerimaan Kas PD. PASAR JAYA 

 Bagian subbidang pemasaran menerima sejumlah uang dari ibu Liliwaty  

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
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a. Debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan 

 cara pemindahbukuan 

Pembayaran yang dilakukan oleh calon pemakai tempat ialah dengan tunai yang 

kemudian uangnya langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama, penyetoran ke 

bank sebelumnya di buat STSU yang di otorisasi oleh kepala pasar (Bapak R Sofyan)  

 Dokumen STSU dapat dilihat pada lampiran B 
Dokumen setoran bank dapat dilihat pada lampiran D 

 
 

b. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar piutang yang harus ditagih 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

Penagihan yang dimaksudkan pada PD PASAR JAYA ialah penagihan perpanjangan 

SIPTU dan biaya-biaya yang terkait dari pemeliharaan tempat usaha, penagihan 

berdasarkan data base file pemasaran 

Praktik yang Sehat 

a. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan 

Faktur penjualan pada bagian pemasaran di bubuhi no untuk setiap transaksinya 

dan bagian pemasaran bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa prosedur faktur penjualan sudah sesuai dengan teori yang 

berlaku 

Dokumen form A2 dan A4 pada lampiran G dan lampiran H 

Dokumen SIPTU dapat dilihat pada lampiran A 
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b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari 

yang sama dengan transaksi tunai atau hari kerja berikutnya 

Jumlah penerimaan kas pada bagian administrasi (pasar) disetor ke bagian 

administrasi (area) yang kemudian disetor ke bank beserta dengan dokumen Surat 

Perintah Membayar Uang (SPMU) pada hari yang sama, pada kasus ini uang diterima 

tgal 26-juli-2012 pada hari yang sama di setor ke bank pada tanggal 26-juli-2012, hal 

tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada 

  Dokumen SIPTU dapat dilihat pada lampiran A 
  Dokumen SPMU dapat dilihat pada lampiran C 
  Dokumen setoran bank dapat dilihat pada lampiran D 
  Dokumen kas pendapatan dapat dilihat pada lampiran E 
  Dokumen form A2 dan A4 pada lampiran G dan lampiran H 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal 

atas proses siklus penjualan dan penerimaan kas pada PD PASAR JAYA dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses sistem penjualan dan penerimaan kas pada PD. PASAR JAYA dimulai dari 

proses permohonan, prosedur penerimaan kas, prosedur pencatatan dan penyetoran ke 

bank sudah sesuai dengan teori yang ada 

2. Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PD PASAR 

JAYA 

a. PD PASAR JAYA telah melakukan pengendalian internal atas siklus penjualan 

dan penerimaan kas dengan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsionalnya belum memadai 

‐ Tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penjualan dengan fungsi 

penerimaan kas 

b. Pengendalian internal atas otorisasi dan prosedur pencatatan transaksi penjualan 

yang dilakukan PD PASAR JAYA sesuai dengan teori yang ada 

c. PD PASAR JAYA belum melakukan pengendalian internal atas unsur praktik 

yang sehat secara memadai dan sesuai teori pada siklus penjualannya. 

d. PD PASAR JAYA sudah melakukan pengendalian internal secara memadai pada 

unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 
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mempekerjakan karyawan yang memiliki pendidikan yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya. 

e. PD PASAR JAYA telah melakukan pengendalian internal atas siklus penerimaan 

kas pada unsur struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara memadai dan sesuai dengan teori. 

f. Pengendalian internal atas unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang 

dilakukan PD PASAR JAYA pada proses penerimaan kas sudah memadai dan 

sesuai dengan teori 

g. Pengendalian atas unsur praktik yang sehat dalam proses penerimaan kas yang 

dilakukan oleh PD PASAR JAYA belum memadai dan sesuai dengan teori. 

‐ Tidak ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban pengambilan cuti. 

‐ Tidak ada satu unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 

unsur – unsur pengendalian internal yang lain. 

‐ Tidak melakukan asuransi terhadap penagih dan kasir,begitu pula dengan 

kas dalam perjalanan 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang berguna bagi PD PASAR JAYA sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan mutu sistem pengendalian internal atas siklus penjualan 

dan penerimaan kas antara lain: 

1. PD PASAR JAYA sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antara fungsi 

penjualan dengan fungsi kas, karena apabila ada pembayaran tunai kepada 

bagian penjualan, bagian penjualan sendiri yang mencatat pada buku kas 

pendapatan, hal tersebut bisa saja menimbulkan manipulasi data. 
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2. PD PASAR JAYA sebaiknya memisahkan ruangan bagian penjualan dengan 

ruang bagian administrasi, karena bila seruangan dikhawatirkan bisa terjadi 

kerjasama yang tidak baik antara karyawan  

3. PD PASAR JAYA sebaiknya membuat kebijakan yang mengatur tentang 

keharusan pengambilan cuti bagi pegawai yang berhak. Kebijakan ini 

mengatur tentang kewajiban pengambilan cuti oleh para pegawai sehingga 

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dapat dialihkan 

kepada pegawai lain untuk sementara. Dengan adanya kebijakan tersebut 

dapat dideteksi apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai 

bersangkutan ketika posisinya ditempatkan oleh pegawai sementara 

4. PD PASAR JAYA sebaiknya mengasuransikan para penagih dan kasir agar 

resiko terjadinya kecurangan oleh pegawai yang bersangkutan dapat 

dikurangi.Pengasuransian ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa polis 

asuransi fidelity  yang ditawarkan oleh perusahaan – perusahaan asuransi yang 

ada. 

5. Menggunakan tekhnologi komputerisasi on line system pada proses 

permohonan dan perpanjangan SIPTU. Karena dengan menggunakan 

tekhnologi tersebut PD PASAR JAYA dapat meningkatkan efisiensi dalam 

kegiatan operasionalnya dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

pencatatan. 
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