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ABSTRACT 

The system of internal control is one of the most important element in a company to 

prevent fraud. The main purpose of the company is to make a profit, as well as PT. Summit Oto 

Finance get profit by selling both cash sales and credit sales. Internal control systems of the 

company may form of policies, practices, and procedures adopted and implemented by the 

branch manager, head officer, and staff. 

Internal control system theory of credit on sales and cash on sale of accounts receivable 

that were analyzed in the PT. Summit Oto Finance, by looking at separation of functions 

responsibility on the organizational structure, authorized process of a credit sale transactions 

and cash receipts and also accounts receivable sales transaction recording procedures, 

practices were clean on the transaction, and the last one about recruit quality employees who 

according to the responsibilities by hiring employees who have an adequate education to 

performing their duties. 

The results of research at PT. Summit Oto Finance, that company does not fully 

implement the internal control system properly, but in a separate internal control function 

responsibility on the organizational structure has been very good in their implementation. 

Keywords: credit on sales, cash on sale of accounts receivable, internal control theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Tanty Ika Putri 

NIM  :  200812071 

Jurusan : Akuntansi 

 Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah Penulis buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan 

Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka Penulis 

bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan 

tata tertib STIE IBS. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

            Jakarta, Maret 2013 

 

 

                                                       Tanty Ika Putri 

 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

TANDA PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

KATA PENGANTAR ...................................................................................................  i 

ABSTRACT  ..................................................................................................................  v 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI  ........................................................  vi 

DAFTAR ISI .................................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................................  xiii 

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

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

1.2 Masalah Penelitian...................................................................................     5 

1.3 Pembatasan Masalah ...............................................................................     6 

1.4 Tujuan Penelitian ....................................................................................     6 

1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................................     7 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .................................................................     8 

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................................     10 

 2.1 Tinjauan Pustaka .....................................................................................    10 

     2.1.1 Sistem Pengendalian Internal ......................................................    10 

     2.1.1.1 Pengertian Sistem ........................................................................    10 

     2.1.1.2 Karakteristik Sistem ....................................................................    12 

     2.1.1.3 Bagan Alir ...................................................................................    15 

     2.1.1.4 Definisi dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal .....................    16 

     2.1.1.5 Fungsi Pengendalian Internal ......................................................    18 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



     2.1.1.6 Komponen Pengendalian Internal ...............................................    19 

                   2.1.1.7 Keterbatasan Pengendalian Internal  ...........................................    22 

                   2.1.1.8 Ciri Pengendalian Internal yang Efektif ......................................    24 

2.1.2 Konsep Dasar Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang  Usaha  

............................................................................................  24 

2.1.2.1 Penjualan Kredit ............................................................................  24 

2.1.2.2 Penerimaan Kas .............................................................................  25 

2.1.2.3 Piutang Usaha ................................................................................  25 

2.1.3 Prosedur Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang                 

Usaha .............................................................................................  26 

2.1.3.1 Prosedur Penjualan Kredit .............................................................  26 

2.1.3.2 Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Usaha ..............................   32 

2.1.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit  dan 

Penerimaan Kas dari Piutang Usaha .............................................   36 

2.1.4.1 Unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit .........   36 

2.1.4.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas dari 

 Piutan Usaha ..................................................................................  43 

2.2 Rerangka Pemikiran ..................................................................................  46 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....................................................................  47 

 3.1 Objek Penelitian ........................................................................................  47 

 3.1.1 Responden Penelitian ....................................................................  47 

 3.1.2 Lokasi Penelitian ...........................................................................  47 

 3.1.3 Waktu Penelitian ...........................................................................  47 

  3.1.4 Sifat Penelitian ..............................................................................  47 

 3.2 Metode Pengumpulan Data .......................................................................  48 

 3.2.1 Jenis Data .......................................................................................  48 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .............................................................  49 

3.3 Metode Analisis Data .................................................................................  50 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..................................................................   52 

 4.1 Gambaran Umum Perusahaan ...................................................................   52 

    4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan ..........................................................   52 

    4.1.2  Slogan Perusahan ..........................................................................   53 

    4.1.3  Visi dan Misi Perusahaan .............................................................   54 

    4.1.4  Nilai-nilai Dasar (Core Value) Perusahaan ...................................  54 

    4.1.5  Struktur Organisasi dan Job Description Perusahaan ...................  55 

4.2 Prosedur Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit dan Penerimaan  

Kas dari Piutang Usaha .............................................................................  66 

    4.2.1  Prosedur Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit ..............  66 

    4.2.2  Prosedur Penerimaan Kas Piutang Usaha atas Penjualan Kendaraan 

Bermotor ......................................................................................  82  

 4.3 Contoh Kasus Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit dan 

Penerimaan Kas dari Piutang Usaha .......................................................  87 

  4.3.1   Contoh Kasus Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit 

dengan Kunjungan customer ke Kantor Cabang .........................  87 

 4.3.2   Contoh Kasus Penerimaan Kas Piutang Usaha secara Tunai  dengan 

Kunjungan Customer ke Kantor Cabang .....................................  90 

            4.4 Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kendaraan Bermotor secara  

  Kredit dan Penerimaan Kas Piutang Usaha ..............................................  91 

 4.4.1 Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kendaraan Bermotor secara 

Kredit ............................................................................................  91 

 4.4.2 Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas dari Piutang  Usaha 

......................................................................................................  101   

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................   109 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



         5.1 Kesimpulan .............................................................................................    109 

         5.2 Saran .........................................................................................................  111 

Daftar Pustaka ........................................................................................................................ 

Lampiran ................................................................................................................................. 

Daftar Riwayat Hidup Penyusun Skripsi ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1       Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan secara Kredit dan  

Penerimaan Kas Piutang Usaha di PT Summit Oto Finance ..........................................    105 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen ........................................................................  15 

Gambae 2.2 Rerangka Pemikiran  .....................................................................................  46   

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ........................................................................................  56 

Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Permohonan Pembiayaan Melalui Telepon ke Kantor  

 Cabang  ………............................................................................................. 69 

Gambar 4.3 Bagan Alir Dokumen Permohonan Pembiayaan Melalui Datang  ke Kantor 

Cabang..............            ................................................................................. 71     

Gambar 4.4 Bagan Alir Dokumen Prosedur Survey dan Analisa Customer ..................... 73    

Gambar 4.5 Bagan Alir Dokumen Prosedur Persetujuan Pembiayaan ............................  76 

Gambar 4.6 Bagan Alir Dokumen pada Administrasi Permohonan Ditolak ..................   77 

Gambar 4.7a Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Pembuatan Dokumen Perjanjian .....  80 

Gambar 4.7b Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Pembuatan Dokumen Perjanjian  

 (Lanjutan) ..................................................................................................  81 

Gambar 4.8 Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Penerimaan Setoran Tunai dari  

 Customer .....................................................................................................  84 

Gambar 4.9 Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Penerimaan Angsuran Tunai dari Field 

Collector.......................................................................................................  86   

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran A Form Aplikasi 

Lampiran B Dokumen-Dokumen Customer yang Dibutuhkan 

Lampiran C Memo Persetujuan & Analisa Perhitungan 

Lampiran D1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Lampiran D2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Schedule Payment) 

Lampiran E Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia 

Lampiran F Surat Kuasa untuk Mengambil Kendaraan Bermotor 

Lampiran G Persetujuan Pembiayaan dan Pemesanan Barang 

Lampiran H Tanda Terima Uang Muka 

Lampiran I Tanda Terima Surat Penerimaan Barang oleh Customer 

Lampiran J Kwitansi Pelunasan dari Dealer kepada PT Summit Oto Finance 

Lampiran K Tanda Terima Slip Setoran   

 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang terus berkembang sangat rentan terhadap risiko akibat lemahnya 

pengendalian internal perusahaan, dikarenakan oleh fungsi pengendalian internalnya yang 

kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena jangkauan untuk mengendalikan perusahaan 

tersebut semakin luas dan kompleks sehingga perusahaan tersebut membutuhkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang handal dalam bidang pengendalian. Disamping sebuah perusahaan harus 

membutuhkan SDM yang handal namun sebuah perusahaan memerlukan alat bantu yang dapat 

membantu meningkatkan fungsi pengendalian perusahaan yang disebut sistem pengendalian 

internal. Sistem pengendalian internal ini merupakan alat untuk memperbaiki atau meninjau 

bagaimanakah sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik – dengan  tidak ada kecurangan 

didalamnya – ditengah perkembangan yang terjadi pada dunia usaha. 

Pengertian sistem menurut (James A. Hall, 2009) adalah kelompok dari dua atau lebih 

subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sedangkan sistem 

pengendalian internal adalah terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang 

diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umum: (1) menjaga aktiva perusahaan, 

(2) memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, (3) mendorong efisiensi 

dalam operasional perusahaan, dan (4) mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur 

yang diterapkan oleh pihak manajemen. Sistem pengendalian internal yang baik, tidak menjamin 

adanya kesalahan dalam perusahaan, tetapi memungkinkan untuk meminimalisir terjadi 

kesalahan dan kecurangan pada perusahaan, maka jika terjadi kesalahan dan kecurangan di 
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sebuah perusahaan akan bisa diatasi oleh perusahaan tersebut. Biasanya, suatu perusahaan yang 

tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik tidak akan bisa bertahan lama dalam 

menjalankan usahannya, karena dapat menyebabkan adanya kesalahan pencatatan yang 

berindikasi pada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Sistem 

pengendalian internal tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka pada sebuah perusahaan 

saja, melainkan memperhatikan struktur organisasi perusahaan, menganalisa seberapa jauh 

kebijakan di perusahaan dijalankan dengan baik seperti sebagaimana mestinya, untuk 

meningkatkan efisiensi kerja. Semua hal itu dapat diukur melalui sistem pengendalian internal 

perusahaan, serta dapat melihat apakah sistem tersebut tepat pada sasaran tujan perusahaannya, 

jika tidak maka harus diteliti apakah penyebabnya serta bagaimana pengendalian yang 

seharusnya diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

Tujuan utama perusahaan ialah mendapatkan profit. Profit tersebut diperoleh melalui 

adanya penjualan yang dilakukan pada sebuah perusahaan. Maka dari itu, perusahaan selalu 

berusahan untuk meningkatkan penjualan tunai maupun kredit. Menurut (Mulyadi, 2008) 

penjualan kredit terjadi jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu. Jika perusahaan tersebut memiliki permasalahan 

piutang yang tak tertagih yang berakibat kepada kredit macet dan jika tidak segera diatasi, maka 

keadaan perusahaan tersebut akan terus menurus mengalami penurunan dan akan membahayakan 

kelangsungan sebuah perusahaan. Pengertian piutang sendiri menurut (James M. Reeve dkk, 

2009) adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, dicatat sebagai debit pada akun piutang 

usaha, piutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 

atau 60 hari. Keterikatan yang terjadi antara profit yang didapat oleh sebuah perusahaan sangat 

erat kaitannya dengan metode penjualan apa yang diterapkan pada perusahaan, penjualan yang 
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dilakukan secara kredit sebenarnya menimbulkan risiko yang sangat besar bagi perusahaan, 

namun tak jarang menimbulkan profit yang tinggi, karena perusahaan memberikan beban bunga 

kepada debitur. Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun risiko perusahaan tinggi karena 

adanya piutang usaha, namun disamping itu keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan akan 

besar. Untuk menghindari risiko tidak tertagihnya piutang penjualan maka sangat dibutuhkan 

kecermatan pihak manajemen dalam memberikan kredit kepada calon debitur, serta kemampuan 

manajemen perusahaan dalam hal penagihan piutang kepada debiturnya. 

Perolehan kas yang terjadi pada perusahaan ini sebagian besar bersumber dari penjualan 

secara kredit, dimana sebuah perusahaanakan memiliki piutang usaha. Sedangkan pengertian kas 

menurut (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011) merupakan asset yang sangat likuid, pada 

umumnya perusahaan mengklasifikasikan kas sebagai harta yang  berjangka waktu pendek. Yang 

termasuk dalam kas adalah uang logam, kertas, cek giro, dan wesel. Kas yang mudah untuk 

ditarik kapan saja dari bank, dan lembaga keuangan lainnya mudah dipindahtangakan dan tidak 

memiliki identitas kepemilikan maka membuat kas menjadi aktiva yang paling rawan terhadap 

penyelewengan. Untuk mengatasi penyelewengan terhadap kas ini, umumnya sebuah perusahaan 

harus  memiliki pengawasan, agar di dalam sebuah perusahaan itu tidak terdapat penyelewengan 

terhadap kas perusahaan yang akan memberikan dampak yang besar pada kebangkrutan 

perusahaan. Biasanya penyelewengan kas disebabkan oleh orang di dalam perusahaan, berupa 

penerimaan angsuran dari customer yang disetorkan ke perusahaan. Kewajiban perusahaan 

dalam hal tersebut harus menetapkan pemisahan tugas antara pencatat penerimaan kas dan 

penerima fisik kas perusahaan harus dibedakan agar mengurangi risiko penyelewengan kas pada 

setiap perusahaan. Karena, jika penggabungan tugas antara pencatat penerimaan kas atas piutang 

serta penerima kas (kasir) akan rawan sekali pegawai tersebut melakukan penyelewengan kas. 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



 PT Summit Oto Finance bergerak pada pembiayaan motor secara kredit. Pembiayaan 

sepeda motor dengan kredit ini akan menimbulkan peningkatan piutang usaha pada perusahaan 

tersebut. Apabila dana yang tertanam pada piutang usaha tersebut mengalami kredit macet, maka 

perusahaan tidak dapat lagi memutar dananya untuk melanjutkan usaha atau kegiataan 

operasional perusahaan sehingga dikhawatirkan perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan 

keuangan. Kredit macet yang terjadi karena piutang tak tertagih merupakan salah satu piutang 

yang tidak sehat, karena manajemen perusahaan tidak menerima pembayaran dari pihak debitur. 

Piutang yang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat disebabkan karena kurang memadainya 

pihak manajemen perusahaan dalam menagih piutang kepada debitur. Sedangkan faktor 

eksternal dapat disebabkan karena debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi dikarenakan 

debitur meninggal dunia atau bangkrut dan berbagai sebab-sebab lainnya yang menimpa debitur. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan piutang tak tertagih maka perusahaan ini sangat 

dianjurkan untuk memiliki pengendalian internal atas penjualan secara kredit untuk menjamin 

bahwa piutang usaha tersebut dapat ditagih tepat pada waktunya dan mengurangi risiko adanya 

piutang yang tak tertagih serta mengantisipasi adanya kecurangan yang  akan terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan adanya suatu masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan yaitu masalah prosedur dan pengawasan atas penjualan kendaraan bermotor 

secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada perusahaan. Perusahaan menggunakan 

sistem pegendalian internal atas penerimaan kas dari piutang usaha untuk mengarahkan operasi 

dan mencegah penyalahgunaan penerimaan kas dari piutang usaha. Maka dari itu, penting sekali 

meneliti apakah sistem pengendalian internal perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik 
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atau belum, karena jika belum berjalan dengan baik maka hal tersebut akan menjadi salah satu 

pemicu adanya masalah yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya sebuah pengendalian internal disebuah 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang hasilnya 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas 

Penjualan secara Kredit dan Penerimaan Kas Piutang Usaha (Studi Kasus: PT Summit Oto 

Finance)”. 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang penelitian di sub-bab sebelumnya, maka 

perumusan masalah penulisan ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha PT Summit 

Oto Finance? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha PT Summit Oto Finance? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan hanya membahas 

mengenai prosedur penjualan kendaraan bermotor secara kredit yang dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu permohonan pembiayaan dilakukan melalui telepon ke cabang dan permohonan 

pembiayaan melalui kunjungan customer ke kantor cabang, serta membahas mengenai 

penerimaan kas dari piutang usaha saja. Untuk melihat apakah dalam PT Summit Oto Finance 

terdapat sistem pengendalian internal untuk penjualan barang secara kredit dan penerimaan kas 

atas piutang usaha yang sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik, dan 
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melihat apa yang menyebabkan sistem pengendalian internal pada perusahaan tersebut kurang 

dapat berjalan dengan baik jika keadaannya seperti itu. Sedangkan mengenai pengeluaran kas 

(penggajian dan pengupahan) perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan dari latar belakang permasalahan serta masalah dari 

penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yang diuraikan oleh penulis, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang 

usaha PT Summit Oto Finance. 

2. Untuk mengetahui dan melihat sejauh mana pelaksanaan sistem pengendalian internal 

dalam prosedur penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada PT 

Summit Oto Finance. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diperuntukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan di dalam 

penulisan ini, manfaat penelitian ini diperuntukan oleh: 

a) Penulis   

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh perkuliahan sehingga dapat 

menerapkan dan menyelaraskan teori yang diperoleh ke dalam praktik yang sebenarnya. 

b) Perusahaan  

Dapat menjadikan masukan pada PT Summit Oto Finance dalam mengembangkan sistem 

pengendalian internal atas penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha 

di masa yang akan datang. 
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c) Pembaca  

Memberikan wawasan terhadap penelitian yang berhubungan dengan sistem 

pengendalian internal atas penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha. 

Serta memberikan pengertian kepada pembaca betapa pentingnya sistem pengendalian 

internal disebuah perusahaan untuk kelangsungan usaha yang dijalankannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini dibagi atas lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa 

subbab-subbab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca untuk mengetahui isi 

skripsi guna menghindari penyimpangan dalam pembahasan. Sistematika penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang menyajikan tentang latar belakang 

masalah yang timbul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar 

dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, membahas sistem pengendalian 

internal, konsep dasar penjualan secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, prosedur 

penjualan secara kredit, prosedur penerimaan kas dari piutang usaha, unsur-unsur sistem 

pengendalian internal atas penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha.  
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu meneliti 

salah satu masalah yang ada dalam perusahaan. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah PT Summit Oto Finance berlokasi di Pusat 

Niaga & Perkantoran Sentra Cikarang No.12,13,15 Cikarang Cibarusah Bekasi - Jawa Barat. 

Waktu penelitian dimulai dari bulan September  2012 sampai selesai.  

 

BAB IV: ANALISIS dan PEMBAHASAN       

Bab ini dibagi atas tiga subbab, antara lain: subbab 4.1 membahas data penelitian perusahaan 

berupa gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan dan job desk. Subbab 4.2 membahas bagian alur dan prosedur penjualan 

motor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha. Subbab 4.3 memberikan penjelasan 

prosedur sistem penjualan secara kredit dan penerimaan kas piutang usaha dengan menggunakan 

contoh kasus. Subbab 4.4 membahas pelaksanaan sisem pengendalian internal dalam prosedur 

penjualan motor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha. 

 

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan yang 

diperoleh dari ringkasan bab-bab terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah. Penulis juga 

memberikan saran yang mungkin bermanfaat untuk membantu memperbaiki kekurangan sistem 

pengendalian internal atas penjualan motor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha 

di PT Summit Oto Finance. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1.1Pengertian Sistem 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012), sistem adalah seperangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan hingga membentuk suatu totalitas. Menurut pengertian 

tersebut, maka dapat dikatakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita semua membentuk sistem-

sistem, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks dan mulai dari sistem yang terbentuk 

sendiri ataupun sistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Sistem-sistem tersebut tidak berdiri 

sendiri-sendiri, tapi saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antara sistem-sistem tersebut 

ada yang sangat dekat dan berkaitan langsung, tetapi ada juga yang sangat jauh dan kaitannya 

tidak langsung. Bagian dari suatu sistem dapat membentuk suatu sistem tersendiri. Sistem yang 

merupakan bagian dari suatu sistem lain disebut subsistem, sementara sistem yang membawahi 

beberapa sistem disebut suprasistem/supersistem. Suatu sistem dapat bertindak sebagai 

suprasistem sekaligus sebagai subsistem. Contohnya adalah perusahaan yang merupakan 

subsistem dari sistem industri, dan di lain pihak merupakan suprasistem dari sistem akuntansi 

perusahaan tersebut. 

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama menurut (James A. Hall, 2009). 
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Sedangkan menurut (Mulyadi, 2008) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

Pengertian sistem yang dipaparkan oleh (Samiaji Sarosa, 2009), sistem adalah 

sekumpulan komponen yang berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama 

(Bertalanffy 1971;Checkland 1981). 

  Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari pengertian sistem adalah 

kumpulan komponen/subsistem yang saling berhubungan dan dibuat menurut pola yang terpadu 

agar dapat berinteraksi dan berkerjasama melaksanakan kegiatan pokok perusahaan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Syarat-syarat sistem menurut (Jogiyanto, 2006) terdapat lima syarat untuk menentukan sebuah 

sistem, yaitu: 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting daripada 

elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. 

Adapula berbagai tipe sistem berdasarkan kategorinya menurut (Jogiyanto, 2006), yaitu: 

 Atas dasar keterbukaan: 

 sistem terbuka, dimana pihak luar dapat mempengaruhinya. 

 sistem tertutup. 
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 Atas dasar komponen: 

 Sistem fisik, dengan komponen materi dan energi. 

 Sistem non-fisik atau konsep, berisikan ide-ide. 

2.1.1.2 Karakteristik Sistem 

Menurut (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007), suatu sistem mempunyai sembilan 

karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen sistem (component), 

batas sistem (boundary), subsistem, lingkungan luar sistem (environments), penghubung sistem 

(interface), masukan sistem (input), keluaran sistem (output), pengolahan sistem (process), dan 

sasaran sistem (object). 

 Komponen Sistem (component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja 

sama membentuk suatu komponen sistem atau bagian-bagian dari sistem.  

 Batas Sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya 

atau dengan lingkungan kerjanya. Batas sistem ini mengidentifikasikan ruang lingkup dari 

sistem tersebut. Pada beberapa sistem, batas sistem mudah untuk diidentifikasi, sementara 

pada sistem lainnya batas tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi.  

 Subsistem 

Bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan dengan sasaran masing-masing. 

 Lingkungan Luar Sistem (environment) 
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Lingkungan luar sistem merupakan semua hal diluar batas sistem, yang dipengaruhi oleh 

operasi sistem.  

 Penghubung Sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan suatu subsistem dengan 

subsistem lainnya. Penghubung ini memungkinkan keluaran dari suatu subsistem untuk 

mengalir ke subsistem lainnya sebagai input. Sebagai contoh penghubung antara sistem 

transportasi darat dengan sistem transportasi udara adalah terminal di bandara. Dengan 

adanya terminal tersebut, memungkinkan penumpang untuk menggunakan bus (sistem 

transportasi darat), kemudian turun di terminal untuk melanjutkan perjalannya dengan 

menggunakan pesawat (transportasi udara). Penghubung ini merupakan penghubung dalam 

sistem transportasi, yang menghubungkan subsistem transportasi darat dengan subsistem 

transportasi udara. 

 Masukan Sistem (input) 

Masukan (input) adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan itu dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input), maupun masukan sinyal (signal input). 

Masukan perawatan merupakan masukan yang dimasukkan ke dalam sistem agar sistem 

tersebut dapat berjalan, contohnya adalah program pada komputer. Sementara masukan 

sinyal adalah masukan yang dimasukkan ke dalam sistem untuk kemudian diolah menjadi 

informasi, contohnya adalah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diolah. 

 Keluaran Sistem (output) 

Keluaran (output) adalah hasil dari masukan yang telah diolah. Keluaran dapat berupa 

keluaran yang berguna (informasi) maupun keluaran yang merupakan keluaran yang tidak 

berguna (misalnya panas yang dihasilkan sistem komputer).  
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 Pengolahan Sistem (process) 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolahan yang akan mengubah masukan menjadi 

keluaran. 

 Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem, akan dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran 

atau tujuan. 

Menurut penjelasan diatas karakteristik sistem yaitu sistem memiliki komponen yang 

saling berhubungan, sistem memiliki batas untuk mempermudah untuk mengidentifikasi sebuah 

sistem, setiap sistem memiliki tujuan utama untuk apakah sistem tersebut dibuat, sistem memiliki 

lingkungan dari luar yang dapat mempengaruhi sistem tersebut, sistem memiliki penghubung 

sistem yang bertujuan untuk menghubungkan antara subsistem-subsistem yang telah ada, setiap 

sistem pasti memiliki masukan sistem (input system) untuk diolah menjadi sebuah informasi, 

sistem memiliki keluaran sistem (output system) merupakan hasil dari masukan yang telah 

diolah, dan sistem memiliki batasan yang dapat membatasi sistem tersebut seperti peraturan yang 

berlaku. 

2.1.1.3 Bagan Alir  

 Salah satu faktor terkait mengenai sistem adalah bagan alir, karena setiap sistem pasti 

memiliki bagan alir. Menurut (James A. Hall, 2009) bagan alir (flowchart) adalah representasi 

grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik diantara entitas-entitas intinya. Bagan alir 

dapat digunakan untuk menyajikan aktivitas manual, aktivitas pemrosesan komputer, dan 

keduanya. Bagan alir terbagi atas dua bagan alir dokumen (document flowchart) dan bagan alir 

sistem (system flowchart). 
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 Bagan alir dokumen digunakan untuk menggambarkan element-element dari sistem 

manual, termasuk catatan akuntansi (dokumen, buku besar, dan file), departemen organisasional 

yang terlibat dalam proses, dan akitivitas (baik yang bersifat administratif maupun fisik) yang 

dilakukan departemen tersebut. Adapula simbol bagan alir dokumen seperti pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Simbol Bagan alir Dokumen 

 
 

2.1.1.4 Definisi & Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Berikut ini merupakan beberapa definisi mengenai sistem pengendalian internal menurut 

para ahli : 

Definisi pengendalian internal menurut (James M. Reeve, 2009) dalam buku Pengantar akuntansi 

(adaptasi Indonesia) diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang diinginkan 

perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta 

memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut (Mulyadi, 2008) dalam buku Sistem Akuntansi bahwa “Sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
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kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. 

Menurut (James A. Hall, 2009) pengendalian internal adalah kelompok dari dua atau lebih 

subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sedangkan sistem 

pengendalian internal adalah terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang 

diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umum : 

1. Menjaga aktiva perusahaan, 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi,  

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan  

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

manajemen. 

Menurut (Amin Widjaja Tunggal, 2008) memaparkan bahwa, pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas – yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut 

ini : 

1. Keandalan pelaporan keuangan, 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO) tahun 

1992, pengendalian internal atau pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan oleh 

manusia (dewan direksi, manajemen, dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

yang masuk akal/memadai untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 
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a) Keandalan informasi, 

b) Ketaatan pada peraturan yang berlaku, dan 

c) Efisiensi dan efektivitas operasi  

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

menggunakan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan sistem yang telah ada di 

perusahaan serta untuk menjalankan operasi sebuah perusahaan tersebut secara efisien dan 

efektif. Pengendalian internal ini sangat memiliki kendali yang besar dalam melindungi aktiva 

untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

bisnis yang akurat dan untuk mendorong karyawan perusahaan tersebut untuk mematuhi 

peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku. 

2.1.1.5  Fungsi Pengendalian Internal 

Pengendalian internal pada dasarnya  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. 

(James A. Hall, 2009) menjelaskan fungsi pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1. Preventive Control. 

Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu masalah 

sebelum permasalahan tersebut muncul. Memperkerjakan 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 
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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 Control dan 

Detective 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. 

2.1.1.6 Komponen Pengendalian Internal 

Setelah mengetahui definisi dan tujuan sistem pengendalian internal, maka berikutnya 

akan dipaparkan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pengendalian 

internal. Menurut (James A. Hall, 2009) komponen pengendalian internal yang dijelaskan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi No. 78 (SAS 78) dan dokumen tersebut sesuai dengan Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) bahwa pengendalian internal 

terdiri atas lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan 

komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian. 

 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian (control environment) adalah dasar dari empat komponen 

pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan dan 
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memengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen 

penting dari lingkungan pengendalian: 

 Integritas dan nilai etika manajemen. 

 Struktur organisasi 

 Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, jika ada. 

 Filosofi manajemen dan siklus operasionalnya. 

 Prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas. 

 Metode manajemen untuk menilai kinerja. 

 Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pemerintah. 

 Kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya. 

 Penilaian Risiko 

Perusahaan harus melakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

Risiko dapat muncul atau berubah berdasarkan berbagai kondisi, seperti: 

 Perubahan dalam lingkungan operasional yang membebankan tekanan baru atas 

perubahan tekanan atas perusahaan. 

 Personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai atas 

pengendalian internal. 

 Sistem informasi baru atau yang baru direkayasa ulang, yang mempengaruhi 

pemrosesan transaksi. 

 Pertumbuhan signifikan dan cepat yang menghambat pengendalian internal yang 

ada. 
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 Implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atas sistem informasi yang 

berdampak pada pemrosesan teransaksi. 

 Pengenalan lini produk atau aktivitas baru hingga pihak manajemen hanya memiliki 

sedikit pengalaman tentangnya. 

 Restrukturisasi organisasional yang menghasilkan pengurangan dan/atau realokasi 

personel sedemikian rupa hingga operasi bisnis dan pemrosesan transaksi 

terpengaruh. 

 Memasuki pasar asing yang berdampak pada operasional (contohnya, risiko yang 

berhubungan dengan transaksi dengan mata uang asing). 

 Adopsi suatu prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan laporan 

keuangan. 

 Informasi dan Komunikasi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri atas berbagai record dan metode yang 

digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan 

mencatat berbagai transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan 

kewajiban yang terkait di dalamnya. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan: 

 Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid. 

 Memberikan informasi yang secara tepat waktu mengenai berbagai transaksi dalam 

perincian yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi serta laporan keuangan. 

 Secara akurat mengukur nilai keuangan berbagai transaksi agar pengaruhnya dapat 

dicatat dalam laporan keuangan. 

 Secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya. 

 Pengawasan 
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Pengawasan (monitoring) adalah proses yang memungkinkan kualitas desain 

pengendalian internal serta operasinya berjalan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui 

beberapa prosedur terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan. Pengawasan pada 

aktivitas yang berjalan dapat diwujudkan melalui integrasi berbagai modul komputer 

yang terpisah ke dalam sistem informasi yang menangkap berbagai data penting dan/atau 

memungkinkan pengujian pengendalian dilakukan sebagai bagian dari operasi rutin. Jadi, 

modul melekat (embedded modules) memungkinkan pihak manajemen dan auditor untuk 

mempertahankan inspeksi konstan atas fungsi pengendalian. Teknik lain untuk 

mewujudkan pengawasan pada aktivitas yang berjalan adalah penggunaan laporan 

manajemen yang lengkap. 

 Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian (control activities) adalah bebagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi 

risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokan 

menjadi dua kategori yang berbeda: pengendalian komputer dan pengendalian fisik. 

2.1.1.7 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Disamping pengendalian dapat memberikan jaminan untuk menjaga aktiva sebuah 

perusahaan, namun jaminan itu tidak bersifat absolut. Pengendalian internal juga memiliki 

keterbatasan bawaan yang melekat seperti yang dikatakan oleh (Amin Widjaja Tunggal, 2008): 

a) Biaya 

Penyusunan sistem pengendalian internal selalu mengacu pada biaya penyusunan sistem 

lebih kecil dibandingkan dengan potensi nilai kerugiannya (cost versus benefit approach). 

b) Transaksi Rutin 
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Sistem pengendalian internal dirancang untuk memproses transaksi yang bersifat rutin. 

Umumnya transaksi yang tidak rutin (transakasi non-siklus) tidak diproses melalui sistem 

pengendalian internal. Seorang auditor harus mengidentifikasi akun atau transaksi mana yang 

memiliki risiko tinggi dan kompleks, sehingga potensi terjadinya salah saji material adalah 

besar. 

c) Kesalahan Manusia 

Kesalahan manusia ini menyebabkan pengendalian internal karena tidak teliti, ceroboh, 

ketidakmengertiannya sebagai karyawan baru ataupun kesalahan pertimbangan dan 

pemahaman terhadap prosedur yang ada. 

d) Kolusi 

Terjadinya kolusi antara dua atau lebih karyawan yang mempunyai fungsi berbeda dalam 

satu alur transaksi, yaitu masing-masing pihak harus melakukan fungsi saling mengecek, 

ketelitian, kebenaran, keberadaan, dan keabsahan transaksi tersebut. 

e) Pengabaian Prosedur Pengendalian 

Teknik/prosedur pengendalian dalam sistem internal control seringkali dilanggar sendiri oleh 

pejabat yang berwenang dalam perusahaan. 

  Hal-hal mengenai keterbatasan pengendalian internal diatas merupakan faktor-faktor 

yang dapat memicu timbulnya kegagalan suatu sistem pengendalian di suatu perusahaan. 

Namun, hal tersebut dapat dihindari jika perusahaan tersebut dapat memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki moral yang baik, profesionalisme yang tinggi, dan 

konsistensi yang dapat dipegang dengan teguh. 
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2.1.1.8  Ciri Pengendalian Internal yang Efektif 

  Ciri-ciri pengendalian internal (pengendalian manajemen) yang efektif menurut Presiden 

Council on Management Improvement melalui Model Framework for Management Control over 

Automated Information System di Washington, D.C pada tahun 2008 sebagai berikut: 

a) Tujuannya jelas, 

b) Dibangun untuk tanggung jawab bersama, 

c) Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan, 

d) Didokumentasikan, 

e) Dapat diuji dan di-review, dan 

f)    Dapat dikelola. 

2.1.2 Konsep Dasar Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

2.1.2.1 Penjualan Kredit 

  Menurut (Mulyadi, 2008), menerangkan bahwa penjualan kredit dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli 

dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk 

menghindari tidak tertagihnya piutang, langkah awal dalam penjualan kredit ini adalah otorisasi 

transaksi, yang mencakup verifikasi kelayakan dalam pemberian kredit kepada pelanggan. 

Dalam beberapa perusahaan, biasanya komputer secara otomatis akan menyetujui penjualan 

kredit berdasarkan batasan kredit yang telah disetujui sebelumnya yang terdapat pada file induk 

pelanggan.  
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2.1.2.2 Penerimaan Kas 

   Penerimaan kas merupakan aktivitas operasi utama perusahaan yang didapatkan dari hasil 

penjualan barang/jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut, pendapatan bunga, dan 

pendapatan dividen. Definisi kas menurut (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011) kas 

merupakan asset yang sangat likuid, pada umumnya perusahaan mengklasifikasikan kas sebagai 

harta yang  berjangka waktu pendek. Yang termasuk dalam kas adalah uang logam, kertas, cek 

giro, wesel, simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank, dan lembaga 

keuangan lainnya. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis 

uang yang terlihat fisiknya yang dapat ditaruh di bank. 

2.1.2.3 Piutang Usaha 

   Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang 

dijual. Mereka mewakili "open accounts" akibat perpanjangan jangka pendek kredit. perusahaan 

biasanya melakukan penagihan dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari, menurut (Kieso, 

Weygandt, dan Warfield, 2011). Piutang usaha dapat menimbulkan piutang usaha yang tidak 

tertagih dikarenakan debitur tidak dapat melunasi karena hal-hal yang menimpa debitur, serta 

dapat disebabkan karena tidak teraturnya manajemen pada perusahaan tersebut maka 

menimbulkan piutang usaha yang tidak tertagih. 

2.1.3 Prosedur Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

2.1.3.1 Prosedur Penjualan Kredit 

 Prosedur penjualan kredit menurut (Mulyadi, 2008) dalam buku Sistem Informasi 

Akuntansi terdapat tujuh jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit, 

diantaranya: 
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1. Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan 

informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat 

surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk 

memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari 

pembeli. 

2. Prosedur persetujuan kredit 

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada 

pembeli tertentu dari fungsi kredit. 

3. Prosedur pengiriman 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai 

dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi 

pengiriman. 

4. Prosedur penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya 

kepada pembeli. 

5. Prosedur pencatatan piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kedalam kartu 

piutang. 

6. Prosedur distribusi penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi 

yang diperlukan oleh manajemen. 

7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 
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Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk 

yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fungsi yang terkait dalam penjualan kredit adalah: 

a) Fungsi penjualan.  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit 

order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order 

tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otorisasi kredit, 

menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan 

mengisi surat order pengiriman. Selain itu juga bertanggung jawab untuk membuat 

“back order” pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order 

dari pelanggan. 

b) Fungsi kredit.  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan 

otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

c) Fungsi gudang.  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang 

dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. 

d) Fungsi pengiriman 

Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan, menjamin bahwa tidak ada 

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

berupa surat order pengiriman yang telah ditandatangani oleh fungsi penjualan, memo 
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debit yang ditandatangani oleh fungsi pembelian, untuk barang yang dikirimkan 

kembali kepada pemasok (retur pembelian), surat perintah kerja dari fungsi produksi 

mengenai penjualan atau pembuangan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai lagi. 

e) Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan 

kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan 

transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

f) Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. Selain itu, fungsi ini juga 

mencatat harga pokok persediaan yang dijual dalam kartu persediaan. 

2. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit adalah: 

a) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama 

jangka waktu tertentu. 

b) Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. 

c) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 

d) Nama dan alamat pembeli. 

e) Kuantitas produk yang dijual. 

f) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

g) Otorisasi pejabat yang berwenang. 

3. Dokumen yang digunakan,dalam sistem penjualan kredit diantaranya: 

a) Surat order pengiriman dan tembusannya. 
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Surat order pengiriman, dokumen ini merupakan lembar pertama surat order 

pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan 

jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen 

tersebut. Adapula tembusan surat order berupa: 

1. Tembusan kredit (Credit Copy), dokumen ini digunakan untuk memperoleh status 

kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi 

kredit. 

2. Surat pengakuan (Acknowledgement Copy), dokumen ini dikirimkan oleh fungsi 

penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya telah diterima 

dan dalam proses pengiriman. 

3. Surat muat (Bill of Lading), dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan 

barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Surat muat ini 

biasanya dibuat 3 lembar, 2 lembar untuk perusahaan angkutan umum, dan 1 

lembar disimpan sementara oleh fungsi pengiriman setelah ditandatangani oleh 

wakil perusahaan angkutan umum tersebut. 

4. Slip pembungkus (Packing Slip), dokumen ini ditempelkan pada pembungkus 

barang untuk memudahkan fungsi penerimaan di perusahaan pelanggan dalam 

mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya. 

5. Tembusan gudang (Warehouse Copy), merupakan tembusan surat order 

pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan 

jumlah seperti yang tercantum di dalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke 

fungsi pengiriman, dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. 
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6. Arsip pengendalian pengiriman (Sales Order Follow-up Copy), merupakan 

tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut 

tanggal pengiriman yang dijanjikan. 

7. Arsip index silang (Cross-index File Copy), merupakan tembusan surat order 

pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama pelanggan untuk 

memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai status 

pesanannya. 

b) Faktur dan tembusannya. 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat 

timbulnya piutang. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari: 

1. Faktur penjualan (Customer’s Copies), dokumen ini merupakan lembar pertama 

yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. 

2. Tembusan piutang (Account Receivable Copy), dokumen ini merupakan tembusan 

faktur penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi 

sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. 

3. Tembusan jurnal penjualan (Sales Journal Copy), dokumen ini merupakan 

tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai 

dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. 

4. Tembusan analisis (Analysis Copy), dokumen ini merupakan tembusan yang 

dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk 

menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan, untuk 

analisi penjualan, dan untuk perhitungan komisi wiraniaga. 
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5. Tembusan wiraniaga (Salesperson Copy), dokumen ini dikirimkan oleh fungsi 

penagihan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order dari pelanggan 

yang lewat ditangannya telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung 

komisi penjualan yang menjadi haknya. 

c)  Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan 

untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi 

tertentu. 

Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok penjualan berasal dari kartu 

persediaan. 

d) Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal 

umum. 

Dalam sistem penjualan kredit, buku memorial merupakan dokumen sumber untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

4. Catatan akuntansi yang digunakan adalah : 

a) Jurnal penjualan, jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen 

memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan dapat 

disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. 

b) Kartu piutang, merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang 

perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

c) Kartu persediaan, merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis 

persediaan. 

d) Kartu gudang, untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di 

gudang. 
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e) Jurnal umum, untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode 

akuntansi tertentu. 

2.1.3.2 Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

  Penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan dapat dilaksanakan dengan 

prosedur berikut ini menurut (Mulyadi, 2008): 

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian 

penagihan. 

2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karayawan perusahaan, 

untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 

4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kas. 

5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk 

kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

6. Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 

7. Bagian kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan 

endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. 

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fungsi yang terkait 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang menurut 

(Mulyadi, 2008) yaitu: 

a) Fungsi Sekretariat 
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Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam 

penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur. Fungsi sekretariat 

bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang 

diterima bersama cek para debitur. 

b) Fungsi Penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagih 

perusahaan, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada 

debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih oleh fungsi akuntansi. 

c) Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dan fungsi sekretariat dan fungsi 

penagih perusahaan. Selain itu juga fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas 

yang diterima dari berbagai fungsi tersebut ke bank dalam jumlah penuh dengan segera. 

d) Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan pencatatan 

berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

e) Fungsi Pemeriksa Intern 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab 

dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik. 

Disamping itu, pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, 

untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah : 

a) Surat Pemberitahuan 
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Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang 

dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang 

dibuat oleh debitur, yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui 

penagih perusahaan. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya 

piutang dalam kartu piutang. 

b) Daftar Surat Pemberitahuan  

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh 

fungsi sekretariat atau fungsi penagih. Penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 

penagihan perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi 

penagihan. Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan 

pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai pedoman 

pendukung bukti setor bank dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan 

kas. 

c) Bukti Setor Bank  

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari 

piutang ke bank. Bukti setor dibuat tiga lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, 

bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. Dua lembar tembusannya diminta 

kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetor kas 

ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber untuk pencatatan transaksi dan penerimaan kas. 

d) Kuitansi 
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Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para 

debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kuitansi sebagai tanda terima 

kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada 

check issuer. Jika cancelled check dikembalikan kepada check issue, kuitansi sebagai 

tanda penerimaan kas digantikan oleh cancelled check. 

 

2.1.4  Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit dan Penerimaan 

kas dari Piutang Usaha 

2.1.4.1 Unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit 

Dalam buku Sistem Akuntansi menurut (Mulyadi, 2008), menerangkan bahwa unsur-

unsur sistem pengendalian internal atas penjualan kredit, adalah : 

1. Organisasi, diantaranya : 

a) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

Fungsi penjualan mempunyai kecenderungan untuk menjual barang sebanyak-

banyaknya yang seringkali mengabaikan dapat ditagih atau tidaknya piutang yang 

timbul dari transaksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengecekan intern terhadap 

status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan kredit dilaksanakan. Bahwa fungsi 

kredit diberi wewenang untuk menolak pemberian kredit kepada seseorang pembeli 

berdasarkan analisis terhadap riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh pembeli 

tersebut di masa lalu. Dengan dipisahkannya fungsi penjualan dari fungsi kredit, 

risiko tidak tertagihnya piutang dapat dikurangi. 

b) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 
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Dalam sistem penjualan kredit, fungsi akuntansi yang melakukan pencatatan piutang 

harus dipisahkan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dan 

melunasi kewajibannya. Dengan dipisahkannya tiga fungsi pokok tersebut, catatan 

piutang dapat dijamin ketelitian dan keandalannya serta kekayaan perusahaan 

(piutang) dapat dijamin keamanannya (piutang dapat ditagih). 

c) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.  

Fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan piutang berada di tangan 

bagian piutang dan fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas yang 

berasal dari pelunasan piutang berada di tangan bagian kas. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya lapping yaitu bentuk kecurangan penerimaan kas dari piutang 

yang terjadi jika fungsi pencatatan piutang dan fungsi penerimaan kas dari piutang 

berada di tangan satu karyawan. 

d) Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. 

Dengan penggunaan unsur pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan 

transaksi selalu akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan 

yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan yang lain. Oleh karena 

itu, dalam sistem penjualan kredit harus dirancang unsur pengendalian internal 

sebagai berikut: “Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kredit, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi 

penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap oleh satu fungsi tersebut.”. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan, diantaranya : 

a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. 
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Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan 

otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Fungsi 

penjualan ini bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditujukan kepada 

fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterimanya dari pembeli. 

b) Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan 

tanda tangan pada credit copy (yang merupakan tembusan surat order pengiriman).  

Transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit, sebelum 

barang dikirimkan kepada pembeli. 

c) Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

menandatangani dan membubuhkan 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 

melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang. 

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

penjualan berada di tangan direktur pemasaran (pejabat yang berwenang) 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 (misalnya direktur 

pemasaran). 

e) Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda 

tangan pada faktur penjualan.  
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Dengan dibubuhkannya tanda tangan otorisasi oleh fungsi penagihan pada faktur 

penjualan berarti bahwa: 

1. Fungsi penagihan telah memeriksa kelengkapan bukti pendukung (copy surat 

order pengiriman yang ditandatangani oleh fungsi pengiriman dan copy surat 

muat yang ditandatangani oleh perusahaan angkutan umum). 

2. Fungsi penagihan telah mencantumkan harga satuan barang yang dijual 

berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam surat keputusan Direktur 

Pemasaran. 

3. Fungsi penagihan telah mendasarkan pencantuman informasi kuantitas barang 

yang dikirim dalam faktur penjualan berdasarkan kuantitas barang yang tercantum 

dalam copy surat pengiriman barang dan surat muat (bill of lading). 

f) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang 

dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.  

Dalam sistem penjualan kredit, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada 

dokumen sumber dan pendukung berikut ini: “Pencatatan terjadinya piutang 

didasarkan atas faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan 

surat muat.”. 

g) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi 

wewenang untuk itu.  

Dengan cara ini maka tanggung jawab atas pengubahan catatan akuntansi dapat 

dibebankan kepada karyawan yang diberi wewenang tersebut, sehingga tidak ada satu 

pun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak 

dipertanggungjawabkan. Misalnya, pencatatan ke dalam jurnal penjualan diotorisasi 
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oleh bagian jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen sumber 

(faktur penjualan). 

3. Praktik yang Sehat, diantaranya : 

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. 

Untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media 

otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian formulir adalah 

dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik 

yang sehat formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut 

tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang 

memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Jadi, formulir pokok surat 

order pengiriman dan faktur penjualan harus bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. 

b) Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur 

untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

Dengan cara ini data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur 

yang bersangkutan, sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini akan 

menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan. 

c) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang 

dalam buku besar.  

Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan 

akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan 
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piutang, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah 

faktur penjualan. Data dari dokumen sumber ini dicatat melalui 2 jalur: 

1. Dicatat ke dalam jurnal dan kemudian diringkas ke dalam rekening kontrol 

piutang dalam buku besar.  

2. Dicatat dalam kartu piutang sebagai rincian rekening kontrol piutang yang 

tercantum dalam buku besar. 

Dengan demikian untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di rekening 

kontrol piutang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik 

diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu piutang dengan rekening kontrol piutang 

dalam buku besar. 

d) Pemeriksaan mendadak (Surprised audit).  

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak 

yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Sehingga akan mendorong 

karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

e) Perputaran jabatan (job rotation).  

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi 

pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka 

dapat dihindari. 

f) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.  

Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh 

pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang 
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bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk 

sementara tersebut. 

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur 

sistem pengendalian internal yang lain.  

Unit organisasi ini disebut satuan pengawas internal atau staf pemeriksa intern. 

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. 

b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai 

dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

2.1.4.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan kas dari Piutang Usaha 

Dalam buku Sistem Akuntansi menurut (Mulyadi, 2008), menerangkan bahwa unsur-

unsur sistem pengendalian internal atas penerimaan kas dari piutang usaha, adalah: 

1. Organisasi 

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

Untuk menciptakan internal 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, 

menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di 

bank.  

b) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penerimaan kas. Karena, 

jika digabungkan maka akan timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan 

menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau 

dengan cara pemindahbukuan (Giro Bilyet).  

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 giro bilyet untuk pemindahbukuan. 

Dengan giro bilyet, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan terjamin masuk ke 

dalam rekening giro perusahaan. 

b) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 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. 

c) Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus 

didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. 

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 yang diterima dari debitur 

dengan cek. 
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3. Praktik yang Sehat 

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

ke bank dengan segera. 

Secara periodik fungsi pemeriksa intern melakukan perhitungan 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. 

b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance) 

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan bagian kas dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan 

perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diberi tanggung 

jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung 

risiko kerugian yang timbul. 

c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih 

perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe dan cash-in-transit insurance). 

Untuk melindungi kekayaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, 

perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit. Untuk melindungi kekayaan 

perusahaan kas yang ada ditangan bagian kas, perusahaan dapat menutup asuransi 

cash in safe. 
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2.2 Rerangka Pemikiran 

Untuk memberikan kemudahan pada alur dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan 

rerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini. 

 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang terdapat dalam penyusunan penulisan skripsi ini merupakan 

perusahaan yang menyediakan fasilitas kredit yaitu PT Summit Oto Finance. 

3.1.1 Responden Penelitian 

Perusahaan PT Summit Oto Finance yang terdiri dari operator, kasir, bagian administrasi, 

dan bagian keuangan. 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitiannya di PT Summit Oto Finance cabang Cikarang 1 yang beralamat di 

Pusat Niaga & Perkantoran Sentra Cikarang No.12,13,15 Cikarang Cibarusah Bekasi - Jawa 

Barat. 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung dari bulan September 2012 sampai 

dengan bulan Maret 2013. 

3.1.4 Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat studi kasus pada PT 

Summit Oto Finance bagian penjualan motor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang 

usaha. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu berdasarkan data-data yang 

telah diperoleh dari perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada untuk 

selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. 
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3.2     Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Jenis Data 

   Adapun jenis data yang dihimpun adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variable untuk tujuan spesifik studi (Uma Sekaran, 2009). Pada 

Penelitian ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan operator, 

kasir, bagian administrasi, dan bagian keuangan PT Summit Oto Finance. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan 

peneliti yang melakukan studi mutakhir (Uma Sekaran, 2009). Data-data struktur 

organisasi PT Summit Oto Finance, sistem penjualan secara kredit, bukti transaksi 

penjualan secara kredit, bukti pembayaran piutang, dan sistem penerimaan kas atas 

piutang usaha pada perusahaan tersebut yang diperoleh dari standar operasional prosedur 

perusahaan. 

 

3.2.2   Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi teknik dokumentasi, wawancara, 

penelitian perpustakaan, serta pengamatan dan observasi, seperti yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Teknik Dokumentasi 
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Dokumen berupa laporan penjualan kendaraan bermotor secara kredit serta sistem 

penerimaan kas dari piutang usaha, dan juga bukti-bukti kuitansi serta nota transaksi 

penjualan secara kredit yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

2. Wawancara  

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu penulis melakukan tanya-jawab secara 

langsung kepada operator, kasir, bagian administrasi, dan bagian keuangan untuk 

memberikan keterangan sehubungan dengan pengendalian internal atas penjualan kendaraan 

bermotor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha pada PT Summit Oto Finance. 

3. Penelitian Perpustakaan 

Penelitian perpustakaan ini dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh data sekunder yang 

menjadi landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini 

dapat bersumber dari buku-buku, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Pengamatan atau Observasi 

Metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-

peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat 

seobyektif mungkin (W.Gulo, 2010) dalam buku Metodologi Penelitian. Pada penelitian ini 

penulis menyaksikan secara langsung aktivitas prosedur kerja para staf penjualan kendaraan 

bermotor secara kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha tersebut serta pencatatan 

transaksinya. 

3.3     Metode Analisis Data 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode Deskriptif 

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

analisis data deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara atau catatan lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari, dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

Unsur dalam penelitian ini menggunakan unsur pengendalian internal, yaitu struktur 

organisasi, otorisasi, dan sistem pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang mutunya 

saesuai dengan tanggungjawabnya, penelitian dilakukan dengan cara: 

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

prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. 

b. Memeriksa siklus penjualan secara kredit yang terjadi pada PT Summit Oto Finance 

c. Memeriksa siklus penerimaan kas atas piutang usaha yang terjadi pada PT Summit Oto 

Finance. 

d. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan  secara kredit 

dan penerimaan piutang usaha pada PT Summit Oto Finance 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 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berdirinya PT Summit Oto Finance diawali dengan perusahaan leasing bernama PT 

Summit Sinar Mas Finance. PT Summit Sinar Mas Finance merupakan gabungan kerjasama 

antara Sumitomo Corporation dengan Sinar Mas. Pada Tahun 1997-1998, saat terjadi krisis 

moneter, PT Summit Sinar Mas Finance tidak mampu bertahan menghadapi krisis yang 

mengakibatkan pailit bagi perusahaan. Sumitomo Corporation yang saat itu sudah 2 tahun 

menanam modal di PT Oto Multiartha menawarkan kepada Bapak Djohan Marzuki untuk 

mengambil alih PT Summit Sinar Mas Finance. Pada tahun 2003 akhirnya manajemen PT 

Summit Sinar Mas Finance diserahkan kepada PT Oto Multiartha, yang kemudian mengganti 

nama perusahaan  menjadi PT Summit Oto Finance, sekaligus mengganti fokusnya menjadi 

Consumer Finance, khususnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua. 

Berbeda dengan perkembangan PT Oto Multiartha yang mengalami pasang surut dalam 

perkembangan modalnya, investasi awal Sumitomo Corporation terhadap PT Summit Oto 

Finance sebesar ± Rp 480 Milyar, dengan komposisi pemegang saham awal Sumitomo 

Corporation terhadap PT Summit Oto Finance saat itu adalah 78.9% dimiliki oleh Sumitomo 

Corporation, 10.8% dimiliki oleh PT Summit Auto Group, 10% dimiliki oleh PT Sumitomo 

Indonesia, dan 0.3% dimiliki oleh PT Sinar Mas Multiartha. Dengan dana tersebut dilakukanlah 

studi kelayakan untuk merencanakan jumlah cabang yang akan dibuka. Sumitomo menyetujui 

untuk membuka 13 cabang, namun pada akhirnya 16 cabang dibuka dengan tambahan cabang 
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join branch (gabungan OTO dan Summit Oto Finance), tanggal 16 Juni 2003 merupakan tanggal 

peresmian cabang Summit Oto Finance pertama, yaitu bertempat di Kedoya. 

Perkembangan cabang Summit Oto Finance dari tahun ke tahun dapat dikatakan sangat 

pesat. Dari awal pertama hingga Desember 2011  Summit Oto Finance sudah mengembangkan 

banyak cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2003 awal pembentukan Summit Oto Finance 

memiliki 14 cabang, tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 37 cabang, di tahun 2005 

merupakan tahun yang mengalami pembukaan cabang paling banyak, maka di tahun tersebut 

Summit Oto Finance memilik 63 cabang. Tahun 2006 cabang Summit Oto Finance menjadi 75 

cabang.Perkembangan yang melemah terjadi di tahun 2007, cabang Summit Oto Finance hanya 

menjadi 77 cabang. Tahun 2008 kembali mengalami kenaikan yang cukup besar cabang yang 

telah dibuka di tahun 2008 sebanyak 99 cabang, tahun 2009 Summit Oto finance sudah memiliki 

119 cabang, tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 139 cabang. Dan peningkatan pembukaan 

cabang baru yang tinggi terjadi di tahun 2011, cabang Summit Oto Finance menjadi 177 cabang 

di seluruh Indonesia. 

4.1.2 Slogan Perusahaan 

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Summit Oto Finance juga memiliki slogan yang 

dijadikan tag line perusahaan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-

nya. Slogan ini dapat menjadi komitmen Summit Oto Finance untuk melayani customer-nya, 

yaitu: “Proses Cepat, Syarat Mudah, dan BPKB aman.” 

Proses cepat yang dimaksud adalah proses pengajuan aplikasi calon customer sampai 

pencairan dana ke dealer dilakukan cepat atau semangat one day service. Harapannya adalah 

apabila ada dealer yang mengajukan aplikasi pada hari itu juga langsung dilakukan survey, 
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apabila marketing menyerahkan aplikasi maka operator langsung menginputnya dan jika aplikasi 

customer sudah disetujui maka pencairan sudah dapat dilakukan. 

Syarat mudah yaitu kredit yang tidak berbelit dan service dari credit marketing officer 

untuk membantu kemudahan pengajuan kredit customer. Customer dapat mengajukan kredit 

dengan menyerahkan fotokopi KK, KTP, PBB/Rek Listrik/Rek Telepon. 

BPKB aman yaitu dokumen jaminan kendaraan berupa BPKB yang tersimpan dengan 

baik dan terjamin keamanannya sampai dengan berakhirnya proses kredit, BPKB di PT Summit 

Oto Finance tersimpan di brankas cabang yang kuat dan tahan api. 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

PT Summit Oto Finance juga memiliki visi dan misi yang menjadi penentu arah dan 

semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. 

Visi 

Menjadi Perusahan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai-nilai 

yang terbaik bagi seluruh stakeholders. 

Misi 

Memberikan kemudahan fasilitas kredit kendaraan bermotor yang terjangkau dan dapat 

diandalkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berkesinambungan dengan mitra 

bisnis dan melalui pengelolaan bisnis yang prima. 

4.1.4 Nilai-nilai Dasar (Core Value) Perusahaan 

Nilai-nilai dasar (core value) yang dianut oleh seluruh karyawan Summit Oto Finance 

terdiri dari lima hal yaitu: 

1. Integrity (integritas), 

2. Selflessness (tidak egois), 
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3. Strong Commitment (komitmen yang kuat), 

4. Presistent (pantang menyerah), dan 

5. Team Work (kerjasama dalam tim) 

4.1.5 Stuktur Organisasi dan Job Description 

Struktur organisasi yang ada pada perusahaan Summit Oto Finance ini dipimpin oleh 

branch manager, dan memiliki wakil dengan memfokuskan kepada dua divisi, yaitu deputy 

regional administration, sebagai petinggi di bagian administrasi, dan deputy regional collection,  

yang bertugas sebagai petinggi di bagian collection. Sebelum semua pengesahan disahkan oleh 

branch manager dalam persetujuan pemberian pembiayaan kepada customer, maka seorang 

administration head dan collection head, harus mendapat persetujuan deputy regional dari 

masing-masing divisi terlebih dahulu. Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang ada 

pada PT Summit Oto Finance dan akan dijelaskan tanggung jawab serta job description dari 

masing-masing divisi. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Cabang 

 

Sumber: PT Summit Oto Finance 

 

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, maka akan saya uraikan job description dari bagian-

bagian yang ada di PT Summit Oto Finance cabang Cikarang 1, yaitu: 

1. Branch Manager 

Merupakan manajer kepala cabang yang mengawasi kantor cabang secara keseluruhan, 

yang dapat menyetujui suatu tindakan marketing head. Disamping itu tugas Branch 

Manager ialah memberikan persetujuan pembukuan transaksi harian kas serta 

memberikan persetujuan atas pembiayaan customer serta menentukan besaran rate yang 

akan diberikan kepada customer. 
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2. Deputy Regional Administration 

Deputy Regional Administration, yang membawahi divisi administrasi, yang memberi 

arahan kepada Administration Head agar divisi administrasi dapat berlangsung dengan 

baik. Dan salah satu tugas Deputy Regional Administration mengkoordinasi bagian 

administration, biasanya Deputy Regional Administration meminta divisi administration 

untuk membuat laporan bulanan agar dapat terus dipantau oleh Deputy Regional 

Administration. 

3. Administration Head 

Administration Head yang membawahi sub-divisi pada perusahaan ini, mengawasi agar 

sub-divisi administrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP). Sub-divisi pada divisi administrasi adalah credit administration, asset 

control, dan counter. 

4. Credit Admin Supervisor 

Job description dari Credit Admin Supervisor sebagai berikut: 

a. Memeriksa proses dokumen dalam hal kelengkapan dan keabsahan persetujuan 

loan committee serta dokumen pendukung lainnya. Serta memberikan tanggal dan 

paraf pada dokumen checklist. 

b. Memeriksa pekerjaan di Account Payable (A/P) Control, dalam hal kelengkapan 

dan keabsahan dari permohonan dan pelunasan dan instruksi pembayaran ke head 

office serta memastikan bahwa kendaraan telah diterima customer dengan benar. 

Selanjutnya memberikan tanggal dan paraf pada dokumen checklist. 

c. Melakukan proses verifikasi asset (no. rangka dan no. mesin). 

d. Mencetak laporan back log. 
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e. Memeriksa kelengkapan document custodian, dan secara berkala melakukan stock 

opname document custodian. 

f. Memberikan pengarahan kepada bawahannya. 

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, seperti monthly report 

activity, cash management, stock opname custodian secara berkala. 

5. Credit Admin Staff 

Credit Admin Staff  memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas seperti: 

a. Menerima aplikasi yang telah disetujui oleh loan committee dari credit marketing 

officer. 

b. Menerima perhitungan pada lembar memo persetujuan dan analisa perhitungan, 

kelengkapan dan keabsahan data-data, aplikasi pembiayaan dan kontrak kosong 

yang telah ditandatangani oleh customer. 

c. Menginput data calon customer, data kendaraan, data kontrak seperti: bunga, 

tenor, bunga, kendaraan, asuransi, supplier, data dealer dan penerima 

refund/subsidi (recipient) dan pendukung lainnya yang perlu diinput ke dalam 

sistem. 

d. Memeriksa ulang check list kelengkapan dokumen aplikasi pada map kontrak, 

memo persetujuan dan analisa perhitungan, print-out scoring sistem, dokumen 

kontrak, fotocopy identitas, dan data dari customer. 

e. Melakukan verifikasi tanda tangan customer, pasangan, dan penjamin (jika ada) 

pada aplikasi pembiayaan dan dokumen kontrak. 

f. Memeriksa hasil penginputan data customer yang diinput pada sistem SOLOs dan 

BI task force. 
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g. Memeriksa print out PO yang akan diserahkan kepada dealer dan membubuhkan 

paraf pada PO sebelum ditanda tangan oleh branch manager/marketing 

head/administration head. 

h. Menerima dan memeriksa 1(satu) set dokumen tagihan dealer yang ditandatangan 

dan distempel dealer, 1(satu) set dokumen tagihan dealer yaitu kuitansi 

pelunasan, kwuitansi DP, DO gesekan no. rangka dan no. mesin, Surat Pernyataan 

Bersama BPKB (SPB BPKB), dan Berita Acara Serah Terima (BAST). 

i. Jika ada kekurangan dokumen, hubungi marketing untuk membuat 

deviasi/penyimpangan, dan meminta persetujuan pejabat yang berwenang. 

j. Konfirmasi penerimaan kendaraan (dalam hal ini tidak wajib, dilakukan bila 

tandatangan di delivery order sangat berbeda dengan tanda tangan customer di 

dokumen kontrak). 

k. Proses sistem SOLOs: Input no. rangka dan no. mesin. 

l. Menyerahkan ke supervisor/administration head untuk dilakukan verifikasi no. 

rangka dan no. mesin. 

m. Menerima dokumen hasil verifikasi proses selanjutnya di SOLOs: proses 

commence dan input tanggal jatuh tempo, isi tanggal BAST. 

n. Melengkapi checklist dan menyerahkan dokumen ke administration head untuk 

meminta persetujuan. 

o. Akhir hari mencetak rekap refund, rekap dokumen pending credit marketing 

officer (dari form deviasi). 

p. Mengirimkan rekap A/P dan refund ke finance pusat untuk melakukan proses 

pembayaran pelunasan ke head office. 
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q. Memeriksa kelengkapan 1 set dokumen kontrak yang telah dilakukan proses 

commence. 

r. Menyerahkan Surat Permohonan Asuransi Kendaraan (SPAK) ke bagian asuransi. 

s. Mencetak data kontrak. 

t. Menyiapkan dokumen kontrak untuk ditandatangani oleh branch Manager. 

u. Mengcopy dokumen seperti KTP, KK, PBB, rekening listrik. 

v. Menerima polis asuransi dari insurance admin. 

w. Melakukan pemilahan dokumen dan menyiapkan pengiriman copy contract untuk 

customer. 

x. Menyimpan dokumen kontrak asli dan data-data customer (lengkap) ke dalam 

tempat ang aman dan terkunci. 

y. Memberi paraf penyelesaian tugas  

6. Asset Control Sepervisor, bertugas untuk: 

a. Memeriksa bahwa semua kontrak pembiayaan telah dilengkapi dengan asset dan 

disimpan dengan aman. 

b. Memeriksa bahwa setiap asset yang menjadi jaminan sudah ditutup asuransi dan 

telah dibayar dengan benar. 

c. Memastikan semua transaksi di reposses asset telah dicatat dan ditindaklanjuti 

dengan benar sesuai dengan ketentua yang berlaku. 

d. Membuat rekonsiliasi AP insurance dan inventory 

e. Memastikan bahwa A/P insurance telah dicatat dan diproses dengan benar. 

f. Memastikan semua kegiatan personnel administration berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga dapat melayani karyawan cabang dengan baik, 
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7. Asset Control Staff, bertugas untuk: 

a. Penerimaan BPKB motor baru. 

b. Pengeluaran BPKB. 

c. Penanganan pembiayaan motor bekas. 

d. Balik nama/mutasi BPKB. 

e. Membuat laporan BPKB harian/mutasi. 

f. Melakukan stock opname fisik BPKB. 

g. Permohonan asuransi baru. 

h. Persiapan pembayaran tagihan asuransi. 

i. Perpanjangan asuransi. 

j. Menerima klaim asuransi dari customer. 

8. Counter Supervisor, bertugas untuk: 

a. Memastikan semua transaksi di teller telah dicatata dan ditindaklanjuti dengan 

benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Memeriksa semua transaksi fisik secara berkala. 

c. Bertanggung jawab atas petty cash. 

d. Membantu setiap permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh teller. 

e. Setelah end of day: memeriksa rekap harian, antara cash acceptance dan CPL 

harus sama. 

f. Memeriksa pembayaran customer lunas (biasa/prepayment). 

g. Memberikan pengarahan kepada bawahan. 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan (membuat laporan activity 

cabang diakhir bulan). 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



9. Teller, bertugas untuk: 

a. Menerima dan memeriksa pembayaran angsuran dan kewajiban lainnya dari 

customer kemudian menginput dan mengalokasikan ke dalam sistem serta 

mencetak kuitansi tanda terima bagi customer. 

b. Menerima dan memeriksa pembayaran angsuran dan kewajiban lainnya dari field 

collector. 

c. Menyiapkan rekapitulasi kas harian berdasarkan cash acceptance. 

d. Melakukan cash count dengan menghitung dan memeriksa fisik uang dan 

mencocokannya dengan saldo pada rekap kas harian yang ada, kemudian 

membuat berita acara pemeriksaan kas. 

e. Menyiapkan schedule pembayaran customer yang telah diperiksa oleh supervisor 

counter sebagai bukti untuk pengambilan BPKB. 

f. Menyiapkan slip setoran ke bank dan menghitung uang yang akan disetorkan ke 

bank bersama supervisor. 

g. Meregister serta memonitor persediaan blanko kuitansi. 

h. Melakukan cash balancing dengan mencocokan antara kas yang diterima dengan 

yang ada di dalam sistem (print cash acceptance). 

i. Setelah End of Day, melakukan percetakan atas report yang berkaitan dengan 

transaksi di counter. 

10. Marketing Head, yang sebagai fungsi kredit dari perusahaan ini memiliki tugas seperti: 

a. Memantau kinerja dari sub-divisi yang terdapat di divisi marketing. 
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b. Menganalisa calon customer serta memberikan kelayakan atau tidak untuk 

diberikannya pembiayaan kepada customer tersebut, sebelum diberikannya 

persetujuan oleh branch manager. 

c. Menentukan strategi dalam meberikan rate kepada customer. 

d. Melakukan pendekatan kepada dealer agar dealer tetep percaya kepada 

perusahaan ini. 

11. Marketing Coordinator, bertugas untuk: 

a. Mengkoordinasi kinerja dari Credit Marketing Officer dalam melakukan 

tugasnya. 

b. Menyetujui pembiayaan customer sebelum aplikasi pembiayaan disetujui oleh 

marketing head dan  branch manager. 

12. Credit Marketing Office, yang sebagai fungsi penjualan di perusahaan ini bertugas untuk: 

a. Melakukan survey kepada calon customer dalam bentuk media foto untuk 

mengetahui tempat tinggal dari customer. 

b. Mengisi aplikasi customer jika ada calon customer yang berniat untuk melakukan 

pembiayaan. 

c. Mendatangi calon customer yang ingin melakukan pembiayaan. 

d. Mengumpulkan semua dokumen atau persyaratan yang diperlukan oleh calon 

customer. 

13. Marketing Support Staff, yang dibawahi langsung oleh marketing head bertugas untuk: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai competitor seperti pricelist yang 

diberlakukan di perusahaan leasing lainnya. 
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b. Penanggungjawab atas dokumen-dokumen yang diberikan kepada divisi 

marketing. 

14. Dealer Support Staff, ditugaskan di dealer yang sudah menjalin kerjasama oleh PT 

Summit Oto Finance, karena Dealer Support Staff (DSS) ini bertugas untuk menerima 

pembayaran angsuran customer yang tempat tinggalnya tidak jauh dari dealer ini, agar 

memudahkan customer yang ingin melakukan pembayaran. 

15. Deputy Regional Collection memiliki tugas sebagai koordinator dari divisi collection, 

untuk mengawasi divisi collection  biasa seorang  Deputy Regional Collection meminta 

laporan bulanan atas kinerjanya dari divisi tersebut. 

16. Collection Head, bertugas untuk mengawasi apakah divisi tersebut sudah berjalan dengan 

baik setiap harinya, dan memberikan arahan kepada sub divisi agar memberikan laporan 

progress dari kinerjanya. 

17. Collection Coordinator, bertugas untuk mengkoordinasi apakah field collection dan 

collection admin staff  sudah benar-benar melakukan tugasnya dan membuat laporan 

bulanan kepada collection head untuk diserahkan ke Deputy Regional Collection setiap 

bulannya. 

18. Field Collectiom, bertugas untuk: 

a. Mendatangi customer yang sudah overdue (30 hari) dari masa tenggangnya untuk 

melakukan penagihan. 

b. Melakukan pencetakan slip setoran kepada customer yang melakukan 

pembayaran. 

19. Collection Admin Staff, bertugas untuk: 

a. Menerima uang tunai dari field collector.  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



b. Membuat berita acara penerimaan uang. 

c. Menghitung dan merapihkan uang yang diterima dari field collector apakah uang 

yang diterima sudah benar jumlahnya sama seperti yang harus ditagih oleh field 

collector, sebelum diserahkan kepada teller. 

20. Problem Account Coordinator, bertugas untuk mengkoordinasi apakah problem account 

dan problem account admin staff sudah benar-benar melakukan tugasnya dan  membuat 

laporan kepada collection head untuk diserahkan kepada Deputy Regional Collection 

setiap bulannya. 

21. Problem Account, bertugas untuk: 

a. Melakukan penagihan kepada customer yang sudah melewati overdue (31 hari) 

b. Membuat strategi agar debitur dapat melunasi angsuran yang belum dapat 

dibayarnya.  

22. Problem Account Admin Staff, bertugas untuk: 

a. Menerima uang tunai dari problem account.  

b. Membuat berita acara penerimaan uang. 

c. Menghitung dan merapihkan uang yang diterima dari problem account apakah 

uang yang diterima sudah benar jumlahnya sama seperti yang harus ditagih oleh 

problem account, sebelum diserahkan kepada teller. 

4.2 Prosedur Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit dan Penerimaan Kas dari 

Piutang Usaha 

4.2.1 Prosedur Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit 

Prosedur penjualan kendaraan bermotor secara kredit yang terjadi pada PT Summit Oto 

Finance terdapat melalui dua cara permohonan pembiayaan, pertama sistem permohonan 
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pembiayaan melalui telepon ke cabang dan kedua sistem permohonan pembiayaan dengan 

kunjungan customer ke kantor cabang. Tahap selanjutnya setelah permohonan pembiayaan, 

bagian CMO (Credit Marketing Officer) melakukan survey dan analisis terhadap customer, 

kemudian persetujuan pembiayaan dilakukan oleh Branch Manager, Deputy Regional Office 

Head, dan Deputy Head of Business Unit. Lalu, tahap terakhir pembuatan Dokumen Perjanjian. 

Berikut penjelasan mengenai tahap pertama dari prosedur penjualan kendaraan bermotor secara 

kredit, dua prosedur permohonan pembiayaan: 

 Prosedur Permohonan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Telepon ke Cabang. 

Prosedur permohonan pembiayaan kendaraan bermotor dengan sistem 

permohonan melalui telepon. Tahap pertama calon customer melakukan permohonan 

pembiayaan melalui telepon ke kantor cabang, penanggung jawab atas permohonan 

pembiayaan ditangai oleh bagian marketing support atau credit marketing office 

(CMO). Kemudian petugas CMO harus memberikan penjelasan kepada calon customer 

seperti informasi mengenai uang muka, suku bunga, angsuran, asuransi, cara 

pembayaran uang muka, dokumen persyaratan dan lain-lain. Setelah calon customer 

mengerti dan menyetujui informasi tersebut, maka CMO harus mencatat pada Aplikasi 

Pembiayaan (AP). Aplikasi Pembiayaan (AP) mengenai data umum dari customer, 

seperti nama, nomor telepon, alamat, dan kendaraan yang dibiayai. Selain data 

mengenai customer yang diisi pada aplikasi pembiayaan, besar pembiayaan yang 

diinginkan oleh customer juga dicantumkan pada aplikasi pembiayaan. 

Tahap selanjutnya CMO meminta customer untuk melengkapi Dokumen 

Persyaratan Pembiayaan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi, identitas diri pemohon, 
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ID Istri/Suami pemohon, identitas diri pemilik penjamin, kartu keluarga atau akte 

nikah, surat cerai/akte kematian (jika pemohon berstatus janda/duda), PBB/rekening 

listrik/telepon, rekening koran giro/tabungan, dan keterangan penghasilan/slip gaji. 

Setelah itu CMO mencatat permohonan customer kedalam Buku Register Marketing 

yang berfungsi untuk memonitor status permohonan yang diterima, apakah ditolak, 

telah disetujui, terpending/tertunda.  

Kemudian, periksa data-data customer apakah termasuk dalam daftar Bad 

Customer. Jika customer termasuk dalam data Bad Customer, maka CMO harus 

mencantumkan keterangan Tolak/Reject pada AP, dan memberitahukan customer 

mengenai perihal penolakan pembiayaan, lalu bagian marketing support menyimpan 

AP pada arsip Tolak/Reject (Gambar 4.6) dan jika customer tidak terdaftar dalam Bad 

Customer dan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan, maka AP diserahkan kepada 

CMO untuk dilakukan proses survey dan analisis customer. Berikut adalah gambar 

bagan alir dokumen mengenai alur permohonan pembiayaan melalui telepon ke kantor 

cabang. 
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Gambar  4.2 Bagan Alir Dokumen Permohonan Pembiayaan Melalui Telepon ke Cabang 
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 Prosedur Permohonan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Kunjungan Customer 

ke Kantor Cabang. 

Prosedur permohonan pembiayaan yang terjadi jika calon customer melakukan 

kunjungan langsung ke kantor cabang, sama seperti prosedur permohonan 

pembiayaan melalui telepon ke cabang, Dokumen Persyaratan Pembiayaan yang 

harus dilengkapi juga sama. Namun, yang membedakan hanyalah pengisian Aplikasi 

Pembiayaan (AP), jika permohonan pembiayaan melalui telepon, maka pengisian AP 

dilakukan oleh bagian CMO dan jika permohonan pembiayaannya dengan customer 

datang langsung ke kantor cabang, maka pengisian AP dilakukan sendiri oleh calon 

customer. Berikut ini adalah gambar bagan alir dokumen permohonan pembiayaan 

oleh calon customer yang mendatangi kantor cabang PT Summit Oto Finance. 
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Gambar  4.2 Bagan Alir Dokumen Permohonan Pembiayaan Melalui Datang ke Kantor 

Cabang 
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 Prosedur Survey dan Analisa Customer 

Setelah proses permohonan pembiayaan telah terpenuhi, bagian CMO menerima 

Aplikasi Pembiayaan (AP) dan Dokumen Persyaratan Pembiayaan, CMO bertugas 

untuk memeriksa dokumen-dokumen persyaratan tersebut untuk persiapan surveynya. 

Ketika Persiapan survey telah dijalankan, maka CMO harus membuat jadwal untuk 

melakukan kunjungan ke customer untuk melakukan survey. Tujuan survey ini untuk 

memverifikasi data yang diterima dengan fakta di lapangan serta mengenal karakter 

customer.  

Setelah itu CMO harus mencantumkan hasil survey dan analisa customer pada 

Memorandum Persetujuan dan Analisa Perhitungan (MPAP). MPAP, AP, dan dokumen 

persyaratan pembiayaan diserahkan ke bagian marketing support untuk diinput kedalam 

scoring system. Lalu  setelah itu diserahkan kepada marketing coordination/marketing 

head untuk menetukan apakah hasil scoring system dari hasil survey 

menunjukan“Subject to Approved”,”Subject to be Reviewed”, atau “Subject to 

Disapproved”. Jika, marketing head menyatakan “Subject to Approved” maka 

diberikan tanda tangan pada MPAP dan kemudian menyerahkan scoring system kepada 

branch manager untuk proses persetujuan pembiayaan, jika ”Subject to be Reviewed” 

maka CMO harus memeriksa kembali hasil survey dan analisa mengenai kelayakan 

customer dan cantumkan pada rekomendasi kelayakan customer serta diberikan tanda 

tangan pada MPAP untuk kemudian diserahkan kepada branch manager untuk proses 

persetujuan pembiayaan, dan jika dinyatakan sebagai “Subject to Disapproved” maka, 

berikan hasil scoring system ke marketing support untuk diinput pada daftar bad 

customer dengan alasan reject/disapproved. Berikut merupakan gambaran bagan alir 
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dokumen untuk prosedur survey dan analisa customer yang diterapkan pada PT Summit 

Oto Finance dalam proses pemberian kredit (pembiayaan) terhadap calon customernya. 

 

 

 

Gambar 4.4  Bagan Alir Dokumen Prosedur Survey dan Analisa Customer 
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 Prosedur Persetujuan Pembiayaan 

Pada prosedur persetujuan atas pembiayaan customer tahap awal branch manager 

menerima file kredit dan laporan hasil scoring system, lalu tugasnya unruk memeriksa 

dan mempelajari analisa CMO serta rekomendasi marketing head (jika ada) mengenai 

kelayakan customer dalam mendapatkan pembiayaan. Jika customer tidak layak dibiayai 

maka branch manager memberikan catatan penolakan laporan hasil scoring system, 

namun jika customer layak untuk dibiayai dengan dua kondisi, pertama jumlah 

pembiayaan masih dalam batas wewenang branch manager,  maka branch manager 

memberikan tanda tangan pada scoring system dan menyerahkan file kredit dan laporan 

hasil scoring system kepada CMO. Kondisi kedua apabila jumlah pembiayaan melebihi 

batas wewenang branch manager  maka branch manager harus mencantumkan 

rekomendasi kelayakan customer pada laporan hasil scoring system, lalu melaporkan 

hasil scoring system kepada bagian deputy regional head office dan deputy head of 

business unit. Prosedur yang dilakukan oleh bagian deputy regional head office sama 

seperti branch manager, dan bagian deputy head of business unit merupakan pengesahan 

terakhir, namun jika jumlah pembiayaan melebihi batas wewenang, maka wajib 

menyerahkan hasil scoring system ke Direksi untuk meminta persetujuan.  

 Tugas CMO disini menerima hasil scoring system dari branch manager dan jika 

disetujui hasilnya lalu memeriksa apakah ada persyaratan tambahan untuk customer, 

namun jika tidak disetujui, maka CMO memberitahukan ke customer mengenai 

penolakan pembiayaan, dan menyerahkan file kredit dan hasil scoring system ke bagian 

marketing support. Setelah itu CMO mencatat baik hasil persetujuan / penolakan komite 

kredit pada buku register marketing, lalu jika customer setuju maka file kredit dan 
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laporan hasil scoring system diserahkan kepada document process untuk proses 

pembuatan dokumen perjanjian pembiayaan. Untuk administrasi permohonan yang 

ditolak merupakan tugas dari marketing support dan memberikan stempel ”cancelled” 

pada dokumen perjanjian pembiayaan yng telah ditandatangai customer, kemudian file 

kredit dan hasil scoring system pembiayaan disimpan pada arsip tolak, dan menginput 

data customer reject pada daftar bad customer di SOLOs.   

Berikut ini akan saya lampirkan mengenai bagan alir dokumen untuk prosedur 

persetujuan pembiayaan yang terjadi di PT Summit Oto Finance dan bagan alir dokumen 

untuk administrasi permohonan yang ditolak. 
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Gambar 4.5 Bagan Alir Dokumen Prosedur Persetujuan Pembiayaan 
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Gambar 4.6 Bagan Alir Dokumen pada Administrasi Permohonan yang Ditolak 
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 Prosedur Pembuatan Dokumen Perjanjian 

Pada tahap permohonan pembiayaan customer sudah disetujui, maka tahap 

selanjutnya merupakan tahap pembuatan dokumen perjanjian yang ditujukan kepada 

customer. Pertama, bagian document process menerima map berisi dokumen Memo 

Persetujuan & Analisis Perhitungan (MPAP), Aplikasi Pembiayaan (AP), dokumen 

persyaratan pembiayaan dan blanko Dokumen Perjanjian Pembiayaan (DPP) dari bagian 

CMO, kemudian tugas document process memeriksa semua kelengkapan dokumen 

persyaratan pembiayaan dan mencatat dokumen yang telah diterima pada Document 

Check List (DCL), periksa paraf dari bagian yang berwenang serta beriksa MPAP untuk 

perhitungan bunga, tenor, dsb. Jika sudah lengkap dan benar serta telah disetujui oleh 

komite kredit lalu input master customer dan contract register pada sistem SOLOs. 

Kemudian lakukan contract approval serta mencantumkan tanggal apparoval. Pemberian 

stample perusahaan hanya pada dokumen persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang 

(PO). Lalu menyerahkan dokumen-dokumen seperti DPP, MPAP, AP, dan PO kepada 

pihak credit administration supervisior. 

Tugas credit supervissior administration untuk melakukan pemeriksaan 

kebenaran dan kelengkapan data pada DPP dengan data pendukungnya, jika benar maka 

credit supervisor administration memberi parah pada PO sebagai media konfirmasi 

kepada dealer atas persetujuan jumlah yang dibayarkan. Lalu dokumen tersebut 

diserahkan kembali ke document process. Tugas dari document process  sekarang ini 

adalah meminta tandatangan persetujuan PO kepada branch manage serta melengkapi 

tanda tangan dari customer. Kemudian CMO menerima PO, Berita Acara Serah Terima 

(BAST), dan SPB BKPB dari document process untuk diserahkan kepada dealer. Setelah 
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itu, tugas dari CMO memonitor Dokumen Perjanjian Pembiayaan, PO, BAST, dan SPB 

BPKB yang masih belum dikembalikan oleh dealer. 

Berikut ini merupakan gambar alur bagan dokumen dari pembuatan dokumen 

perjanjian. Tahap ini merupakan prosedur akhir sampai customer mendapatkan barang 

pesanannya. Setelah satu bulan, maka customer mulai diwajibkan untuk membayar 

angsuran kredit atas kendaraan bermotor tersebut. 
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Gambar 4.7a Bagan Alir Dokumen pada Prosedur  Pembuatan Dokumen Perjanjian 
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Gambar 4.7b Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Pembuatan Dokumen Perjanjian 

(Lanjutan) 
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4.2.2 Prosedur  Penerimaan Kas Piutang Usaha atas Penjualan Kendaraan Bermotor 

Prosedur dalam penerimaan kas dalam berupa angsuran tunai atas piutang usaha yang 

terjadi di PT Summit Oto Finance terdapat dua cara, yang pertama penerimaan angsuran tunai 

dari customer, dan yang kedua penerimaan angsuran tunai dari field collector. Tujuan dari 

prosedur penerimaan angsuran tunai ini untuk menjamin setiap penerimaan angsuran tunai 

tercatat dengan baik sesuai dengan ketentuannya, agar tidak dapat dilakukan kecurangan 

didalamnya. Berikut ini akan Saya jelaskan mengenai procedural penerimaan kas piutang usaha 

yang terjadi pada PT Summit Oto Finance ini. 

 Prosedur Penerimaan Kas atas Piutang Usaha dengan Menerima Setoran Tunai dari 

Customer. 

 Pada prosedur penerimaan angsuran tunai ini, hanya bagian teller yang 

bertanggungjawab atas aktivitas tersebut. Tahap awal seorang teller akan menerima setoran 

tunai untuk angsuran dari penyetor, namun sebelum menerima setoran tunai, teller akan 

meminta kartu pembayaran yang dimiliki customer jika ingin melakukan pembayaran 

angsuran di kantor cabang, atau teller akan meminta bukti pembayaran terdahulu/nomor 

kontrak/nama customer/nomor polisi kendaraan. Setelah teller mendapat informasi tersebut 

maka teller memeriksa data customer pada „contract info. Jika terdapat tunggakan pada 

customer yang lebih dari 24 hari, maka teller harus memberitahu kepada customer agar 

menghubungi bagian collection, agar bagian memproses Memo Penerimaan Pembayaran 

Customer.  

 Setelah itu teller menghitung fisik uang tunai yang diterima dan disesuaikan apakah 

sudah sesuai dengan setoran pada data customer. Jika sudah sesuai nilai fisik dan jumlah 

setorannya, maka teller mengalokasikan pembayaran customer ke recived cash payment pada 
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sistem SOLOs, kemudian memeriksa hasil input atas setoran uang tunai yang diterima. 

Setelah itu teller harus mencetak kuitansi dua rangkap yang pertama dari sistem SOLOs dan 

yang kedua untuk melengkapi formulir kuitansi manual. Kuitansi harus di berikan 

tandatangan teller dan stemple perusahaan sebelum diserahkan kepada customer. 

Selanjutnya, setiap akhir hari berdasarkan prosedur akhir hari kas, teller harus melakukan 

perhitungan fisik uang berdasarkan pada kwuitansi pada prosedur cash count. 

  Berikut ini merupakan gambaran bagan alir dokumen untuk menunjukan prosedur 

penerimaan angsuran tunai dari customer. 
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Gambar  4.8 Bagan Alir Dokumen dalam Prosedur Penerimaan Setoran Tunai dari 

customer 
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 Prosedur Penerimaan Kas atas Piutang Usaha dengan Menerima Setoran Tunai dari Field 

Collector. 

Cara penerimaan kas yang berasal dari field collector, tahap awal teller menerima Tanda 

Terima (TT)/Tanda Terima Sementara (TTS) dua rangkap dari field collector, kemudian 

teller bertugas untuk menghitung jumlah fisik uang tunai yang diterima dengan yang 

tercantum pada TT/TTS, jika nominal dan fisiknya sudah sesuai atau sama teller harus 

memberikan tandatangan pada TT/TTS rangkap ketiga yang berwarna hijau untuk 

diberikan kepada field collector. Selanjutnya teller mengalokasikan pembayaran yang 

diterima kedalam received cash payment pada sistem SOLOs, kemudian tahap akhir 

teller melakukan pemeriksaan hasil inputan dengan TT/TTS dan simpan TT/TTS rangkap 

kedua yang berwarna kuning untuk pembuatan rekapitulasi kas harian pada prosedur 

akhir hari kas. Berikut ini merupakan gambaran bagan alir dokumen mengenai prosedural 

penerimaan angsuran tunai dari field collector.  
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Gambar 4.9  Bagan Alir Dokumen pada Prosedur Penerimaan Angsuran Tunai 

dari field collector 
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4.3 Contoh Kasus Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit dan  

Penerimaan Kas dari Piutang Usaha. 

4.3.1 Contoh Kasus Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit dengan 

Kunjungan Customer ke Kantor Cabang 

Pada tanggal 4 Januari 2011, Bapak Juadi Kurniawan mendatangi kantor cabang PT 

Summit Oto Finance, Cikarang 1 yang berada di Cibarusah Cikarang Selatan. Bapak Juadi ingin 

mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada PT Summit Oto Finance atas motor 

Yamaha dengan tipe Vixion.  

  Bagian Credit Marketing Officer (CMO) memberikan formulir aplikasi permohonan 

pembiayaan kepada Bapak Juandi untuk mengisi bagian data pemohon pada Aplikasi 

Pembiayaan (lampiran A) dan CMO mengisi bagian perhitungan angsuran serta spesifikasi 

kendaraan dan akan ditandatangai oleh pemohon pembiayaan. Dealer yang dituju oleh PT 

Summit Oto Finance merupakan dealer resmi dari Yamaha yang beralamat di jalan Raya Industri 

Jababeka Cikarang yang sudah menjalin kerjasama. Pengisian perhitungan angsuran kepada 

pemohon pembiayaan sudah melalui sistem, jadi tugas CMO hanya menginput data seperti harga 

motor, uang muka, jangka waktu angsuran, merk motor, dan tipe dari motor tersebut, maka 

sistem akan menunjukan besaran angsuran per bulan yang harus dibayar oleh debitur (Bapak 

Juadi Kurniawan). Jumlah angsuran Bapak Juadi Kurniawan sebesar Rp 884,000 dengan total 

nilai pembiayaan Rp 19,232,225 setelah dikurangi uang muka dan ditambahkan pembebanan 

uang premi asuransi, dengan penetapan suku bunga sebesar 18.79% (flat) per tahunnya. Selain 

itu, CMO juga harus mengisi nama dealer serta alamat dealer tersebut sebelum ditandatangai 

oleh pemohon. 
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 Setelah pemohon menyetujui dengan memberikan tandatangan pada formulir aplikasi 

pembiayaan, maka customer diharuskan untuk melengkapi dokumen-dokumen (lampiran B) 

seperti Kartu Keluarga, fotocopy KTP pemohon dan Istri, bukti tagihan PLN, bukti pembayaran 

PBB, serta slip gaji dari pemohon.  Pemenuhan dokumen-dokumen pendukung dari pemohon 

tersebut dilaksanakan selagi CMO melakukan survey pada tanggal 5 Januari 2011, mengenai 

data pemohon, analisa kuantitatif, analisa kualitatif, profile, capital, dan capacity dari pemohon 

pada Memo Persetujuan & Analisa Perhitungan (MPAP) (lampiran C) dan yang nantinya akan 

ditandatangai oleh CMO yang melakukan survey dan Marketing Head sebagai penanggungjawab 

atas kegiatan survey tersebut.  

  Setelah melewati beberapa proses, pembiayaan tersebut telah disetujui oleh Marketing 

Head dan Branch Manager pada tanggal 6 Januari 2011. Dengan telah disetujuinya pembiayaan 

tersebut, maka debitur dan istri harus menyetujui Perjanjian Pembiayaan Konsumen (lampiran 

D1) serta memberitahukan Jadwal Pembayaran Angsuran (lampiran D2) yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembayaran konsumen, dan Surat Kuasa Membebankan 

Jaminan secara Fidusia (lampiran E) yang dapat digunakan sebagai jaminan atas barang tersebut 

jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, dengan memberi tandatangan debitur dan istri 

sebagai tanda persetujuan. Selain itu, debitur juga harus membuat surat kuasa yang menyatakan 

adanya hak subtitusi atas barang tersebut kepada PT Summit Oto Finance jika terjadi kegagalan 

pembayaran angsuran oleh debitur yang ditunjukkan pada Surat Kuasa untuk Mengambil 

Kendaraan Bermotor (lampiran F) yang ditandatangai oleh pemberi kuasa atau debitur dan 

penerima kuasa dari pihak PT Summit Oto Finance. 

  Disaat yang bersamaan dengan persetujuan pembiayaan atas komsumen, PT Summit Oto 

Finance mengirimkan Surat Persetujuan Pembiayaan dan Pemesanan Barang (lampiran G) 
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kepada Agung Perkasa Motor sebagai dealer resmi Yamaha. Terlampir bahwa dalam surat 

tersebut disebutkan, bahwa proses pengiriman barang (PO) akan dilakukan setelah debitur 

melakukan pembayaran uang muka ke PT Summit Oto Finance atau ke dealer. Tanggal 10 

Januari 2011, debitur melakukan pembayaran uang muka ke dealer terlampir pada Tanda Terima 

Uang Muka (lampiran H) yang dikirim langsung ke PT Summit Oto Finance. Uang muka yang 

diberikan Bapak Juadi Kurniawan sebesar Rp 1,000,000, namun saat ini PT Summit Oto Finance 

menetapkan peraturan pembayaran uang muka harus sebesar 25% dari harga motor yang dibiayai 

sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

  Pengiriman barang oleh dealer dilakukan pada tanggal 11 Januari 2011 kepada debitur, 

bukti penyerahan barang yang dipesan terlampir pada Tanda Terima Serah Terima Pengiriman 

Barang (lampiran I) yang disertakan oleh tandatangan dari debitur sebagai bukti penerimaan atas 

barang tersebut, serta tandatangan dari pihak dealer. Tanda terima tersebut akan dikirimkan oleh 

dealer kepada PT Summit Oto Finance, agar PT Summit Oto Finance tersebut dapat segera 

melakukan pelunasan kepada dealer. Namun, sebelum melakukan pelunasan pembayaran kepada 

dealer, petugas CMO harus melakukan cross-check kepada debitur, apakah motor yang dikirim 

oleh dealer sudah benar-benar diterima oleh debitor. Jika sudah diterima maka, PT Summit Oto 

Finance harus melakukan pembayaran kepada dealer dengan segera. Setelah melakukan 

pembayaran, dealer akan mengirimkan kuitansi pelunasan (lampiran J) kepada PT Summit Oto 

Finance yang telah dibubuhkan tanda tangan diatas materai dari pihak dealer serta pembubuhan 

stempel “paid” pada kuitansi tersebut. 

4.3.2 Contoh Kasus Penerimaan Kas Piutang Usaha secara Tunai dari Kunjungan 

Customer ke Kantor Cabang 
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  Setelah proses penjualan kendaraan bermotor sampai proses pengiriman barang telah 

selesai. Maka sebulan dari diterimanya barang, seorang debitur harus melunasi angsuran setiap 

bulannya. Angsuran pertamanya dimulai pada tanggal 11 Februari 2011, sebulan setelah 

diterimanya barang tersebut. Bapak Juadi memiliki jangka waktu selama 33 bulan maka habis 

masa angsuran sampai tanggal 11 Oktober 2013 dan sampai saat ini Bapak Juadi melakukan 

pembayaran melalui datang ke kantor cabang untuk melakukan pembayaran angsuran 

bulanannya. Proses penerimaan pembayaran ini, hanya melibatkan teller dan debitur. Seorang 

debitur yang ingin melakukan pembayaran harus membawa kartu pembayaran. Maka ketika 

debitur melakukan pembayaran, seorang teller harus memberikan stempel pada kartu tesebut 

yang menandakan bahwa bulan tersebut telah dilakukan pembayaran.  

  Jika tidak membawa kartu pembayaran tersebut, maka debitur cukup datang ke teller dan 

menyebutkan nama atau nomor kontrak atau nomor polisi kendaraan, untuk memastikan bahwa 

teller tidak melakukan kesalahan dalam menginput data debitur yang telah melakukan 

pembayaran ke dalam sistem. Setelah debitur melakukan pembayaran dengan memberikan uang 

tunai kepada teller, maka seorang debitur mendapatkan bukti pembayaran berupa slip setoran 

yang ditandatangai oleh pihak teller dan penyetor (lampiran K). Proses penerimaan kas piutang 

usaha secara tunai dari debitur yang melakukan pembayaran langsung ke teller kantor cabang 

inilah yang diberlakukan sampai masa angsuran Bapak Juadi memasuki jatuh tempo. 

 

4.4 Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit 

dan Penerimaan Kas Piutang Usaha 

4.4.1 Sistem Pengendalian Internal  atas Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit 

A. Organisasi 
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1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

Pemisahan fungsi penjualan dari fungsi kredit di PT Summit Oto Finance ini 

sudah terlaksanakan dengan baik. Karena fungsi penjualan dilaksanakan oleh 

Credit Marketing Officer (CMO) yang bertugas untuk melakukan penjualan 

dalam bentuk jasa berupa pembiayaan kepada customer, dengan menerima 

Aplikasi Pembyiaan yang telah diisi oleh customer. Sedangkan fungsi kredit atau 

yang memberikan otorisasi atas pemberian kredit kepada customer ialah 

marketing head dan branch manager. 

 

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

Pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penjualan dan fungsi kredit di PT Summit 

Oto Finance ini sudah berjalan dengan baik, karena fungsi akuntansi dilaksanakan 

oleh bagian Credit Admin Staff (CAS) yang bertugas untuk melakukan pencatatan 

atas piutang pada customer yang baru ingin mengajukan pembiayaan. 

 

3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.  

Fungsi akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi di perusahaan 

ini telah dilakukan secara otomatis oleh sistem, jadi arus uang masuk dan keluar 

dengan adanya tanda terima akan diinput kedalam sistem, sedangkan fungsi kas 

merupakan tanggung jawab dari seorang teller dimana untuk tempat keluar 

masuknya uang. Ketika sudah melalui sistem, maka pencatatan manual akuntansi 

dan pengecekan akan dilakukan oleh kantor pusat. Untuk pencatatan akuntansi 

petty cash akan dilaksanakan oleh counter supervisor. Jadi, kesimpulannya pada 
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PT Summit Oto Finance sudah melakukan pemisahan fungsi antara fungsi 

akuntansi dengan fungsi kas yang berada di Kantor Cabang Cikarang 1. 

 

4. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu 

fungsi. 

Keadaan di PT Summit Oto Finance ini menunjukkan adanya internal check atas 

transaksi yang melibatkan karyawan lain. Seperti contohnya di perusahaan ini, 

jika terjadi transaksi permohonan pembiayaan, maka pelaksanaan atas transaksi 

tersebut ialah fungsi penjualan untuk pemberian aplikasi pembiayaan dan survey, 

fungsi kredit untuk melakukan pengesahan atas kredit yang akan diberikan, fungsi 

akuntansi yang melakukan pencatatan atas piutang yang tertagih dari debitur, dan 

fungsi kas ketika seorang debitur melakukan pelunasan angsuran bulanannya. 

Jadi, transaksi yang terjadi di perusahaan ini melibatkan lebih dari satu orang dan 

menutup kemungkinan untuk terjadinya manipulasi pencatatan piutang (lapping). 

 

B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. 

Pengiriman barang pada atas transaksi pembiayaan kendaraan bermotor pada PT 

Summit Oto Finance cabang Cikarang 1 ini dilakukan oleh dealer atas surat 

persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang yang dikirimkan oleh fungsi 

penjualan kepada dealer merupakan surat perintah atas pengiriman barang kepada 

debitur, dengan syarat barang harus segera dikirimkan oleh dealer jika, debitur 
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sudah membayar uang muka. Pada kasus ini terlihat di bukti pembayaran uang 

muka, bahwa Bapak Juadi melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 10 

Januari 2011 kepada dealer dan dealer mengirimkan barang kepada Bapak Juadi 

dan diterima pada tanggal 11 Januari 2011. Terlihat pada kasus tersebut bahwa 

perusahaan ini  menggunakan surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan 

barang sebagai formulir surat order pengiriman. 

 

2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan 

tanda tangan pada credit copy (yang merupakan tembusan surat order 

pengiriman).  

Persetujuan fungsi kredit dengan memberikan tandatangan pada credit copy surat 

persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang/surat order pengiriman telah 

dilaksanakan oleh  PT Summit Oto Finance cabang Cikarang 1, seperti yang 

sudah terlampir pada lampiran G. Dasar dari pemberian kredit yang diberikan 

kepada calon customer ialah dengan melihat data dari APPI (Asosiasi Perusahaan 

Pembiayaan Indonesia) apakah calon debitur tersebut termasuk kedalam data bad 

customer di perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang yang sama ini. Data 

tersebut sudah terintegrasi dengan seluruh perusahaan leasing yang terdaftar di 

Indonesia. Data yang diperoleh APPI pun sudah terintegrasi ke Bank Indonesia, 

untuk dapat dilihat apakah ada calon debitur yang memiliki track-record  yang 

buruk atau tidak. 
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3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy surat 

order pengiriman. 

Pengiriman barang yang dilakukan oleh dealer sebagai fungsi pengiriman hanya 

membubuhkan tandatangan pada copy surat persetujuan pembiayaan dan 

pemesanan barang/surat order pengiriman, tidak disertakan cap “sudah dikirim” 

pada dokumen yang dimiliki PT Summit Oto Finance, untuk menghindari adanya 

pengiriman berganda ataupun manipulasi data atas pengiriman barang yang 

dilakukan oleh dealer. Namun, hal lainnya yang dilakukan oleh PT Summit Oto 

Finance untuk mengurangi risiko tersebut, maka PT Summit Oto Finance ini 

melakukan konfirmasi langsung melalui telepon untuk mengetahui apakah barang 

tersebut sudah sampai pada customer tersebut .  

 

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

penjualan berada di tangan direktur pemasaran (pejabat yang berwenang) dengan 

penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 

Penetapan harga jual yang diberikan kepada customer, syarat penjualan dan syarat 

pengangkutan barang berada pada marketing head dan branch manager sebagai 

pejabat yang berwenang terhadap kejadian tersebut. Karena, biasanya penetapan 

harga di PT Summit Oto Finance cabang Cikarang 1 ini membutuhkan strategi 

yang baik agar tidak kalah bersaing dalam pasar yang sejenis perusahaan ini. 
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5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda 

tangan pada faktur penjualan.  

Piutang yang terjadi pada perusahaan ini tidak diotorisasi oleh fungsi penagihan 

dengan berupa pembubuhan tandatangan pada faktur penjualan. Field collector 

yang bertanggung jawab sebagai fungsi penagihan hanya melakukan penagihan 

kepada debitur dengan petunjuk yang diberikan kepadanya berupa pesan melalui 

media elektronik dengan data debitur seperti nama, alamat lengkap yang telah 

dilenkapi peta dan GPS pada media eletronik tersebut, jumlah angsuran, denda 

debitur, serta fee collection. Setelah debitur berhasil ditagih bagian penagihan 

melakukan pencetakan bukti pembayaran dengan tidak dibubuhkan tandatangan 

oleh petugas penagihan, hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang cukup besar, 

karena customer bisa saja membuat bukti pembayaran atas penagihan angsuran 

yang palsu, setelah mengetahui format dari bukti pembayaran tersebut dan akan 

memberikan dampak yang buruk kepada perusahaan. 

 

6. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber 

yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.  

Pencatatan akuntansi berupa pencatatan terjadinya piutang di PT Summit Oto 

Finance cabang Cikarang 1 ini berdasarkan dokumen-dokumen sumber dan 

pendukung seperti aplikasi pembiayaan pemohon (lampiran A), memo 

persetujuan & analisa perhitungan (lampiran C), perjanjian pembiayaan 

konsumen (lampiran D1), perjanjian pembiayaan konsumen (payment schedule) 

(lampiran D2), surat kuasa membebankan jaminan fidusia (lampiran E), surat 
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kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor (lampiran F), surat persetujuan 

pembiayaan dan pemesanan barang (lampiran G), tanda terima uang muka 

(lampiran H), serta bukti pengiriman barang (lampiran I). Semua dokumen 

pendukung tersebut telah Saya lampirkan pada bagian lampiran. 

 

7. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi 

wewenang untuk itu.  

Aktivitas pencatatan yang terjadi di PT Summit Oto Finance ini sebenarnya telah 

dilakukan dengan menggunakan sistem, namun penginputan data dilakukan oleh 

Asset Control Staff (ACS) dengan penggunaan data yang bersumber dari faktur 

penjualan. Sedangkan pencatatan atas petty cash dilakukan oleh counter 

supervisor dibuat secara manual, ketentuan limit pada petty cash sebesar Rp 

6,000,000 setiap harinya. 

 

C. Praktik yang Sehat 

1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. 

Merujuk pada contoh kasus beserta dokumen-dokumen pendukung pada 

lampiran, terlihat bahwa PT Summit Oto Finance memberikan nomor urut cetak 

pada surat order pengiriman dan faktur penjualan, dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap 

debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi 

tersebut. 
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PT Summit Oto Finance tidak melakukan pengiriman pernyataan piutang secara 

periodik kepada debitur, namun schedule payment  dikirimkan pada awal setelah 

persetujuan pembiayaan kepada customer. Pengujian ketelitian catatatan piutang 

pada perusahaan ini dilakukan dengan melihat pada sistem, fungsi akuntansi dapat 

melakukan pengawasan dengan menginput nama debitur dan nomor kontrak yang 

sebagai data mentah untuk menghasilkan sampai dimana debitur telah membayar 

angsuran, apakah ada yang belum terbayar atau tidak. 

 

3. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol 

piutang dalam buku besar. 

Kartu piutang sudah tidak digunakan lagi pada PT Summit Oto Finance, 

mengingat karena perusahaan ini hampir keseluruhan sudah menggunakan sistem, 

menurutnya menggunakan kartu piutang dapat menimbulkan human error jika 

diisi secara manual. Maka dari itu, penggunaan kartu piutang yang secara manual 

pada perusahaan ini telah ditiadakan dan digantikan dengan penggunaaan sistem. 

 

4. Pemeriksaan mendadak (Surprised audit). 

Pemerikasaan secara mendadak yang dilakukan oleh administration head, 

marketing head, dan collection head kepada subdivisinya masing-masing, 

dilakukan dengan tidak menentu dan tidak terjadwal oleh kepala divisi masing-

masing, tetapi untuk perhitungan atas kas akhir hari dilakukan setiap hari. Namun, 

pemeriksaan oleh audit internal perusahaan yang dilaksanakan oleh Independent 

Control Unit (ICU) terjadi setiap sebulan sekali. 
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5. Perputaran jabatan (job rotation). 

Perputaran jabatan yang terjadi pada PT Summit Oto Finance ini tidak bersifat 

wajib dan tidak ada aturannya, namun perputaran jabatan ini dapat dilakukan jika 

keadaannya memungkinkan, misalnya jika divisi marketing membutuhkan 

karyawan tambahan, maka baik divisi administrasi maupun divisi collection 

setidaknya harus mengirim karyawan ke divisi marketing. Namun, diluar dari hal 

tersebut perputaran di dalam divisi dapat ditentukan oleh masing-masing kepala 

bagian. 

 

6. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

PT Summit Oto Finance ini tidak mengharuskan karyawan untuk mengambil cuti, 

karena keterbatasan jumlah karyawan ahli. Jika terdapat keharusan dalam 

pengambilan cuti, saat karyawan ahli melakukan cuti maka bagian karyawan 

tersebut tidak memiliki pengganti dalam bagian tersebut. Namun, pemberian jatah 

cuti tetap diberikan jika karyawan sudah berkerja selama satu tahun tetapi jika 

cuti tidak diambil maka cuti tersebut akan hangus dalam jangka waktu setahun. 

Risiko yang dapat terjadi karena tidak adanya keharusan pengambilan cuti bagi 

karyawan yang berhak, seorang karyawan tersebut dapat melakukan kecurangan 

pada bagiannya, seperti memanipulasi data agar karyawan tersebut mendapat 

keuntungan yang dapat merugikan perusahaan dikarenakan kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan yang tidak mengambil cuti tersebut. 
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7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian intern yang lain.  

Pada dasarnya PT Summit Oto Finance memiliki Independent Control Unit (ICU) 

untuk melakukan pemeriksaan serta menemukan bukti-bukti salah saji dalam 

kegiatan penjualan secara kredit serta penerimaan piutang usaha, ICU ini bersifat 

independen di kantor cabang dan dibawahi langsung oleh kantor pusat. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh ICU terjadi setiap hari untuk memeriksa 

dokumen transaksi sehari-hari dan ICU memeriksa semua data transaksi serta 

melakukan kunjungan ke customer yang baru untuk melakukan analisa kelayakan 

pengajuan kredit dari dokumen persyaratan pembiayaan dan dokumen perjanjian 

pembiayaan untuk menemukan penyimpangan, jika ada penyimpangan maka ICU 

harus membuat laporan bulanan. Penempatan untuk satu ICU disetiap cabang 

yang jumalah transaksinya lebih dari 1000 transaksi. 

 

D. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. 

Penyeleksian calon karyawan dilakukan oleh kantor pusat Jakarta, persyaratannya 

untuk bagian admin staff, marketing staff, dan collection staff  pendidikan terakhir 

yang dibutuhkan D3, kecuali field collection  pendidikan terakhirnya cukup 

sampai SMA. Tetapi tahap test yang dilakukan hanya psikotes dan wawancara. 

Jadi, kesimpulannya PT Summit Oto Finance ini telah menerapkan persyaratan 

mengenai pekerjaannya. 
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2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Perusahaan ini memberikan fasilitas pengembangan pendidikan karyawan dengan 

naman SAG Learning Centre yang berada di Rancamaya, Bogor. Pelatihan yang 

diberikan semata-mata karena tuntuan perkembangan pekerjaan, pelatihan yang 

ada di learning centre meliputi new employee orientation, private victory, 7 

habits, team building, training motivation, marketing/operation/collection skill, 

leadership, effective supervisor, creativity workshop, legal, excellent service, 

presentation skill, negotiation skill, interviewing skill, management trainee, dll. 

Hal ini membuktikan bahwa pengembangan pendidikan karyawan sangat penting 

di perusahaan ini untuk kelangsungan perusahaan. 

 

4.4.2 Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

A. Organisasi  

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

Pada PT Summit Oto Finance, fungsi akuntansi yang melakukan pencatata pada 

perusahaan ini adalah credit admin staff sedangkan fungsi penagihan yang sebagai 

penanggungjawab atas tagihan kepada customer ialah bagian collection dan 

fungsi penerimaan kas ada pada teller, karena tugas teller melakukan penerimaan 

angsuran dari debitur tiap bulannya. Jadi, fungsi akuntansi jelas saja terpisah dari 

fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas dapat dilihat dari tanggung jawab 

serta tugas masing-masing fungsi. 
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2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

Seorang teller yang bertugas sebagai penerima uang tunai dari debitur yang 

membayaran angsuran tiap bulannya memiliki tanggung jawabnya sendiri, 

sedangkan fungsi akuntasi pada perusahaan ini yang melakukan pencatatan 

merupakan sistem, jadi jika teller sudah mencetak kuitansi dari sistem karena 

adanya pembayaran angusran dari debitur maka sistem telah mencatat semuanya, 

namun akan diotorisasi oleh counter supervisor. Jadi, telah jelas disini adanya 

pemisahan antara fungsi akuntansi serta fungsi penerimaan kas. 

B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau 

dengan cara pemindahbukuan (Giro Bilyet).  

Otorisasi atas pembayaran melakukan bilyet giro merupakan tanggung jawab dari 

CMO dan bagian administrasi untuk melakukan pencatatan. Sedangkan CMO 

yang berhubungan langsung kepada debitur jika memerlukan penandatangan oleh 

debitur dalam aktivitas pembayaran yang menggunakan cek atas nama atau 

dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). 

 

2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang 

harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Di PT Summit Oto Finance ini daftar piutang dibuat oleh sistem dan yang 

menginput data agar menjadi daftar piutang ialah fungsi akuntansi. Field collector 

sebagai fungsi penagih akan melakukan tugasnya hanya ketika debitur sudah 
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memasuki waktu over due yang ada pada daftar piutang, fungsi penagihan tidak 

diperbolehkan menagih debitur sebelum masa over due. 

 

3. Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (Bagian Piutang) 

harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. 

Pengurangan terhadap piutang debitur sudah dapat secara otomatis dikurangi 

karena perusahaan ini sudah menggunakan sistem dalam pencatatan pembayaran 

angsurannya. Namun, fungsi akuntansi inilah yang melakukan analisis terhadap 

data-data yang diperoleh dari dokumen dan yang diinput kedalam sistem. 

 

C. Praktik yang Sehat  

1. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor 

penuh ke bank dengan segera. 

Pada akhir hari, perhitungan kas (cash count) dilakukan oleh teller yang diawasi 

oleh counter supervisor. Kemudian pada akhir hari juga dibuat berita acara 

perhitungan kas oleh counter supervisor yang kemudian uang tersebut disetorkan 

langsung ke bank setiap harinya. 

 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). 

Penagih atau field collector dan teller pada perusahaan ini tidak mendapat 

asuransi, namun bagian teller jika terjadi selisih, akan diambil dari biaya 

tunjangan kasir yang di berikan PT Summit Oto Finance setiap bulannya pada 

teller. Tetapi, dengan tidak diberikannya asuransi pada field collector dan teller 
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akan menjadi sangat berisiko, karena karyawan yang diserahi tanggung jawab 

berupa menjaga uang, akan lebih berpotensi melakukan kecurangan, tetapi jika 

diberikan asuransi kepada penagih dan kasir maka hal tersebut yang akan 

mengurangi risiko kecurangan yang mungkin dilakukan oleh penagih dan kasir 

perusahaan tersebut. 

 

3. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan 

penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe dan cash-in-transit 

insurance). 

PT Summit Oto Finance memberikan asuransi pada kas yang berada di perjalanan 

(cash-in-safe dan cash-in-transit insurance). Cash-in-safe yang biasanya 

diasuransikan oleh cabang Cikarang 1 sebesar Rp 600,000,000 setiap harinya, 

namun jika pada akhir hari saat melakukan cash count terdapat lebih dari jumlah 

yang diasuransikan, maka administration head harus menghubungi pihak asuransi 

agar menaikkan jumlah cash-in-safe yang diasuransikan sesuai dengan jumlah 

yang ada di brankas. 
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Table 4.1 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan secara Kredit dan Penerimaan 

Kas Piutang Usaha di PT Summit Oto Finance 

A. Sistem Pengendalian Internal  atas Penjualan Kendaraan Bermotor secara Kredit 

No Unsusr Sistem Pengendalian Internal (Mulyadi, 2008) 

PT Summit Oto 

Finance Keterangan 

Ya Tidak 

1 Organisasi       

  Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit.      

 

Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan 

fungsi kredit. 
    

 
Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.       

 

Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau 

lebih dari satu fungsi. 

    

2 Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan       

  

Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi 

penjualan dengan menggunakan formulir surat order 

pengiriman. 


    

 

Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit 

dengan membubuhkan tanda tangan pada credit copy (yang 

merupakan tembusan surat order pengiriman).  


    

Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi 

pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan 

cap “sudah dikirim” pada copy surat order pengiriman. 

  



Untuk mengurangi risiko 

yang terjadi pada aktivitas 

tersebut, maka PT Summit 

Oto Finanace melakukan 

konfirmasi langsung 

kepada debiturnya 

mengenai penerimaan 

barang yang dipesan 

melalui telepon. 

 

Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan 

barang, dan potongan penjualan berada di tangan direktur 

pemasaran (pejabat yang berwenang) dengan penerbitan surat 

keputusan mengenai hal tersebut. 
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No Unsusr Sistem Pengendalian Internal (Mulyadi, 2008) 

PT Summit Oto 

Finance Keterangan 

Ya Tidak 

 

Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan.  

  



Fungsi penagihan yang 

tidak membubuhkan 

tanda tangan pada faktur 

penjualan akan 

menimbulkan risiko, 

yang cukup besar karena 

customer bisa saja 

memanipulasi bukti 

pembayaran angsuran 

bulanan 

 

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas 

dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung 

yang lengkap.  


    

 

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh 

karyawan yang diberi wewenang untuk itu.  
    

3 Praktik yang Sehat       

  

Penggunaan formulir bernomor urut tercetak.      

Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang 

kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang 

yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

  



Tidak adanya 

pengiriman pernyataan 

piutang kepada setiap 

debiturnya dapat 

menyebabkan debitur 

melupakan kewajiban 

dalam membayar 

angsurannya dan akan 

berakibat pada 

kelangsungan kas 

perusahaan. 

Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan 

rekening kontrol piutang dalam buku besar.   
  

Pemeriksaan mendadak (Surprised audit).      

Perputaran jabatan (job rotation). 
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No Unsusr Sistem Pengendalian Internal (Mulyadi, 2008) 

PT Summit Oto 

Finance Keterangan 

Ya Tidak 

 
Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

  



Penerapan keharusan 

pengambilan cuti bagi 

karyawan yang berhak 

tidak diberlakukan karena 

mengingat terbatasnya 

staff ahli pada perusahaan 

ini. Hal ini akan 

menimbulkan kecurangan 

pada setiap bagian untuk 

memanipulasi data karena 

tidak adanya cuti. 

 

Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.  

    

4 Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 
      

  

Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 

oleh pekerjaannya. 
    

Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaannya. 


    

 

 

 

 

 

B. Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas Piutang Usaha 

No Sistem Pengendalian Internal 

PT Summit Oto 

Finance Keterangan 

Ya Tidak 

1 Organisasi       

  
Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan 

fungsi penerimaan kas.  
    

 
Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.    

  
 

Sumber: Penulis 
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No Sistem Pengendalian Internal 

PT Summit Oto 

Finance Keterangan 

Ya Tidak 

 2 Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan       

     

  

Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk 

cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (Giro Bilyet). 

    

Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

    

Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan 

yang berasal dari debitur. 


    

3 Praktik yang Sehat       

  

Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

    

Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond 

insurance). 

  



Dengan tidak 

mengasuransikan para 

penagih dan kasir maka, 

dapat menimbulkan risiko 

kerugian bagi perusahaan. 

Dikarenakan karyawan 

yang diserahi tanggung 

jawab berupa menjaga kas, 

akan lebih berpotensi 

melakukan kecurangan. 

Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kas 

maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan 

(cash-in-safe dan cash-in-transit insurance). 


    

Sumber: Penulis 

 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisa pembahasan mengenai sistem pengendalian internal atas 

penjualan yang dilakukan secara kredit dan penerimaan kas yang berasal dari piutang usaha pada 

PT Summit Oto Finance, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur penjualan secara kredit dan penerimaan kas atas piutang usaha pada perusahaan 

ini, yang berawal dari permohonan pembiayaan oleh customer, pembuatan memo 

persetujuan dan analisa pembayaran, pembuatan dokumen-dokumen perjanjian yang 

terkait dengan permohonan pembiayaan, proses pengiriman barang, penagihan piutang 

kepada debitur serta penerimaan kas berupa uang tunai dan pencatatan akuntasi, sudah 

terlaksana dengan baik yang dan sebagian besar telah memenuhi persyarat sistem 

pengendalian internal seperti kriteria COSO. 

2. Pengendalian internal atas siklus penjualan secara kredit dan penerimaan kas atas piutang 

usaha pada PT Summit Oto Finance  

a. PT Summit Oto Finance telah melakukan pengendalian internal atas siklus 

penjualan secara kredit dan penerimaan kas atas piutang usaha dengan struktur 

organisasi yang memisahkan fungsi tanggung jawab sudah diterapkan pada 

perusahaan ini.  

b. Pengendalian internal atas otorisasi dan prosedur pencatatan transaksi penjualan 

yang dilakukan PT Summit Oto Finance belum dilaksanakan sesuai dengan teori 

prosedur pengendalian internal yang ada. 
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 Tidak adanya pembubuhan cap “sudah dikirim” pada copy surat order 

pengiriman atau surat pemesanan barang, namun pihak perusahaan 

melakukan konfirmasi langsung ke debitur untuk memastikan barang yang 

dipesan telah sampai atau belum. 

 Terjadinya piutang tidak diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tandatangan pada faktur penjualan. 

c. PT Summit Oto Finance belum sepenuhnya melaksanakan pengendalian internal 

atas unsur praktik yang sehat secara memadai dan sesuai teori pada siklus 

penjualannya. 

 PT Summit Oto Finance tidak melakukan pengiriman pernyataan piutang 

secara periodik kepada debiturnya. 

 Tidak dilakukannya rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol 

piutang dalam buku besar, karena PT Summit Oto Finance sudah 

menggunakan sistem dalam pencatatan  piutang dan untuk mengkontrol 

piutangnya. 

 Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan tidak diberlakukan pada 

perusahaan ini, dikarenakan minimnya jumlah karyawan di PT Summit 

Oto Finance. 

d. PT Summit Oto Finance sudah melakukan pengendalian internal secara memadai 

pada unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 

mempekerjakan karyawan yang memiliki pendidikan yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya. 
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e. Pengendalian internal atas siklus penerimaan kas pada unsur struktur organisasi 

yang memisahkan tanggung jawab fungsional telah dilakukan secara memadai 

dan sesuai dengan teori yang ada. 

f. PT Summit Oto Finance telah melakukan prosedur pengendalian internal atas 

unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dilakukan pada proses 

penerimaan kas sesuai dengan teori. 

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

yang dilakukan oleh PT Summit Oto Finance belum terpenuhi sepenuhnya sesuai 

dengan teori. 

 Karyawan yang bertugas untuk melakukan penagihan dan karyawan 

bagian kasir (teller) tidak diasuransikan. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Summit Oto 

Finance sudah cukup efektif, karena perusahaan tersebut telah menerapkan beberapa unsur-unsur 

pengendalian internal dalam operasional kegiatan kerjanya. Hal tersebut membuktikan bahwa 

pada perusahaan ini, telah melakukan sistem pengendalian internal yang hampir sempurna dan 

dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa perusahaan ini tergolong perusahaan yang 

baik. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal atas penjualan secara 

kredit dan penerimaan kas atas piutang usaha pasa PT Summit Oto Finance sebagai berikut: 

1. Piutang yang terjadi seharusnya diotorisasi juga oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan, sehingga meminimalisir 
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kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh debitur untuk membuat faktur penjualan 

yang tidak resmi dari PT Summit Oto Finance dan melakukan klaim kepada perusahaan 

jika debitur tersebut telah melakukan pembayaran angsuran pada bulan yang tertera pada 

faktur penjualan yang dibuat oleh debitur.  

2. Untuk memantau dan memberikan informasi pernyataan piutang kepada debitur setiap 

bulannya, seharusnya PT Summit Oto Finance ini membuat dan mengirimkan pernyataan 

piutang setiap bulannya kepada debitur, karena hal tersebut akan memberikan kemudahan 

pada debitur untuk melihat sampai dimana angsuran tersebut telah dibayarkan. Selain itu, 

pemberian  pernyataan piutang kepada debitur akan menguji ketelitian pencatatan piutang 

dan mengurangi risiko yang timbul karena kecurangan yang dilakukan oleh debitur. 

3. Perputaran job yang telah dilaksanakan pada PT Summit Oto Finance, seharusnya 

dilakukan secara rutin untuk mengurangi risiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

karyawan. 

4. Penerapan keharusan bagi karyawan mengambil cuti seharusnya diterapkan di 

perusahaan, karena dengan adanya adanya peraturan tersebut meminimalisir 

memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan dengan 

memanipulasi data dan melakukan penggelapan uang. 

5. Pemberian asuransi untuk para penagih dan kasir harus diberlakukan, karena 

kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh penagih dan kasir cukup besar. Kondisi 

ketika kasir dan penagih melakukan kecurangan, pada saat perusahaan memberikan 

tanggungjawab atas uang tersebut, namun kasir atau penagih tersebut melakukan 

kecurangan. Maka, asuransi yang akan menaggung risiko keuangan yang timbul dari 

adanya peristiwa tersebut. 

3.  
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Lampiran A Form Aplikasi 
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Lampiran B Dokumen-Dokumen Customer yang Dibutuhkan 
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Lampiran C Memo Persetujuan & Analisa Perhitungan 
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Lampiran D1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
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Lampiran D2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Schedule Payment) 

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



Lampiran E Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia 
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Lampiran F Surat Kuasa untuk Mengambil Kendaraan Bermotor 
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Lampiran G Persetujuan Pembiayaan dan Pemesanan Barang 
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Lampiran H Tanda Terima Uang Muka 
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Lampiran I Tanda Terima Surat Penerimaan Barang oleh Customer 
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Lampiran J Kwitansi Pelunasan dari Dealer kepada PT Summit Oto Finance 
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Lampiran K Tanda Terima Slip Setoran   

  

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



Daftar Pustaka 

 

Ardiansyah, Ilham. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Hak 

Guna Pemakaian Tempat Usaha dan Penerimaan Kas secara Tunai pada PD. PASAR JAYA. 

Jakarta: STIE Indonesia Banking School. 

bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sistem&varbidang=all&vardialek=all&varraga

m=all&varkelas=all&submit=kamus  

Fedrick L. Jones. Dasaratha V Rama. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : 

Salemba Empat. 

 Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gasindo. 

Hall, James A. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. 

Jogiyanto, HM. 2006. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit ANDI 

Kieso. Weygandt. dan Warfield. 2011. Intermediate Accounting volume 1 IFRS Edition. 

New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Kusrini. dan Koniyo, Andri. 2007. Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi 

Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Moeleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda. 

Mulyadi. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. 

Reeve, James M dkk. 2009. Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia). Jakarta: Salemba 

Empat. 

Sarosa, Samiaji. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Grasindo. 

Sawyer. 2005. Audit Internal. Jakarta : Salemba Empat. 

Sekaran, Uma. dan Bougie, Rogie. 2009. Research Methods for Business - A Skill 

Building Approach, 5th Edition. New York: Wiley. 

 Sugiono, Arief dkk. 2010. Akuntansi & Pelaporan Keuangan untuk Bisnis Skala Kecil 

dan Menengah. Jakarta: Grasindo. 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sistem&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sistem&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus


 Tunggal, Amin Widjaja. 2008. Audit Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta. 

Wahyuni, Cut. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penyewaan Jasa 

Angkutan Transportasi Armada Trailer secara Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang 

Usaha. Jakarta: STIE Indonesia Banking School. 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

Personal Data 
o Full Name  : Tanty Ika Putri 

o Nick Name  : Tanty 

o Date of Birth  : 18 January 1990 

o Address : Jl. Karbela III No. 3, Jakarta Selatan 

o Sex  : Female 

o Marital Status : Single 

o Religion  : Islam 

o Nationality  : Indonesia 

o E-mail   : tantyikaputri@gmail.com 

o Language : Bahasa Indonesia, English 

o Hobby  : Reading 

o GPA  : 3,02 

o TOEFL  Score : 543 

o Handphone : 081219810544 

o Phone  : (021) 5255003 

Education 

Formal Education 

Level Institution Year 

Primary School TK Besuki , Jakarta 1995 - 1996 

Elementary School SD Ar-Rahman Motik, Jakarta 1996 - 1998 

 SD Muhammadiyah 1, Denpasar 1998 - 2000 

 SD Ar-Rahman Motik, Jakarta 2000 - 2002 

Junior High School SMP 58, Jakarta 2002 - 2005 

Senior High School SMU 3, Jakarta 2005 – 2008 

University STIE Indonesia Banking School, Jakarta 2008 – 2013 

 

Informal Education 

Level Institution Year 

TOEFL ILP 2010 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



Organization 

Organization Position Year 

Paskibraka Member 2002 

OSIS SMP 58, Jakarta Head of Treasurer 2003 

Bowling Club Member 2005 

 

Training 

Activity Institution Year 

Pekan Orientasi Mahasiswa STIE International Banking School 2008 

Service Excellent PT E-DEPRO 2009 

Customer Service & Selling 

Skill 

PT E-DEPRO 2010 

Analisis Kredit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2011 

Basic Treasury PT MATAIR SOLUTION 2011 

Trade Financing Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2012 

 

Experience 

Teamwork Experience 

Activity Institution Position Year 

Seminar Nasional 

Koperasi 

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah 

Member of Public 

Relations Division 

2009 

National Banking Forum STIE Indonesian Banking School Member of Decoration 

Division 

2010 

 

Working Experience 

Institution Position Job Description Year 

Bank BRI Unit Sruweng 

Kantor Cabang Kebumen 

Internship Staff Credit analysis Juni 2009 

Bank Indonesia Malang Internship Staff Learned about the 

central bank of 

Indonesia 

Juni 2010 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013



Bank Danamon Indonesia Internship Staff (FSO) Selling product November 2011 

 

Seminar 

Activity Institution Year 

Temu Nasional Koperasi Peserta 

Program Perkuatan Permodalan 

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah 

2009 

Seminar Nasional Tindak Pidana 

Perbankan dan Tantangan Peningkatan 

Corporate Governance di BPR/BPRS 

DPP PERBARINDO 2010 

Otoritas Jasa Keuangan STIE Indonesia Banking School 2011 

 

Workshop 

Activity Institution Year 

Mustang Academy Mustang Radio 88 FM 2010 

 

Skill 

Skill Score 

English Good 

Microsoft Office Excellent 

Internet Excellent 

 

 

 

Analisis Sistem..., Tanty Ika Putri, Ak.-IBS, 2013




