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ABSTRAKSI 
 
 

Pengendalian internal sangat dibutuhkan pada organisasi maupun perusahaan 
karena bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, mendorong 
efisiensi kinerja dan dipatuhinya kebijakan manajemen serta adanya ketelitian dan 
keandalan data akuntansi. Siklus pendapatan merupakan siklus yang penting 
karena berkaitan dengan seluruh penerimaan pendapatan perusahaan. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem 
pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya 
dengan menganalisis lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan 
komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan terkait siklus pendapatan 
perusahaan. 

 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh atas obyek 
yang diteliti yaitu sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang 
meliputi prosedur penjualan kredit dan prosedur penerimaan kas dari pelunasan 
piutang. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka 
dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 
Berdasarkan hasil analisis, PT Ficampindo Sentosa Jaya memiliki kelemahan 

pada sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang dijalankan 
perusahaan, yakni belum terdapat struktur organisasi dan kebijakan manajemen 
secara baku dan tertulis, tidak adanya pengawasan yang dilakukan auditor, serta 
kurang memperhatikan pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan. Oleh karena 
itu, kelamahan tersebut perlu diperbaiki dengan membuat struktur organisasi dan 
kebijakan manajemen secara baku dan tertulis, mengadakan pengawasan yang 
dilakukan auditor serta lebih memperhatikan pengarsipan dokumen-dokumen 
perusahaan. 

 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Siklus Pendapatan, PT Ficampindo 
Sento 
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ABSTRACT 
 

 
Internal control is needed in an organization and company because the 

objective of this control to safe the company’s treasury, encourage work 
efficiency and apply the management policy, and then existence of accuracy and 
reliability accounting data. Revenue cycle is an important cycle because it is 
related with all of the company’s income. Therefore, this research is conducted to 
know how the internal control system application in PT Ficampindo Sentosa 
Jaya’s revenue cycle by analyzing control environment, risk assessment, 
information and communication, control activities, and monitoring of company’s 
revenue cycle. 

 
This research is a qualitatively descriptive research with the case study kind 

that has objective to give a comprehensive description of the observed object, that 
is the internal control system of revenue cycle including the procedures of credit 
sales and procedures for cash receipts from the settlement of receivables. The used 
data collection technique is the literature study and the field including interview, 
observation, and documentation. 

 
As the analysis result, PT Ficampindo Sentosa Jaya has several weakness in 

the internal control system of the revenue cycle applied by the company, it has no 
standard an written of organization structure and management policy, no control 
by auditor, and less attention in making company documents archives. Those, 
weaknesses need to be repaired by making standard and written organization 
structure and management policy, auditor’s control and observation an then pay 
more attention to company documents archives. 

 
Key word : Internal Control system, Revenue Cycle, PT Ficampindo Sentosa 
Jaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang pesat dan 

modern, menuntut peran akuntansi yang lebih baik guna menunjang suksesnya 

operasi suatu perusahaan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan 

informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Adapun peran 

akuntansi tersebut terutama untuk memberikan informasi yang relevan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan. Persaingan pasar dalam dunia industri menuntut perusahaan secara 

berkesinambungan untuk terus melakukan pembenahan yang bertujuan 

membangun perusahaan. Tujuan perusahaan baik yang bersifat jangka panjang 

maupun jangka pendek pada dasarnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

 Semakin pesatnya perkembangan organisasi perusahaan tentu akan diikuti 

pula oleh luas dan kompleknya permasalahan yang dihadapi pimpinan 

perusahaan. Bagi sebuah perusahaan yang masih tergolong perusahaan kecil 

kemungkinan kegiatan operasinya masih sangat sederhana sehingga pemilik 

perusahaan dapat lebih mudah melakukan pengawasan atas semua operasinya, 

akan tetapi semakin besar perusahaan semakin besar pula kegiatannya sehingga 

tidak saja membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan ahli 

tetapi juga harus memiliki suatu sistem pengendalian intern yang kuat, sehingga 
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terhindar dari kerugian yang disebabkan adanya kebocoran dalam kegiatan operasi 

perusahaan. Disamping itu karena luas dan kompleksnya permasalahan, maka 

pimpinan perusahaan tidak mampu melaksanakan semua kegiatan yang terjadi di 

dalam perusahaannya tanpa adanya pendelegasian tugas dan wewenang kepada 

bawahannya. Kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu mempunyai 

peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian 

perusahaan oleh para pemimpin perusahaan. Berkembangnya teknologi dan 

ekonomi secara global berdampak munculnya pengusaha dan tenaga ahli yang 

bekerjasama membentuk perusahaan. Akibatnya perusahaan sejenis akan banyak 

muncul sehingga perusahaan-perusahaan ini dituntut untuk lebih mengetahui 

situasi pasar dan kebutuhan konsumen. Dalam pencapaian tujuan ini perusahaan 

membutuhkan suatu sistem untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam perusahaan 

tersebut seperti penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, maupun 

pelayanan terhadap konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

mendukungnya. 

 Suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan, baik 

perusahaan manufaktur, perdagangan maupun perusahaan jasa dalam menjalankan 

operasi usahanya. Keberadaan sistem tersebut dapat membantu tugas-tugas unit 

organisasi yang terkait. Setiap perusahaan akan menggunakan sistem yang paling 

sesuai dengan aktivitas perusahaan yang dijalankan, sederhana dalam 

melaksanakannya serta mudah dalam pengawasannya. 

 Dalam karya tulis ini penulis mengambil obyek penelitian pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya. PT Ficampindo Sentosa Jaya merupakan perusahaan 
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yang bergerak dibidang industri penghasil fiber semen (asbes) dengan nama 

produk Selica Board. Selica Board merupakan produk yang dihasilkan dari semen, 

kalsium, dan silikat yang sangat baik digunakan untuk menggantikan platform, 

dinding, partisi dalam dunia konstruksi. Sumber pendapatan PT Ficampindo 

Sentosa Jaya diperoleh dari penjualan secara kredit yang dimulai dari permintaan 

dari pelanggan dan berakhir dengan pengubahan barang/jasa menjadi piutang 

usaha dan pada akhirnya menjadi uang tunai/kas. Kas dalam neraca merupakan 

aktiva yang paling likuid, karena hampir setiap transaksi yang dilakukan oleh bagian 

yang berwenang atau yang terkait di dalam perusahaan maupun dengan pihak luar 

sebagian besar akan mempengaruhi kas. Selain itu kas bersifat mudah dipindah 

tangankan sehingga kas merupakan aktiva yang rawan, karena mudah digelapkan dan 

dimanipulasi. 

 Mengingat sangat pentingnya sistem penerimaan kas dalam perusahaan 

maka sistem penerimaan kas dalam perusahaan perlu diatur sedemikian rupa 

dikarenakan kas memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi sehingga 

diperlukan prosedur-prosedur pengendalian intern terhadap kas. Prosedur yang 

baik dalam penerimaan kas sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kepentingan 

perusahaan pada umumnya, juga berguna untuk mengetahui laba yang diperoleh 

perusahaan secara keseluruhaan.  

 Sistem akuntansi PT Ficampindo Sentosa Jaya pada dasarnya sudah baik, 

hanya saja belum begitu efektif, karena masih ada fungsi yang terkait dengan 

siklus pendapatan pada perusahaan merangkap lebih dari satu pekerjaan serta 

kurang memperhatikan pengarsipan dan perangkapan dokumen-dokumen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadinya suatu 
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transaski pada perusahaan. Untuk itu perlu di kaji kembali tentang sistem yang 

digunakan sehingga fungsi yang terkait dapat berperan sesuai dengan tugasnya 

masing – masing, sehingga tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan dan 

hasilnya lebih efektif. 

Sistem Informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya 

(manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi 

keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan (wilkinson, 

2000). Sistem informasi akuntansi mempunyai cakupan yang menyeluruh 

terhadap kegiatan perusahaan dan menyediakan informasi bagi semua pengguna 

perusahaan, kebanyakan informasi akuntansi ini dinyatakan dalam istilah 

keuangan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian (transaksi) ekstern atau 

operasi intern. 

 Tujuan dari penyusunan sebuah sistem informasi akuntansi adalah untuk 

memberiakan kemudahan kepada pengguna didalam perusahaan guna mengetahui 

dengan baik informasi-informasi keuangan perusahaan yang akan disajikan dalam 

bentuk dokumen, laporan atau ikhtisar. Misalnya adalah untuk mengetahui berapa 

besarnya laba yang dihasilkan, berapa besarnya utang kepada pihak tertentu, dan 

berapa besarnya pengeluaran yang telah melampaui anggaran. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk mencapai 

laba. Laba tercapai ketika perusahaan memiliki pemasukan/pendapatan terhadap 

kas akibat adanya suatu transaksi penjualan. Order penjualan bagi perusahaan 

merupakan tahap awal dari transaksi penjualan, kemudian order ini berlanjut 

dengan adanya pengakuan piutang ketika penjualan terjadi secara kredit. Tahap 
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akhir dari transaksi penjualan adalah adanya penerimaan sejumlah kas dari 

pelunasan piutang yang dimiliki atau penerimaan kas dari penjualan tunai. Semua 

tahap dan transaksi tersebut harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Mengingat hal tersebut diatas, setiap perusahaan 

dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-

masing perusahaan.  

Dalam siklus pendapatan mengulas tentang prosedur penjualan dan 

penerimaan kas dalam suatu perusahaan, baik itu prosedur untuk order penjualan, 

prosedur pencatatan piutang, prosedur pendistribusian penjualan, dsb. 

Pelaksanaan prosedur yang tidak atau kurang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan akan menjadi masalah bagi perusahaan, yang nantinya akan 

mempengaruhi keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan. Tidak adanya 

prosedur yang seharusnya diterapkan perusahaan merupakan salah satu masalah 

yang mungkin muncul dalam perusahaan. 

Bagian – bagian yang terangkai dalam suatu prosedur juga merupakan hal 

penting yang perlu diperhatikan perusahaan. Dalam siklus pendapatan bagian-

bagian yang terkait adalah bagian penjualan, bagian kredit (untuk penjualan 

kredit), bagian penagihan, bagian akuntansi, dan bagian-bagian terkait lainnya. 

Pemisahan bagian – bagian yang terkait secara jelas wajib dijalankan perusahaan, 

hal ini untuk menghindari terjadinya penggandaan pelaksanaan tanggung jawab 

didalam perusahaan. 

Begitu juga halnya dengan penggunaan formulir-formulir perusahaan dan 

penerapan pengendalian internal perusahaan. Formulir-formulir yang digunakan 
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harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh bagian-bagian (fungsi-

fungsi) yang ada dalam sistem informasi penjualan perusahaan.  

Pelaksanaan sistem akuntansi yang baik merupakan harapan bagi setiap 

menajemen perusahaan untuk tujuan pengendalian. Masalah struktur pengawasan 

intern menekankan adanya konsep independensi organisasional atau pemisahan 

tugas pada fungsi penanganan harta dan fungsi pencatatan serta fungsi 

pengoperasian. Untuk memisahkan fungsi-fungsi diatas maka harus digambarkan 

struktur organisasi yang merupakan spesialisasi sesuai dengan pemisahan fungsi 

dalam organisasi misalnya fungsi penjualan, fungsi produksi, dan fungsi 

keuangan. Aspek terpenting dalam pembahasan ini adalah pada sistem 

pengendalian intern yang di dalamnya termasuk siklus pendapatan. Sistem 

pengendalian intern menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam 

perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. 

Sistem akuntansi yang berkualitas akan sangat memberi sumbangan yang 

besar untuk perencanaan aktifitas perusahaan. Sistem akuntansi dan prosedur 

penjualan di bagian pemasaran secara umum dipakai untuk pengambilan 

keputusan kebijakan penjualan produk dan bagaimana suatu produk dijual. 

 Dari berbagai penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian: “ ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS 

SIKLUS PENDAPATAN (Studi Kasus pada PT FICAMPINDO SENTOSA 

JAYA) ” 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Suatu perusahaan atau organisasi tidak terlepas dari berbagai masalah yang 

harus diatasi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut oleh karena itu 

diperlukan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal. Selain itu perlu 

adanya sistem informasi akuntansi yang tepat supaya aktivitas perusahaan dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya? 

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapai PT Ficampindo Sentosa Jaya 

dalam menerapkan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi PT Ficampindo Sentosa Jaya dalam 

menerapkan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan 

dan mengukur sejauh mana ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengendalian internal 

atas siklus pendapatan. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dengan pihak 

manajemen perusahaan untuk menyusun pengendalian internal yang lebih 

baik, efektif, dan efisien dari sistem yang telah ada pada perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengadakan penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Wilkinson (2000) sistem informasi adalah suatu kerangka kerja 

dengan mana sumber daya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah 

masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. 

Mulyadi (2001 : 3) menyatakan sistem informasi akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi dapat diartikan susunan berbagai dokumen, 

alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan (Nugroho, 

2001:4). 

Kemudian Krismiaji (2002 : 4) memberikan penjelasan tentang sistem 

informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi 

guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

James A. Hall (2007 : 10) mengugkapkan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga subsistem utama, 
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yaitu transaction processing systems, general ledger / financial reporting systems, 

management reporting systems. 

Penjelasan mengenai tiga subsistem utama sistem informasi akuntansi di 

atas, yaitu: 

1. Transaction processing systems (sistem pemrosesan transaksi) 

Sistem pemrosesan transaksi mendukung operasi bisnis setiap hari dengan 

sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai. 

2. General ledger / financial reporting systems (sistem pelaporan buku 

besar/keuangan) 

Menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, 

dan laporan lainnya). 

3. Management reporting systems (sistem pelaporan manajemen) 

Menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan dengan tujuan 

khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan seperti 

laporan anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan laporan-laporan lainnya. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami 

bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa elemen, yaitu formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang bekerja sama 

secara terpadu untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi mempunyai cakupan yang menyeluruh 

terhadap kegiatan perusahaan dan menyediakan informasi bagi semua penguna di 
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dalam perusahaan, kebanyakan informasi ini dinyatakan dalam istilah keuangan 

yang berkaitan dengan kejadian-kejadian (transaksi) ekstern atau operasi intern. 

2.1.2 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan dari penyusunan sebuah sistem informasi akuntansi secara umum 

menurut Mulyadi (2001 : 19) adalah: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur organisasinya. 
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi akuntansi dan 
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 
 

Pada dasarnya dari keempat tujuan tersebut terdapat hubungan erat dan 

saling terikat. Oleh karena itu setiap pekerjaan yang menyangkut sistem akuntansi 

tidak dapat dilaksanakan apabila hanya menyangkut suatu tujuan saja dengan 

yang lain. 

Dengan memperhatikan keempat tujuan sistem akuntansi seperti diatas 

maka dalam penyususnan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan menurut 

Baridwan (2002 : 7) perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang penting, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa 

sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat 

pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai. 

b. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti 

bahwa sistem akuntansi dapat membantu menjaga keamanan harta milik 
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perusahaan maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip pengawasan intern. 

c. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang 

berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat 

ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain dipertimbangkan cost 

and benefit dalam menghasilkan suatu informasi. 

Ketiga faktor diatas harus dipertimbangkan bersama-sama pada waktu 

menyusun sistem akuntansi perusahaan sehingga tidak sampai terjadi adanya 

salah satu faktor yang ditinggalkan. 

2.1.3 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi merupakan keterpaduan dari beberapa bagian yang 

merupakan subsistem yang saling berkaitan satu sama lain, atau dengan kata lain 

sistem akuntansi terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan guna 

pengendalian suatu transaksi. 

Di dalam suatu sistem akuntansi itu sendiri pada dasarnya tercakup 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur tersebut antara lain 

adalah : 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut dengan  istilah dokumen. Dengan formulir 

ini peristiwa yang terjadi didalam organisasi direkam (didokumentasikan) 

diatas secarik kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media, karena 
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formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi didalam 

organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini data yang bersangkutan 

dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan di dalam 

catatan. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklarifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti 

telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan ini adalah formulir. 

Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklarifikasikan 

menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan 

data yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) 

kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

c. Buku Besar 

Buku besar (General Ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar disediakan sesuai dengan unsur-unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

perinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (Subsidiary 

Ledger), buku pembantu ini terdiri dari rekening tertentu dalam buku besar. 

Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (Books of 
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Final Entry), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data 

akuntansi diringkas dan digolongkan di dalam rekening buku besar dan buku 

pembantu. 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, 

laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur 

piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi. 

 

2.2 SIKLUS PENDAPATAN 

Menurut Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi dapat dibagi ke 

dalam dua bagian daur transaksi, yaitu: (1) daur operasional, dan (2) daur 

penyusunan laporan. Lebih lanjut Widjajanto (2001) menjelaskan bahwa daur 

operasional terbagi ke dalam empat siklus, yaitu: (1) siklus 

penghasilan/pendapatan, (2) siklus pengeluaran, (3) siklus produksi. (4) siklus 

keuangan. Dalam subbab ini yang akan dijelaskan adalah mengenai siklus 

pendapatan. 

2.2.1 Definisi Siklus Pendapatan 

Pada dasarnya pendapatan sangat diutamakan dalam suatu perusahaan. 

Suatu perusahaan biasanya mencantumkan pendapatan pada tiap perencanaan, 

anggaran, bahkan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Pada proses pendapatan 
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biasanya perusahaan menentukan suatu siklus pendapatan. Adapun menurut Hall 

(2007 : 222) siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi 

secara berulang dan kegiatan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan 

penyerahan barang dan jasa tersebut. Siklus ini mencatat 4 aktivitas/kejadian 

ekonomi, yaitu: (1) penerimaan pesanan barang dan jasa dari pelanggan, (2) 

pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan, (3) penagihan kepada pelanggan, 

dan (4) penerimaan kas dari pembeli (baik dari penjualan tunai maupun pelunasan 

piutang). 

Sedangkan menurut Widjajanto (2001), siklus pendapatan/penghasilan 

terdiri dari prosedur penjualan dan prosedur piutang. Dan menurut Wiklinson 

(2000) siklus pendapatan terdiri dari dua sub siklus, yaitu siklus penjualan dan 

siklus penerimaan kas. 

Pada siklus pendapatan memiliki 2 subsistem dalam pelaksanaannya yaitu: 

1. Pemrosesan pesanan penjualan. Mayoritas penjualan bisnis dilakukan secara 

kredit dan melibatkan tugas-tugas seperti penyiapan pesanan penjualan, 

pemberian kredit, pengiriman produk (atau pemberian jasa) kepada 

pelanggan, penagihan pelanggan, dan pencatatan transaksi dalam akun-akun 

(piutang, persediaan, pengeluaran, dan penjualan). 

2. Penerimaan kas. Untuk penjualan kredit, ada periode waktu (hari atau 

minggu) antara penjualan dan penerimaan kas. Pemrosesan penerimaan kas 

meliputi penagihan kas, penyimpanan kas di bank, dan pencatatan peristiwa-

peristiwa ini dalam akun (piutang dan kas). Jadi siklus pendapatan menurut 
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Hall (2007 : 70) dapat digambarkan secara sederhana perputaran dokumennya 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Hall, James A. Accounting Information System, Edisi Keempat, 
Salemba Empat, Jakarta, 2007. 
 

PSAK No. 23 mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu 

periode bila arus masuk itu menggantikan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. 

Siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem dan prosedur yang berkaitan 

dengan pendapatan yaitu sistem dan prosedur penjualan dan prosedur piutang 

serta sistem dan prosedur penerimaan kas. Siklus pendapatan adalah kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas 

lain dan pengumpulan pembayaran yang berkaitan dan menyediakan masukan-

masukan bagi buku besar umum dan pelaporan keuangan. 
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2.2.2 Tujuan Siklus Pendapatan 

Wilkinson (2000) menjelaskan tujuan utama dari siklus pendapatan adalah 

memfasilitasi pertukaran produk/barang atau jasa dengan konsumen/pembeli 

untuk mendapatkan uang/kas. Sedangkan tujuan khusus dari siklus pendapatan 

adalah: 

1. Mencatat pemesanan penjualan secara tepat dan akurat. 

2. Menverifikasi bahwa pembeli/pelanggan layak untuk melakukan kredit. 

3. Mengirimkan produk/barang atau melakukan jasa berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Menagih biaya dari produk/barang ataupun jasa berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. 

5. Mencatat dan mengklasifikasi penerimaan kas secara tepat dan akurat. 

6. Memposting penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun pembelian yang 

tepat di dalam buku pembantu piutang. 

7. Menjaga keamanan produk sampai produk tersebut dikirimkan. 

8. Menjaga keamanan kas/uang sampai kas/uang tersebut dikirimkan. 

2.2.3 Prosedur Siklus Pendapatan 

Menurut Krismiaji (2002 : 274), pengelolaan transaksi dalam siklus 

pendapatan yang diselenggarakan secara manual, mencakup prosedur-prosedur 

sebagai berikut: 

a. Prosedur penjualan kredit; 

b. Prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang; 

c. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. 
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Uraian dari setiap prosedur diatas akan diberikan berupa narasi dan 

flowcart yang dijabarkan sebagai berikut: 

2.2.3.1 Prosedur Penjualan Kredit 

Bagian Penjualan: 

1. Menerima surat pesanan pembelian dari pembeli 

2. Atas dasar surat pesanan tersebut, membuat surat order penjualan sebanyak 6 

lembar dan didistribusikan sebagai berikut: 

- Lembar ke 1 dan order pelanggan, diserahkan ke Bagian Penagihan untuk 

diarsipkan sementara 

- Lembar ke 2 diserahkan ke Bagian Pengiriman 

- Lembar ke 3 dan ke 4 dimintakan persetujuan ke Bagian Kredit 

- Lembar ke 5 dikirimkan ke pelanggan 

- Lembar ke 6 diarsipkan urut nomor 

Bagian Kredit: 

3. Atas dasar surat order penjualan lembar 3 dan ke 4 yang diterima dari bagian 

penjualan, bagian ini memeriksa data kredit pelanggan, yang mencakup 

sejarah kredit dan batas kredit (credit limit) pelanggan tersebut. Selanjutnya, 

bagian ini memberikan persetujuan (tanda tangan) terhadap surat order 

penjualan tersebut dan meneruskannya ke bagian gudang. 

Bagian Gudang: 

4. Atas dasar surat order penjualan lembar ke 3 dan ke 4 yang telah diotorisasi, 

bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirim. Selanjutnya bagian 

ini mendistribusikan surat order penjualan sebagai berikut: 



19 
 

- Lembar ke 3 bersama dengan barangnya diserahkan ke bagian pengiriman 

- Lembar ke 4 diarsipkan urut nomor 

Bagian Pengiriman: 

5. Setelah menerima surat order penjualan (yang telah diotorisasi) dan barang 

dari bagian gudang, bagian ini mengeluarkan surat order penjualan lembar ke 

2 dari arsipnya. 

6. Atas dasar kedua dokumen tersebut, bagian ini membuat nota pengiriman 

sebanyak 3 lembar, dan didistribusikan sebagai berikut: 

- Lembar ke 1 bersama-sama dengan surat order penjualan yang telah 

diotorisasi, diserahkan ke bagian penagihan. 

- Lembar ke 2 bersama-sama dengan surat order penjualan lembar ke 2 

diarsipkan urut tanggal. 

- Lembar ke 3 bersama-sama dengan barangnya, dikirimkan kepada 

pelanggan. 

Bagian Penagihan: 

7. Setelah menerima surat order penjualan (yang telah diotorisasi) dan nota 

pengirimann lembar ke 1 dari bagian pengiriman, bagian ini mengeluarkan 

surat order penjualan lembar ke 1 dan surat pesanan pembelian pelanggan 

dari arsipnya. 

8. Atas dasar ke empat dokumen ini, bagian penagihan membuat faktur 

penjualan sebanyak 3 lembar, dan didistribusikan sebagai berikut : 

- Lembar ke 1 dikirimkan kepada pelanggan 

- Lembar ke 2 diserahkan kebagian piutang 
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- Lembar ke 3 diarsipkan urut nomor bersama-sama dengan surat order 

penjualan lembar ke 3 yang diotorisasi, nota pengiriman lembar ke 1, surat 

pesanan pembelian pelanggan, dan surat order penjualan lembar ke 1, 

setelah sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke jurnal 

penjualan. 

 

Gambar 2.2 Bagan Alir Dokumen dari Prosedur Penjualan Kredit (Manual), 
(Krismiaji, 2002 : 277). 
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2.2.3.2 Prosedur Penerimaan Kas Dari Pelunasan Piutang 

Bagian Penanganan Surat Masuk: 

1. Mula-mula bagian ini menerima amplop surat pelunasan piutang, kemudian 

mengeluarkan cek dan bukti kas masuk dari amplop tersebut. 

2. Selanjutnya bagian ini akan memeriksa secara visual, kemudian mengesahkan 

cek (menandatangani di ruang yang tersedia di balik lembar cek). 

3. Setiap sore hari, bagian ini membuat daftar penerimaan kas sebanyak tiga 

lembar, dan mendistribusikannya sebagai berikut: 

- Lembar ke 1 bersama dengan cek dan bukti kas masuk diserahkan ke kasir 

- Lembar ke 2 diserahkan ke bagian piutang 

- Lembar ke 3 diserahkan ke bagian audit. 

Kasir: 

4. Setelah menerima daftar penerimaan kas, kasir mencatat penerimaan ke 

dalam jurnal penerimaan kas. 

5. Kasir membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan menyetorkan kas 

tersebut ke bank. 

6. Kasir menyerahkan bukti kas masuk ke bagian piutang dan mengarsipkan 

daftar penerimaan kas urut tanggal. 

7. Secara periodik kasir akan menyerahkan jurnal penerimaan kas ke bagian 

buku besar untuk diproses. 

Bagian Piutang: 

8. Setelah menerima bukti kas masuk dari kasir, bagian ini membandingkan 

bukti kas masuk dengan daftar penerimaan kas yang sebelumnya diterima 
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dari bagian penaganan surat masuk. Setelah cocok baru memposting 

pelunasan piutang tersebut ke rekening buku pembantu piutang yang 

bersangkutan. 

9. Mengarsipkan kedua dokumen (bukti kas masuk dan daftar penerimaan kas) 

tersebut urut tanggal. 

Bagian Buku Besar: 

10. Secara periodik bagian ini menerima jurnal penerimaan kas dari kasir dan 

melakukan proses poting dari jurnal tersebut ke rekening-rekening buku besar 

yang bersangkutan. 

Bagian Audit: 

11. Atas dasar tembusan daftar penerimaan kas yang diterima dari bagian 

penanganan surat masuk, bagian ini memeriksa nomor urut dokumen. 

12. Setiap akhir bulan bagian ini akan menerima laporan bank bulanan beserta 

tembusan bukti setor bank dari bank, kemudian membandingkan daftar 

penerimaan kas dan bukti setor bank, kemudian membuat rekonsiliasi bank. 

13. Mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut secara terpisah. 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen dari Prosedur Penerimaan Kas dari Pelunasan 
Piutang, (Krismiaji, 2002 : 282). 
 

2.2.3.3 Prosedur Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai 

Petugas Penjualan: 

1. Mula-mula petugas penjualan menerima permintaan penjualan dari 

konsumen. Setelah terjadi kesepakatan transaksi, bagian ini menerima kas 
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kemudian membuat tiket atau nota penjualan sebanyak 2 lembar dan 

didistribusikan sebagai berikut: 

- Lembar ke 1 diserahkan ke pelanggan 

- Lembar ke 2 diteruskan ke bagian audit 

- Kas diserahkan ke kasir 

Kasir: 

2. Setelah menerima kas dari petugas penjualan, kasir mencatat penerimaan ini 

ke dalam jurnal penerimaan kas. 

3. Selanjutnya, kasir membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar, kemudian 

menyetorkan kas tersebut ke bank. 

4. Secara periodik, kasir menyerahkan jurnal penerimaan kas ke bagian buku 

besar untuk diproses. 

Bagian Buku Besar: 

5. Secara periodik bagian ini menerima rekapitulasi jurnal penerimaan kas dari 

kasir, kemudian melakukan proses posting dari jurnal tersebut ke rekening-

rekening buku besar yang bersangkutan. 

Bagian Audit: 

6. Atas dasar tembusan tiket penjualan yang diterima dari petugas penjualan, 

bagian ini memeriksa nomor urut dokumen. 

7. Setiap akhir bulan bagian ini akan menerima laporan bank bulanan beserta 

tembusan bukti setor bank dari bank. 
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8. Setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap, bagian ini membandingkan 

tiket penjualan dan bukti setor bank, kemudian membuat rekonsiliasi bank 

setiap bulan. 

  
Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen dari Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan 
Tunai, (Krismiaji, 2002 : 281). 
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2.2.4 Resiko yang Berkaitan dengan Siklus Pendapatan 

Menurut Wilkinson (2000), terdapat beberapa yang mungkin terjadi di 

dalam siklus pendapatan suatu perusahaan yaitu: 

a. Kesalahan yang disengaja. Contoh dari kesalahan yang disengaja antara lain : 

1) Pemalsuan kwitansi 

2) Tidak mencatat transaksi penjualan 

3) Pencurian aset 

4) Pemalsuan harga 

b. Kesalahan yang tidak disengaja. Contoh dari kesalahan yang tidak disengaja 

antara lain: 

1) Kesalahan memasukkan data transaksi 

2) Kesalahan penjurnalan 

3) Kesalahan memverivikasi konsumen yang mendapatkan kredit 

4) Kesalahan pencatatan utang konsumen 

c. Pelanggaran hak akses terhadap suatu data atau laporan. 

d. Bencana alam 

Didalam siklus pendapatan juga terdapat beberapa masalah yang dapat 

menimbulkan resiko didalam sistem suatu perusahaan. Pemasalahan tersebut 

antara lain : 

1) Kolusi antar karyawan. 

2) Ketidaktanggapan manajemen atas permasalahan yang terjadi didalam 

perusahaan. 

3) Kejahatan komputer. 
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Untuk memerangi resiko yang mungkin terjadi, membutuhkan 

pengungkuran terhadap derajat keterjadian resiko. Derajat keterjadian resiko ini 

dipengaruhi oleh faktor: 

1. Frekuensi. Semakin tinggi frekuensi suatu kejadian yang terjadi maka 

semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

2. Kerentanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan suatu aset maka semakin 

tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

3. Ukuran. Semakin tinggi nilai uang dari potensi kerugian maka semakin besar 

juga kemungkinan terjadinya resiko. 

Apabila faktor-faktor tersebut muncul bersama-sama, maka tingkat 

keterjadian resiko akan semakin berlipat ganda. 

 

2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001 : 163) yang dimaksud pengendalian internal 

adalah sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

menegcek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian intern ialah Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk 

mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal 
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berikut : keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan 

peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi (jusup, 2003). 

Menurut Wilkinson (2000) kerangka pengendalian merupakan bagian 

intergral dari sistem informasi perusahaan, kerangka yang terdiri dari beragam 

tindakan pengendalian dan pengamanan ini meliputi semua trasaksi serta praktek-

praktek organisasi, operasi, dan bahkan manajemen perusahaan. Karena tindakan 

pengendalian dan pengamanan bersifat internal bagi perusahaan, dan kerangka ini 

seringkali dinamai struktur pengendalian internal. 

Kemudian D. Hartanto memberikan penjelasan tentang pengendalian 

intern dengan membedakan dalam arti yang sempit dan dalam arti luas yang 

secara lengkap disebutkan sebagai berikut: 

Dalam arti sempit : pengendalian intern disamakan dengan “internal check” yang 

merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-

data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan horizontal dengan 

penjumlahan vertikal. 

Dalam arti luas: pengendalian intern dapat disamakan dengan “manajemen 

control”, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh 

pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam 

pengertian pengendalian intern meliputi: struktur organisasi, formulir-formulir 

dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), budget dan standar 

pemeriksaan intern dan sebagainya (Hartanto, 1997). 
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 Laporan Committee Of Sponsoring Organization (COSO) yang berjudul 

Internal Control Integrated Framework mendefiniskan pengendalian internal 

adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan 
direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang 
dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan 
pencampaian tujuan dalam kategori berikut : 

1. Keandalan pelaporan keuangan. 
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 

 
Berdasarkan definisi di atas, konsep-konsep yang terkandung dalam 

pengendalian internal menurut COSO adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pengendalian 

internal merupakan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pengendalian 

internal tediri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam 

infrastruktur satuan usaha. 

2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal bukan 

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga 

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan 

komisaris, manajemen, serta personil lainnya. 

3. Pengendalian internal hanya diharapkan memberikan keyakinan yang 

memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris 

satuan usaha karena adanya adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang 

melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya 

mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan 

pengendalian tersebut. 
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4. Pengendalian internal memusatkan pada pencapaian tujuan yang terpisah 

namun saling melengkapi yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

Berdasarkan definisi dan konsep dasar yang telah dikemukakan diatas, 

dapat dipahami bahwa pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dan harus dipatuhi oleh dewan 

komisaris, manajemen dan anggota lain entitas yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan berikut: 

1. Kepercayaan terhadap pelaporan keuangan (baik bagi pihak internal maupun 

pihak eksternal serta pencegahan pemanipulasian laporan keuangan). 

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi (termasuk pengamanan terhadap 

kekayaan perusahaan atau entitas dan penilaian kinerja). 

3. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku bagi 

perusahaan atau entitas. 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Suatu pengendalian internal yang dianggap baik oleh suatu organisasi, 

belum baik dan cocok untuk organisasi lainnya, walaupun keduanya merupakan 

organisasi sejenis, hal ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai besar kecilnya 

ukuran suatu organisasi, struktur organisasi, dan keahlian pegawai yang 

dimilikinya. 

Mulyadi (2001 : 163) dan Baridwan (2002 : 13) menyebutkan bahwa 

tujuan dari sistem pengendalian intern menurut definisi yang telah dikemukakan 

dan diuraikan diatas adalah: 

1) Menjaga kekayaan organisasi 
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2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

3) Memajukan efisiensi dan kebenaran data akuntansi 

4) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Menurut COSO, terdapat lima tujuan pengendalian internal atas transaksi, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Otoritas (wewenang), yaitu setiap transaksi harus mendapatkan otorisasi 

dengan semestinya berdasarkan strukur dan kebijakan perusahaan, dan dalam 

kondisi tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus. 

2. Pencatatan, yaitu pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi 

yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap. 

3. Perlindungan, yaitu harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah 

pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab atas 

pencatatan. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern memperkecil resiko 

terjadinya kecurangan oleh karyawan atau bahkan pihak manajemen 

sekalipun. 

4. Rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi secara kontinu dan periodik antara catatan dan 

harta fisik harus dilakukan, misalnya dengan mencocokkan jumlah persediaan 

barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik digudang. 

5. Penilaian, yaitu pihak manajemen harus membuat ketentuan agar memberikan 

kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang 

wajar. 
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Sistem pengendalian internal mempunyai kandungan yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Hall (2001) 

mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal merangkum kebijakan, 

praktik dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat 

tujuan utama, yaitu: (1) untuk menjaga aktiva perusahaan, (2) untuk memastikan 

akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, (3) untuk 

menghasilkan efisiensi operasi perusahaan, (4) untuk mengukur kesesuaian 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

2.3.3 Klasifikasi Pengendalian Internal 

 Menurut Wilkinson (2000) struktur pengendalian internal yang efektif 

pada suatu perusahaan dapat terdiri dari berbagai pengendalian. Pengendalian ini 

dapat dikelompkkan berdasarkan hal berikut: 

a. Klasifikasi menurut sasaran 

Menurut The American Institute of Certified Public Accountantas (AICPA) 

tahun 1973 dalam Wilkinson (2000) mendefinisikan dua kategori utama dalam 

pengendalian berdasarkan sasaran yaitu sebagai berikut: 

1. Pengendalian Akunting 

Pengendalian ini terdiri dari rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang 

menyangkut pengamanan aset dan reliabilitas catatan keuangan. Pengendalian ini 

dirancang untuk memberikan jaminan yang layak bahwa: 

a. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen. 
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b. Transaksi telah dicatat sesuai dengan kebutuhan, yaitu telah memenuhi 

prinsip akuntansi yang diterima umum serta menjaga akuntabilitas aset. 

c. Akses ke aset hanya dibolehkan sesuai dengan otorisasi manajemen. 

d. Akuntabilitas catatan aset telah dibandingkan dengan aset yang ada secara 

berkala, serta ada tindakan yang sesuai bila terjadi selisih. 

2. Pengendalian Administratif 

Pengendalian ini meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang 

menyangkut proses keputusan yang menghasilkan otorisasi manajemen untuk 

transaksi. 

 Pengendalian-pengendalian ini merupakan bagian dari komponen yang 

membentuk struktur pengendalian internal. Berkaitan dengan macam 

pengendalian ini, komponen yang membentuk pengendalian internal tampak pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 
Tiga Sistem Komponen yang Membentuk SPI 

 
 

 
 
 

Struktur 
Pengendalian 

Internal 
(SPI) 

Nama Sasaran Jenis 
Pengendalian 

yang Diterapkan 
Sistem 
pengendalian 
manajemen 

Memastikan kebijakan 
manajemen dan prosedur.

Administratif 

Sistem 
pengendalian 
operasional 

Mendorong efisiensi 
dalam operasi 

Administratif 

Sistem 
pengendalian 
akunting 

Mengamankan aset dan 
memastikan ketepatan 
serta keandalan data dan 
informasi 

Akunting 
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b. Klasifikasi menurut maksud penggunaan 

Berdasarkan maksud dari penggunaan suatu pengendalian, Wilkinson (2000) 

membagi dalam beberapa jenis, antara lain: 

1. Pengendalian Preventif, dimaksudkan untuk mencegah kejadian yang 

merugikan. 

2. Pengendalian Deteksi, dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan 

kapan peristiwa merugikan terjadi. 

3. Pengendalian Korektif, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang 

dibutuhkan guna memperbaiki dampak yang merugikan. 

2.3.4 Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan sistem pengendalian internal ada beberapa 

elemen dalam sistem pengendalian intern sehingga suatu sistem dapat dikatakan 

memuaskan menurut mulyadi (2001 : 164) yaitu antara lain: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menyusun struktur 

organisasi adalah: 

1)  Adanya pemisahan fungsi yang jelas (fungsi pencatatan, pelaksanaan, 

penyimpanan, dan pengelolaan). 

2)  Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

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

secara cukup. Selain itu dalam penerapannya juga harus didukung dengan 
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menggunakan bagan arus prosedur (flow chart) dan formulir-formulir yang 

diperlukan. 

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

organisasi. Misalnya penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, 

melakukan inspeksi mendadak terhadap obyek-obyek yang dianggap penting. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualitas 

karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan 

ahlak. 

 Menurut kerangka kerja committee of Sponsoring Organization (COSO) 

terdapat lima komponen struktur pengendalian internal yang saling berkaitan dan 

sama-sama penting. Empat komponen berkaitan dengan desain dan pengoprasian 

sistem pengendalian intern, yaitu : lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, 

imformasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian. Sedangkan komponen 

kelima yaitu pemantauan (monitoring) merupakan komponen yang dirancang 

untuk memastikan bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif. 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan rangkaian tindakan, kebijakan, dan 

prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh personel organisasi terhadap 

pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi organisasi tersebut. Lingkungan 

pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi tersebut. 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. 
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Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

organisasi antara lain: 

a. Integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku 

entitas yang kemudian standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam 

praktik. 

Pihak manajemen, dalam hal ini kepala bagian beserta kepala sub bagian 

yang ada, bertanggung jawab meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi 

serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya 

pengendalian internal, khususnya atas siklus penjualan, kepada seluruh staf yang 

terlibat dalam aktivitas ini. 

Untuk memperkuat nilai-nilai etika, organisasi sedapat mungkin harus 

menghindari kebijakan dan praktik-praktik yang mengakibatkan dorongan atau 

peluang untuk melakukan pelanggaran, seperti pencapaian target jangka pendek 

dengan mengabaikan dampak resiko yang bersifat jangka panjang, sistem 

kompensasi yang terlalu didasarkan pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi 

yang tidak efektif dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atas pelanggaran yang 

dilakukan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Dalam rangka mencpai tujuan organisasi harus 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan dijalaninya. Komitmen 

terhadap kompetensi meliputi pertimbangan atas persyaratan pendidikan, 
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pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman 

yang dituntut dalam pengembangan kompetensi itu sendiri. 

c. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Budaya organisasi berperan dalam pencapaian visi dan misi suatu 

organisasi. Filosofi dan gaya operasi manajemen, merupakan unsur budaya 

organisasi. Filosofi merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi 

parameter bagi organisasi dan semua anggota organisasi mengenai apa yang 

seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sementara itu, 

gaya operasi manajemen, mencerminkan ide atasan tentang bagaimana operasi 

suatu entitas harus dilaksanakan. 

d. Struktur organisasi 

Didalam suatu organisasi, diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok organisasi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu 

pembagian tugas yang jelas. Pada prinsipnya, pembagian tugas ini dimaksudkan 

agar tidak seorangpun bisa melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau 

ketidakberesan tanpa segera diketahui oleh staf yang lain, dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. 

Secara umum ada beberapa jenis kegiatan yang fungsinya harus diterapkan 

secara terpisah, yaitu: 

1) Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan. 
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2) Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuntungan, dan 

3) Melakukan pemeliharaan aset 

e. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Agar mendapatkan sistem pengendalian intern yang baik, kepala bagian harus 

mempekerjakan orang yang cakap dan berintegritas, kemudian melatih mereka 

agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. Secara teratur harus dilakukan 

evaluasi terhadap pegawai, bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang tidak 

memuaskan, harus diberi pengarahan dan pelatiahan ulang, atau mungkin lebih 

baik dimutasikan. 

2. Penaksiran Risiko 

Sebelum membahas mengenai penaksiran risiko, kita harus mengetahui 

terlebih dahulu mengenai pengertian risiko. Risiko adalah suatu ketidakpastian di 

masa yang akan datang tentang kerugian. Sedangkan penaksiran risiko merupakan 

serangkaian tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola risiko entitas yang berkaitan dengan penyajian 

laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi 

organisasi, yang antara lain disebabkan oleh perubahan susunan personalia, sistem 
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informasi, perkembangan teknologi, sistem akuntansi, hukum dan peraturan, serta 

perilaku. 

Proses penetapan risiko suatu perusahaan harus mempertimbangkan kejadian-

kejadian dan keadaan-keadaan eksternal dan internal yang dapat timbul dan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, 

mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan sesuai dengan asersi manajemen 

di dalam laporan keuangan. Risiko-risiko dapat timbul atau berubah dikarenakan 

hal-hal berikut: 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

Perubahan lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan pesaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2) Karyawan baru 

Karyawan baru mungkin mempunyai pandangan atau pengertian yang lain 

atas pengendalian internal yang sedang diterapkan oleh perusahaan. 

3) Sistem informasi baru 

Perubahan sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan dengan 

pengendalian internal. 

4) Perubahan yang pesat 

Pertumbuhan operasi perusahaan yang pesat dapat meningkatkan risiko 

sebagai akibat dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara tidak 

memadai. 
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5) Teknologi baru 

Teknologi baru sudah pasti memiliki risiko yang baru yang belum tentu ada 

pengendaliannya. 

6) Lingkup produk dan kegiatan baru 

7) Restrukturisasi perusahaan 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat merubah 

risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. 

8) Operasi perusahaan secara luas 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada 

pengendalian internal perusahaan. 

9) Aktivitas akuntansi 

Penerapan atau perubahan-perubahan prinsip akuntansi dapat menimbulkan 

risiko dalam mempersiapkan laporan keuanngan.  

3. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan dari adanya sistem informasi adalah untuk menyediakan laporan yang 

benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka 

pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem 

pengendalian internal yang efektif harus mampu menyediakan informasi internal 

yang cukup dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap 

ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan semua aktivitas, terutama yang 

memiliki potensi risiko tinggi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan 



41 
 

dan pengeluaran kas. Informasi ini harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten. 

Sistem komunikasi harus mampu memebrikan informasi kepada seluruh 

pihak, baik internal maupun eksternal. Sistem pengendalian internal harus 

memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh anggota 

organisasi sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang 

berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Aktivitas pengendalian menurut COSO merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari setiap fungsi dan kegiatan organisasi sehari-hari, meliputi: 

a. Pengendalian sistem informasi, fungsi-fungsi yang ada pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya, khususnya pada bagian keuangan melaksanakan verifikasi 

terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur 

otorisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

b. Pemisahan fungsi yang memadai, hal ini dimaksudkan agar setiap orang 

dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan 

menyembunyikan kesalahan / penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya. 

Sistem pengendalian internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan 

fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang 

dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest). 
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c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

Salah satu cara yang digunakan untuk melindungi kekayaan dan catatan 

adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Perlindungan fisik 

terhadap kas, dilakukan dengan menyimpan uang diruang penyimpanan yang 

terdiri dari brankas dengan akses yang terbatas. Catatan yang ada disimpan 

dalam lemari biasa atau lemari kabinet yang memiliki bagian tersendiri untuk 

memudahkan penyimpanan dokumen sesuai dengan klasifikasinya dan 

masing-masing memiliki kunci. Perlindungan terhadap catatan dan dokumen 

sangat diperlukan, mengingat pentingnya arti catatam dan dokumen bagi 

organisasi dan resiko yang ditanggung organisasi bila catatan atau dokumen 

tersebut rusak atau hilang. 

d. Review atas kinerja, mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh 

pimpinan organisasi atas laporan keuangan organisasi yang dibandingkan 

dengan anggaran, apakah terdapat penyimpangan yang signifikan atau 

kesalahan dalam laporan keuangan untuk segera dilakukan tindakan 

perbaikan. 

5. Aktivitas Pemantauan (Pemonitoran) 

Setiap tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan 

memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian untuk 

mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroprasi sebagaimana yang 

telah diharapkan. 

Pemantauan menurut Mulyadi (2001 : 195): 

“Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 
intern sepanjang waktu”. 
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Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pokok 

tersebut, bail pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu 

yang tepat untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah sistem pengendalian 

tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

Proses penilaian kinerja strukur pengendalian internal dapat terjadi pada saat 

aktivitas sedang berlangsung dan dapat dilakukan dengan evaluasi setiap akhir 

periode. Seorang auditor internal umumnya melakukan penilaian dari sistem 

pengendalian internal pada interval waktu tertentu dan melaporkan kelemahan-

kelemahan maupun penyimpangan pada manajemen. 

2.3.5 Pentingnya Sistem Pengendalian Intern 

 Pengendalian internal sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan 

karena dengan adanya pengendalian internal maka dapat membantu manajemen 

dalm pencapaian tujuan perusahaan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, 

keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. Beberapa alasan mengapa pengendalian internal penting bagi perusahaan 

antara lain: 

a. Ukuran perusahaan yang semakin kompleks tidak memungkinkan manajemen 

untuk mengatur secara langsung sehingga dapat mengendalikan perusahaan 

secara efektif, manajemen mengandalkan sejumlah laporan dan analisis. 

b. Pengecekan dan review pada pengendalian intern dapat melindungi 

perusahaan dari kesalahan manusiawi dan mencegah kekeliruan dan 

ketidakberesan. 
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c. Pengendalian intern dapat memberikan kepastian bahwa penggelapan maupun 

penyimpangan dapat diantisipasi atau dideteksi sejak dini. 

2.3.6 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern 

Pengendalian intern memiliki keterbatasan sehingga pengendalian intern 

hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan 

komisaris sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian intern 

tidak dapat mencegah terjadinya resiko-resiko dalam perusahaan tetapi setidaknya 

dapat dideteksi sejak dini. Adapun keterbatasan itu (boyton, 2003) antara lain: 

1) Kesalahan dalam pertimbangan 

Kadang-kadang manajemen dan personil lainnya dapat melakukan 

pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, 

keterbatasan waktu dan prosedur lainnya. 

2) Kemacetan 

Kemacetan pada pengendalian dapat terjadi ketika personil salah memahami 

instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau 

kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam 

sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. 

3) Kolusi 

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu 

pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen 

atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga 

tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern. 
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4) Pelanggaran oleh manajemen 

Manajemen dapat melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-

prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi, membuat 

laporan palsu (seperti membuat laba bersih menjadi lebih tinggi) untuk 

mendapatkan bonus lebih baik atau memberikan informasi yang tidak benar 

mengenai hutang dan hal-hal lain yang bertentangan dengan undang-undang. 

5) Biaya dan manfaat. 

Manajemen hendaknya membuat taksiran kuantitatif dan kualitatif agar 

pengukuran biaya dan manfaat dapat dilakukan dengan tepat. Biaya 

penyelenggaran suatu struktur organisasi intern hendaknya tidak melebihi 

biaya yang diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. 

Sedangkan menurut Wilkinson (2000) kesulitan-kesulitan dalam mencapai 

sasaran pengendalian intern antara lain: 

1) Kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi perusahaan 

2) Adanya serangkaian resiko yang dihadapi struktur pengendalian intern 

perusahaan. 

3) Ada kaitannya dengan yang pertama, menyangkut pemanfaatan teknologi 

komputer dalam struktur pengendalian. 

4) Sumber daya manusia yang kurang. 

5) Biaya pengendalian. 
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2.4 PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN 

Menurut Widjajanto (2001) Pengendalian yang baik adalah pengendalian 

yang dilakukan sebelum terjadinya masalah (pengendalian preventif).  

Untuk dapat membangun sebuah pengendalian, Wilkinson (2000) 

mengungkapkan bahwa perusahaan harus terlebih dahulu memahami tujuan 

pengendalian tersebut di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian pada siklus 

pendapatan antara lain: 

1) Seluruh penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

2) Semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat. 

3) Semua kas yang diterima telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

4) Semua transaksi penjualan dan pemerimaan kas telah diposting ke akun yang 

tepat. 

5) Semua catatan akuntansi, persediaan barang dagang, dan kas dijaga dengan 

baik. 

Menurut Wilkinson (2000) dan Widjajanto (2001), secara garis besar 

terdapat dua pengendalian preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya resiko didalam siklus penghasilan, yaitu:  

a. Pengendalian umum (general controls) 

Pengendalian umum adalah pengawasan terhadap berbagai prosedur, 

aktivitas, dan aktiva yang tidak secara langsung tercakup dalam pengawasan 

aplikasi. Pengendalian umum didesain untuk menyakinkan bahwa lingkungan 

pengendalian organisasi stabil dan ditangani dengan baik untuk mencapai 
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keefektifan pengendalian aplikasi. Lebih jauh Wilkinson (2000) membagi 

pengendalian umum (general controls) menjadi 7 (tujuh) pengendalian, yaitu: 

1. Pengendalian Organisasi (Organization Controls) 

Pengendalian organisasi didalam siklus pendapatan adalah pemisahan 

tanggung jawab fungsi-fungsi yang terkait didalam siklus penghasilan. Fungsi 

yang harus dipisahkan tersebut antara lain adalah fungsi otorisasi, fungsi 

pencatatan, fungsi pemegang barang, dan fungsi pemegang uang. 

2. Pengendalian Dokumentasi (Documentation Controls) 

Pengendalian dokumentasi didalam siklus pendapatan berarti bahwa harus 

tersedia dokumentasi yang lengkap dan tepat waktu (up to date). 

3. Pengendalian Pertanggungjawaban Aset (Asset Accountability Controls) 

Pengendalian pertanggungjawaban asset berarti bahwa seluruh aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tercatat dengan baik dan rapi. 

4. Pengendalian Praktek Manajemen (Management Practices Controls) 

Pengendalian praktek manajemen berarti bahwa manajemen harus 

menjalankan praktek manajemen yang sehat, untuk siklus pendapatan yaitu 

dengan cara merekrut karyawan yang tepat untuk setiap fungsi dalam siklus 

penghasilan dan memberikan pelatihan kepada karyawan baru yang memadai. 

5. Pengendalian Pusat Informasi (Data Center Operation Controls) 

Pengendalian pusat informasi didalam siklus pendapatan berarti bahwa 

seluruh informasi yang dibutuhkan dalam siklus pendapatan tersedia secara 

memandai. 
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6. Pengendalian Otorisasi (Authorization Controls) 

Pengendalian otorisasi memiliki arti bahwa kegiatan seperti pemberian kredit 

kepada konsumen harus melalui otorisasi manajer kredit terlebih dahulu. 

7. Pengendalian Hak Akses (Acces Controls) 

Pengendalian hak akses berarti bahwa didalam sistem yang terkomputerisasi 

tidak seluruh kegiatan dapat diakses oleh karyawan, namun hanya kegiatan 

yang diperlukan saja yang dapat diakses. 

b. Pengendalian aplikasi (application controls) 

Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang dirancang untuk menjamin 

bahwa semua transaksi yang terjadi sudah mendapat otorisasi dan sudah dicatat, 

diklasifikasikan, diproses dan dilaporkan dengan benar. Pengendalian aplikasi 

juga didesain untuk mencegah, mendeteksi, dan memprediksi error dan 

irregularities dalam transaksi sebagaimana diproses. Pengendalian aplikasi terdiri 

dari : 

1) Otorisasi yang tepat, setiap bukti transaksi akan diotorisasi terlebih dahulu. 

2) Pencatatan dan dokumentasi, semua bukti transaksi harus dipastikan telah 

dicatat dan didokumentasikan dengan benar. 

3) Pemisahan fungsi yang memadai, tujuan pokok dari pemisahan fungsi 

adalah untuk dapat mengantisipasi dan mendeteksi kemungkinan kesalahan 

yang disengaja maupun tidak dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada 

seseorang. Prinsip-prinsip dalam pembagian tugas dalam organisasi adalah : 

a)  Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dengan fungsi akuntansi. 
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b)  Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva 

yang bersangkutan. 

c)  Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian, pemilihan metode akan menentukan berhasil 

tidaknya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

tinjauan pustaka dapat diketahui bahwa peneliti akan mengunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian deskriptif kualitatif 

memberikan gambaran mengenai suatu obyek tertentu yaitu pengendalian intern 

atas siklus pendapatan tanpa melibatkan perhitungan angka-angka. Adapaun 

penelitian deskriptif yang digunakan adalah studi kasus. Indriantoro dan Supomo 

(2001) menyatakan bahwa : 

“Studi kasus dan lapangan (case and field study) merupakan penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 
dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subyek yang 
diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu”. 
 

Sedangkan menurut Arikuanto (1995), penelitian kasus mempunyai arti 

“....penelitian kasus menegenai sebuah unit terpisah yang tinggal misalnya sebuah 

keluarga, sebuah keluarga, sebuah kelompok atau satuan rumah tangga”. 

Pada penelitian kasus peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian 

didalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal 

yang melingkunpinya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya 

tingkah laku, demikian pula hal-hal lain yang berkaitan dengan tingkah laku 
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tersebut. Di dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau 

sebuah unit sederhana secara mendalam. Tekanan dari penelitiannya adalah : 

a. Mengapa individu itu bertindak demikian? 

b. Apa wujud tindakan itu? 

c. Bagaimana ia bertindak dan bereaksi terhadap lingkungannya? 

Konsekunsi dari studi kasus yang dilakukan dengan baik adalah bahwa studi 

kasus tersebut harus dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Peneliti berusaha 

mengumpulkan data yang menyangkut individu atau unit yang dipelajari 

mengenai: gejala yang ada saat penelitian dilakukan, pengalaman waktu lampau, 

lingkungan kehidupannya dan bagaimana faktor-faktor ini berhubungan satu sama 

lain (Arikunto, 1995). 

 

3.2. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Peneliti mengambil obyek penelitian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya 

yang berlokasi di Jalan Raya Narogong Km. 34 – Komplek Korin – Desa 

Kembang Kuning – Kec. Kelapanunggal – Kab. Bogor. 

 

3.3. FOKUS PENELITIAN 

Menetapkan fokus penelitian adalah suatu hal yang penting bagi seorang 

peneliti agar penelitian yang dilakukannya bisa lebih spesifik dan tepat sasaran, 

maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah : 

1. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisa sistem, prosedur dan 

pengendalian internal terhadap siklus pendapatan yang dimulai dari 
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permintaan dari pelanggan dan berakhir dengan pengubahan barang/jasa 

menjadi piutang usaha dan pada akhirnya menjadi uang tunai/kas. Didalam 

siklus pendapatan mengulas tentang prosedur penjualan secara kredit dan 

penerimaan kas dari piutang usaha pada PT Ficampindo Sentosa Jaya karena 

seluruh kegiatan penjualan perusahaan dilakukan secara kredit, beserta 

strukur organisasi, job description, dan formulir – formulir yang terkait 

dengan siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

2. Pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang kendala – kendala yang 

dihadapi PT Ficampindo Sentosa Jaya dalam menerapkan sistem 

pengendalian internal atas siklus pendapatan. 

 

3.4. SUMBER DATA 

Sumber data penelitian yaitu data-data apa saja yang menjadi sumber untuk 

membantu di dalam penelitian. Sumber data penelitian merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pegumpulan data. Secara 

rinci, sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu (Indriantoro dan 

Supomo, 2002) : 

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dengan cara meminta keterangan kepada pihak-pihak yang 

berwenang mengeluarkan data tersebut, maupun dengan jalan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung pada objek yang diteliti. 

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihal lain yang 

sudah diolah dalam bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini. 
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Dalam penelitian ini, digunakan sumber data yang diperoleh dari 

perusahaan yang digunakan sebagai obyek penelitian. Dimana sumber data 

tersebut berupa : 

a. Struktur organisasi 

b. Prosedur Penjualan kredit 

c. Prosedur penerimaan kas dari piutang usaha 

d. Informasi lain tentang kegiatan operasional perusahaan. 

 

3.5. METODE PENGUMPULAN DATA 

Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode 

yaitu: 

1. Studi pustaka 

Merupakan suatu cara megumpulkan data dengan menggunakan studi 

kepustakaan untuk menganalisa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

2. Wawancara 

Merupakan pengumpulan data secara lisan dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung terhadap pimpinan atau bagian yang bertanggung jawab 

pada karyawan yang berwenang di bidangnya. Wawancara ditunjukan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, 

perilaku, percakapan, perasaan, dan presepsi dari seorang pelaku sebagai 

responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang sesuatu 
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aktivitas yang telah usai sehingga tidak dimungkinkan untuk 

memperolehnya melalui observasi (Efferin, 2008). 

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara (tanya-jawab) secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengumpulkan data 

antara lain : 

1) Gambaran umum perusahaan 

2) Sistem wewenang 

3) Prosedur akuntansi atas siklus pendapatan 

3. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas yang akan dilakukan didalam perusahaan. Dengan teknik 

ini penulis dapat mengetahui bagaimana elemen-elemen pengendalian intern 

pada perusahaan terkait dengan siklus pendapatan secara langsung pada 

departemen yang bersangkutan sehingga informasi yang didapat lebih 

akurat. 

4. Dokumentasi 

Merupakan metode pangumpulan data dengan cara melihat secara langsung 

dokumen-dokumen perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian. Data-data yang dapat diperoleh antara lain : 

1) Struktur organisasi perusahaan 

2) Job description masing-masing bagian 

3) Prosedur penjualan kredit  

4) Prosedur penerimaan kas dari piutang usaha 
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5) Formulir-formulir yang digunakan 

 

3.6. METODE ANALISIS 

Teknik analisa data yang dipergunakan merupakan metode kualitatif yaitu 

metode penganalisaan data yang berbentuk uraian kata-kata atau kalimat atau 

berupa laporan yang dikumpulkan dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan dengan melakukan pendekatan, baik secara teoritis maupun pemikiran 

logis untuk memecahkan masalah secara lengkap. Pada penelitian ini difokuskan 

pada pengendalian internal terhadap siklus pendapatan tanpa memperhitungkan 

angka-angka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan framework for 

internal control structure dari Committee of Sponsoring Organization (COSO), 

yaitu : 

1. Analisis terhadap faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan pengendalian 

perusahaan, yaitu : 

a. Menganalisis struktur organisasi perusahaan apakah sudah sesuai dengan 

standar sistem pengendalian internal yang baik. 

b. Menganalisis tugas dan tanggung jawab karyawan/staf di dalam perusahaan, 

apakah telah terdapat pemisahan antara tiap-tiap fungsi yang ada, terutama 

yang berkaitan dengan siklus pendapatan. 

c. Menganalisis kecukupan prosedur yang ada dalam perusahaan apakah sudah 

sesuai dengan standar sistem pengendalian internal yang baik. 

d. Menganalisa kebijakan-kebijakan didalam perusahaan jika dibandingkan 

dengan prakteknya. 
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2. Menganalisis resiko-resiko yang bisa terjadi di dalam perusahaan, terutama 

terkait dengan resiko yang timbul akibat transaksi pada siklus pendapatan. 

3. Menganalisis bagaimana pemanfaatan informasi dan komunikasi di dalam 

perusahaan, apakah sudah berjalan dengan baik. 

4. Analisis terhadap aktivitas pengendalian terutama terkait dengan 

pengendalian umum yang berhubungan dengan siklus pendapatan : 

a. Menganalisis kelengakapan dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan 

terutama dokumen yang berhubungan dengan siklus pendapatan. 

b. Menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus pendapatan yang 

digunakan perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar formulir yang ada. 

c. Menganalisis proses transaksi yang terjadi dalam siklus pendapatan yang 

mencakup penjualan kredit, penerimaan kas dari penjualan tunai dan 

penerimaan kas dari piutang usaha. 

d. Menganalisis keamanan kas dan aktiva yang ada pada perusahaan apakah 

sudah ditempatkan dan dijaga dengan baik. 

e. Menganalisis pengendalian hak akses, khusunya untuk mengakses informasi 

tentang siklus pendapatan. 

f. Menganalisis pengendalian hak otorisasi dalam perusahaan, terutama hak 

otorisasi terkait dengan siklus pendapatan yang mencakup penjualan kredit, 

penerimaan kas dari piutang usaha. 

5. Menganalisis apakah pengawasan dan evaluasi atas siklus pendapatan telah 

berjalan dengan baik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1.1  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT Ficampindo Sentosa Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak pada bidang industri penghasil atap fiber semen (asbes) yang bernaung 

di dalam Surya grup. Surya grup terdiri dari beberapa perusahaan keluarga yang 

dimiliki oleh Bapak Bagiyo dan perusahaan penghasil fiber semen (asbes) milik 

Bapak Bagiyo pertama kali didirikan pada tahun 1974 dengan nama perusahaan 

Enternit Beringin yang berlokasi di desa Gading Kasri Kotamadya Malang-Jawa 

Timur. Perusahaan Enternit Beringin memproduksi plafon untuk keperluan 

bangunan rumah. Komposisi dari plafon tersebut adalah semen, mill (tepung batu) 

dan benang afalan yang dihaluskan dan diproses secara manual/tradisional 100% 

tanpa menggunakan mesin dan teknologi apapun. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman sehingga semakin 

berkembang pesatnya pembangunan rumah di komplek real estate dan perumnas 

yang keberadaannya membutuhkan atap fiber semen (asbes), maka permintaan 

akan fiber semen (asbes) semakin meningkat, akan tetapi tenaga ahli pembuat 

fiber semen (asbes) semakin sulit, sehingga pada awal tahun 80-an perusahaan 

mencoba memodernisasi perusahaan dengan mendatangkan mesin-mesin dari luar 

negeri yang berteknologi canggih untuk membuat Fiber Cement rata guna 

mengganti produk lama yang padat karya dengan produk yang lebih modern. 
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Dengan adanya mesin-mesin baru tentunya membutuhkan tempat yang lebih luas, 

maka lokasi pabrik yang semula terletak di desa Gading Kasri mulai di pindahkan 

ke Kawasan Industri di Jl. Mulyosari No.17, kelurahan Bandulan–Malang dan 

perusahaan berganti nama menjadi PT Putra Prima Sentosa.  

Pada awal produksi Fiber Cement rata, perusahaan banyak mengalami 

kegagalan, akhirnya belajar dari pengalaman dan kegagalan-kegagalan tersebut 

maka sejak tahun 90-an perusahaan mulai memproduksi Fiber Cement dengan 

kualitas terbaik sampai saat ini. 

Sejarah berdiri PT Ficampindo Sentosa Jaya berawal pada tahun 2004, 2 

(dua) distributor di wilayah Jawa Barat yaitu Bapak Fang Ming dan Bapak Sun 

meminta kepada Bapak Bagiyo selaku pimpinan Surya Grup untuk mendirikan 

pabrik fiber semen (asbes) di wilayah Jawa Barat karena permintaan akan fiber 

semen (asbes) pada saat itu di wilayah Jawa Barat semakin meningkat akan tetapi 

perusahaan yang memproduksi fiber semen (asbes) di wilayah Jawa Barat saat itu 

masih sedikit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan fiber semen 

(asbes), ditributor di wilayah Jawa Barat tersebut harus memasok fiber semen 

(asbes) dari kota Malang yang tentunya memakan waktu lebih lama untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Jawa Barat kala itu. 

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, selanjutnya 

Bapak Bagiyo menyetujui untuk melakukan pembangunan perusahaan penghasil 

fiber semen (asbes) di Wilayah Jawa Barat dan pembangunan Fisik pabrik fiber 

semen (asbes) dimulai pada tahun awal tahun 2005. 
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Kegiatan PT Ficampindo Sentosa Jaya dimulai pada tahun 2006 dengan 

menggunakan 1 unit mesin produksi di bawah tanggung jawab Bapak Stevanus 

selaku direktur utama perusahaan. Dari tahun ke tahun permintaan akan fiber 

semen (asbes) semakin meningkat dan pada awal tahun 2010 pimpinan 

perusahaan digantikan oleh Bapak Rendy Saputra dan perusahaan menambah 1 

unit mesin produksi untuk mengimbangi permintaan konsumen yang semakin 

meningkat akan kebutuhan fiber semen (asbes).  

PT Ficampindo Sentosa Jaya bergerak dalam bidang industri penghasil fiber 

semen (asbes) yang diberi merk Selica Board. Selica Board merupakan produk 

yang dihasilkan dari semen, kalsium, dan silikat yang sangat baik digunakan 

untuk menggantikan plafon, dinding, partisi dalam dunia konstruksi. PT 

Ficampindo Sentosa Jaya dalam pembuatan produknya senantiasa berdasarkan 

pada perbaikan kualitas dengan mengembangkan manajemen dan produk yang 

dihasilkan secara cermat dan tepat sehingga dicapai hasil yang bermutu baik dan 

memuaskan hingga saat ini. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1  Visi Perusahaan 

Visi PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah menjadi market leader dalam 

pabriksasi penghasil asbes/enternit dalam dunia konstruksi. 

4.1.2.2 Misi Perusahaan 

 Misi PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah 

1. Memberdayakan seluruh karyawan sebagai aset yang berharga untuk 

memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 
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2. Senantiasa mengembangkan kemitraan dengan para distributor untuk 

meningkatkan total penjualan dan keuntungan perusahaan. 

3. Tak henti meningkatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan. 

4. Selalu menjaga efektivitas dan efisiensi. 

5. Secara berkesinambungan mendorong semangat perubahan ke arah perbaikan 

kinerja yang terus menerus. 

4.1.3  Tujuan Perusahaan 

Setiap perusahaan didirikan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

sebagai arah gerak langkah maju perusahaan tersebut, demikian halnya dengan PT 

Ficampindo Sentosa Jaya. Sesuai dengan waktu pencapaiannya, tujuan perusahaan 

dibedakan menjadi dua, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam 

waktu tidak lebih dari satu tahun, meliputi antara lain: 

a. Mencapai target produksi yang ditetapkan. 

b. Meningkatkan volume penjualan. 

c. Meningkatkan kualitas produk. 

d. Mendapatkan laba semaksimal mungkin. 

2. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam 

waktu tidak lebih dari lima tahun, meliputi antara lain: 

a. Mengadakan perluasan usaha, baik pada lini usaha yang sama maupun pada 

lini usaha yang berbeda. 
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b. Memperluas daerah pemasaran. 

c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan dapat terus bersaing dengan 

perusahaan sejenis dipasar. 

4.1.4  Lokasi dan Letak Perusahaan 

PT Ficampindo Sentosa Jaya berlokasi di daerah Bogor, tepatnya di jalan 

Raya Narogong Km. 34–Komplek Korin–Desa Kembang Kuning–Kec. 

Kelapanunggal–Kab. Bogor. Keberhasilan perusahaan dalam beroperasi banyak 

ditentukan oleh pemilihan lokasi usaha yang strategis, terlebih-lebih untuk 

penyediaan lahan perluasan usaha di waktu-waktu yang akan datang dan 

efektifitas produksi. Itulah sebabnya, pimpinan yang ingin berhasil dalam 

kegiatan usahanya harus memberikan perhatian yang mendalam mengenai lokasi 

yang dijadikan tempat usahanya. Adapun PT Ficampindo Sentosa Jaya didirikan 

di daerah tersebut karena adanya beberapa alasan maupun faktor-faktor tertentu 

yang dinilai menguntungkan bila didirikan pada lokasi tersebut. Adapun faktor-

faktor yang menguntungkan tersebut antara lain : 

1. Lokasi PT Ficampindo Sentosa Jaya berada dikawasan industri dan letaknya 

yang strategis sehingga dapat mempermudah dan memperlancar 

pengangkutan bahan-bahan baku maupun barang jadi dari hasil produksi dari 

dan ke perusahaan–parusahaan lain. 

2. Cukup tersedia tenaga kerja yang berasal dari daerah di sekitar perusahaan, 

sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja dalam menunjang peningkatan volume produksi dan kualitas 

terlebih-lebih apabila perusahaan ingin melemburkan karyawannya. 
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3. Tersedianya sarana penunjang, seperti berupa aliran listrik, telepon dan 

PDAM untuk saat ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan karena semua 

telah disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga perusahaan dapat 

menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. 

4.1.5 Daerah Distribusi Perusahaan 

 Daerah distribusi PT Ficampindo Sentosa Jaya terkonsentrasi pada daerah 

Jawa Barat yang sebagian besar konsumennya berasal dari daerah Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi), akan tetapi PT Ficampindo 

Sentosa Jaya juga melayani pemesanan produk/konsumen untuk daerah Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Palembang, dan Makassar.  

 

4.2  STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 Struktur organisasi merupakan kerangka yang memisahkan dan 

memperjelas tugas dan wewenang masing- masing bagian dalam suatu organisasi. 

Didalam suatu perusahaan untuk memperlancar jalannya usaha juga diperlukan 

adanya struktur organisasi yang dapat memisahkan, mengatur, dan memperjelas 

tugas, wewenang maupun tanggung jawab masing- masing bagian dalam 

perusahaan itu sendiri. Hal ini diperlukan supaya terjalin hubungan yang harmonis 

antar individu dalam suatu organisasi di perusahaan sehingga mempermudah 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 Struktur organisasi yang baik hendaknya memisahkan fungsi-fungsi 

operasional, penyimpanan, dan pencatatan, sehingga dapat menghindari atau 
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meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam 

perusahaan. 

 PT Ficampindo Sentosa Jaya mempunyai struktur organisasi berbentuk 

garis atau lini. Struktur organisasi berbentuk garis atau lini adalah bentuk 

organisasi yang didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan 

langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan, sedangkan tanggung jawab 

bergerak dari bawah ke atas atau bawahan hanya mendapat perintah dan tanggung 

jawab dari atasan. 

 Adapun struktur organisasi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah 

sebagai berikut : 
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DIREKTUR
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Bagian 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Ficampindo Sentosa Jaya 
Sumber : PT Ficampindo Sentosa Jaya 
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Tugas dan wewenangan dari masing-masing jabatan dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

a. Menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan. 

b. Menetapkan dan memegang kebijakan umum dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun pemeriksaan serta memiliki hak penuh dalam 

mengambil suatu keputusan. 

c. Mengadakan pengawasan dan melakukan tindakan preventif untuk 

kepentingan pengamanan misi dan tujuan perusahaan. 

d. Bertanggung jawab atas seluruh manajemen organisasi. 

2. Wakil Direktur 

a. Membantu direktur dalam memimpin perusahaan dan melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan direktur dengan jalan menyusun rencana kerja, 

mengorganisir, mendelegasikan wewenang kepada bawahan dan mengadakan 

pengawasan. 

b. Mengkoordinir departemen atau fungsi yang dibawahinya dan meminta 

pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang dibebankan. 

c. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja perusahaan kepada direktur. 

d. Mencari daerah-daerah pemasaran baru dan melakukan promosi kepada para 

calon distributor sebagai upaya meningkatkan volumen penjualan. 

3. Divisi Penjualan 

a. Menerima pesanan dari pelanggan dan meminta otorisasi kredit kepada wakil 

direktur. 
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b. Membuat catatan mengenai pesanan-pesanan dari distributor yang diterima. 

c. Menyusun rencana penjualan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. 

d. Melakukan pengawasan pengiriman atau pendistribusian barang agar tepat 

waktu. 

e. Menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan klaim dan ganti rugi 

dari konsumen. 

f. Bertanggung jawab atas tercapainya target volume penjualan. 

g. Melaporkan hasil penjualan kepada divisi keuangan. 

4. Divisi Manufaktur 

Bagian ini terdiri dari: 

1) Logistik 

a. Menyiapkan segala kebutuhan produksi, mulai dari bahan baku, spareparts, 

sampai dengan bahan pembantu guna kelancaran proses produksi. 

b. Mencari pemasok yang dibutuhkan dan menguntungkan bagi perusahaan dan 

membuat kontrak harga dengan pemasok tersebut. 

2) Produksi 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi 

b. Membuat kebijakan dari apa yang diprogramkan direktur dan mengadakan 

pengawasan serta pemantauan terhadap jalannya mesin-mesin proses 

produksi, pembuatan cetakan, desain dan mekanisme cetakan. 

c. Mengawasi proses produksi mulai dari proses pencampuran bahan baku, 

pembentukan sampai ke pengeringan. 
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d. Mengevaluasi setiap lembar barang yang telah diciptakan. 

e. Mengawasi dan merawat keutuhan mesin secara teknis. 

f. Mengkoordinir tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain yang menunjang 

produksi. 

g. Bertanggung jawab atas tercapainya target produksi yang ditetapkan dan 

peningkatan kualitas produk. 

h. Dalam kegiatannya sehari-hari bagian produksi dibantu oleh Quality Control. 

3) Quality Control 

a. Membuat standar pemakaian bahan produksi dan mengevaluasi tingkat 

efisiennya. 

b. Mengendalikan kualitas produksi mulai dari bahan baku, proses produksi, dan 

hasil produksi. 

c. Merencanakan tahapan proses produksi dan bertanggung jawab terhadap hasil 

produksi dan kualitasnya. 

4) Gudang 

a. Menerima dan menyimpan barang jadi hasil dari produksi untuk perhitungan 

stock barang. 

b. Mencatat stock barang pada buku stock dan melaporkan stock barang yang 

berada di gudang pada bagian penjualan yang nantinya oleh bagian penjualan 

akan didistribusikan kepada pelanggan. 

c. Melakukan pemeriksaan tentang kualitas dan kuantitas produk sebelum 

dikirimkan kepada pelanggan. 

d. Bertanggung jawab terhadap gudang penyimpanan Stock. 



68 
 

5. Divisi Keuangan 

a. Mengatur dan melaksanakan sistem pembukuan perusahaan serta mengelola 

semua dokumen keuangan. 

b. Mengatur cash flow perusahaan baik melalui kas maupun bank. 

c. Menerima daftar tagihan dari bagian penjualan. 

d. Membuat Laporan Penjualan 

e. Melakukan penagihan hutang pelanggan yang sudah jatuh tempo. 

f. Menyiapkan anggaran untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya 

operasional. 

g. Menyiapkan anggaran untuk pengembangan investasi dan efisiensi 

perusahaan. 

h. Melakukan verifikasi keuangan. 

i. Membuat neraca keuangan, kebijakan akuntansi, penyelenggaraan 

pembukuan dan pengamanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

kerja. 

j. Menyusun laporan keuangan. 

6. Divisi Personalian dan Umum 

a. Membantu direktur dalam masalah kepegawaian. 

b. Mencatat segala sesuatu yang berkenaan dengan penghasilan untuk keperluan 

pajak penghasilan karyawan. 

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan karyawan dalam 

rangka peningkatan produktifitas kerja dan kebutuhan perusahaan jangka 

panjang. 
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d. Mengelola kegiatan administrasi kesejahteraan SDM, keamanan perusahaan 

dan kesejahteraan karyawan. 

 

4.3  HASIL PENELITIAN 

4.3.1 Prosedur Penjualan Kredit pada PT Ficampindo Sentosa Jaya 

1. Bagian atau fungsi yang terkait  

Bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas penjualan kredit 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Bagian penjualan. 

b. Bagian pengiriman (expedisi) 

c. Bagian Gudang 

d. Bagian Keuangan 

2. Dokumen yang digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penjualan kredit 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Surat Order pembelian dari distributor. 

b. DO Pengeluaran Barang 

c. Surat Perintah Jalan 

d. Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai dokumen untuk 

melakukan penagihan kepada distributor yang berisi total tagihan dan jadwal 

jatuh tempo pembayaran konsumen). 
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3. Catatan akuntansi yang digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam aktivitas penjualan kredit pada 

PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah : 

a. Buku Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara tunai maupun kredit. 

b. Kartu Piutang 

Buku piutang digunakan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada 

tiap-tiap debiturnya. 

c. Kartu Gudang 

Kartu Gudang diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat data 

kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya 

4. Prosedur penjualan kredit yang diterapkan PT Ficampindo Sentosa Jaya 

a. Bagian pesanan penjualan menerima order pembelian dari distributor melalui 

faximail. Atas dasar order pembelian dari distributor tersebut bagian pesanan 

penjualan menyerahkan surat order pembelian kepada wakil direktur untuk 

meminta persetujuan kredit. Bila persetujuan kredit ini disetujui, maka wakil 

direktur membubuhkan tanda tangan pada surat order pembelian dan 

kemudian menyerahkannya kembali kepada bagian pesanan penjualan, bila 

pesanan pembelian tidak disetujui maka dilakukan konfirmasi kepada 

distributor. 

b. Setelah bagian pesanan penjualan menerima kembali surat order pembelian 

dari distributor yang telah disetujui oleh wakil direktur, bagian penjualan 
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memeriksa stok fiber semen di gudang pada kartu gudang, setelah bagian 

gudang melihat stok fiber semen pada kartu gudang bagian penjualan 

kemudian membuat Laporan Rencana Pengiriman (yang digunakan sebagai 

catatan atas antrian pengiriman fiber semen kepada ditributor), selanjutnya 

bagian pesanan penjualan mencatatkan order pembelian tersebut kedalam 

buku penjualan guna melakukan crosscheck stock untuk estimasi jadwal 

pengiriman dan melakukan order ekpedisi dan kemudian bagian pesanan 

penjualan membuat DO Pengeluaran Barang untuk diserahkan ke bagian 

Gudang. 

c. Bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan DO Pengeluaran Barang 

dan mencatat pengeluaran barang tersebut ke dalam kartu gudang.  

d. Setelah bagian gudang selesai menyiapkan barang kemudian bagian gudang 

menyerahkan barang ke bagian pengiriman (ekspedisi) beserta DO 

Pengeluaran Barang . 

e. Setelah bagian pengiriman menerima barang beserta DO Pengeluaran Barang, 

bagian pengiriman mengecek barang dari gudang. Setelah jumlah barang 

cocok dengan DO Pengeluaran Barang maka bagian pengiriman 

membubuhkan tanda tangan pada DO Pengeluaran Barang dan kemudian 

mengembalikan DO Pengeluaran Barang ke bagian penjualan untuk diarsip 

dan bagian penjualan membuat Surat Perintah Jalan sebanyak 4 Lembar, yang 

didistribusikan sebagai berikut : 
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- Lembar 1 : Distributor (setelah barang terkirim kepada distributor 

Surat Perintah Jalan dikembalikan ke PT Ficampindo Sentosa Jaya untuk 

diarsip sementara hingga dilakukan pembayaran oleh distributor). 

- Lembar 2 : Arsip 

- Lembar 3 : Bagian pengiriman (expedisi) 

- Lembar 4 : Arsip Distributor 

f. Setelah Surat Perintah Jalan lembar 1 diterima kembali oleh bagian penjualan, 

bagian penjualan membuat Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan 

sebagai dokumen untuk melakukan penagihan kepada distributor yang berisi 

total tagihan dan jadwal jatuh tempo pembayaran konsumen) yang kemudian 

diberikan kepada bagian keuangan beserta Surat Perintah Jalan Lembar 1. 

g. Setelah bagian keuangan menerima Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat, 

bagian keuangan kemudian mencatat total tagihan distributor ke dalam kartu 

piutang dan bagian keuangan mengarsipkan sementara Daftar Rincian 

Pengiriman Asbes Plat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 

distributor.  

 Adapun bagan alir dokumen (flowchart) dari prosedur penjualan kredit 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Prosedur Penjualan Kredit  
Sumber : PT Ficampindo Sentosa Jaya 
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4.3.2  Prosedur Penerimaan Kas Dari Pelunasan Piutang Pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya 

1. Bagian atau fungsi yang terkait  

Bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas penerimaan kas dari 

pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Bagian Keuangan 

b. Bagian Penjualan 

2. Dokumen yang digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penerimaan kas 

dari pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai dokumen untuk 

melakukan penagihan kepada distributor yang berisi total tagihan dan jadwal 

jatuh tempo pembayaran konsumen). 

b. Bukti Transfer Bank 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam aktivitas penerimaan kas dari 

pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah : 

a. Kartu Piutang 

Kartu piutang digunakan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada 

tiap-tiap debiturnya. 

b. Laporan Penerimaan Kas 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari 

transaksi penerimaan kas dari debitur. 
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4. Prosedur penerimaan kas dari piutang usaha yang diterapkan PT Ficampindo 

Sentosa Jaya 

a. Pada saat utang distributor jatuh tempo, bagian keuangan mengirimkan Daftar 

Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai dokumen untuk 

melakukan penagihan kepada distributor yang berisi total tagihan dan jadwal 

jatuh tempo pembayaran konsumen) kepada ditributor melalui faximail. 

b. Pada saat dilakukan pembayaran oleh distributor, distributor mengirimkan 

seluruh uang total tagihan dengan cara menstranfer melalui rekening bank 

yang telah disediakan oleh perusahaan. 

c. Setelah distributor selesai melakukan pembayaran dengan cara menstranfer 

melalui rekening perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan 

distributor mengirimkan Bukti Transfer Bank melalui faximail kepada 

perusahaan. 

d. Setelah Bukti Transfer Bank dari distributor diterima oleh perusahaan bagian 

keuangan melakukan crosscheck atas jumlah pembayaran dari distributor 

dengan Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat. 

e. Setelah cocok bagain keuangan memposting pelunasan piutang tersebut 

kedalam rekening buku piutang yang bersangkutan dan mencatatnya dalam 

laporan penerimaan kas. 

f. Setelah bagian keuangan selesai mencatat penerimaan kas dan memposting 

pelunasan piutang, bagian keuangan memberi dan membubuhkan stempel 

“LUNAS” pada Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat kemudian 

menyerahkan Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat ke bagian penjualan. 
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g. Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat yang diterima dari bagian keuangan 

oleh bagian penjualan dikirimkan kepada distributor beserta surat jalan 

lembar 1 melalui jasa pengiriman POS. 

h. Setiap akhir bulan perusahaan akan menerima laporan bank bulanan beserta 

tembusan bukti setor bank dari bank yang ditujukan kepada bagian keuangan 

dan setelah menerima laporan bulanan beserta tembusan bukti setor bank 

maka bagian keuangan mencocokkan laporan keuangan bank dengan laporan 

penerimaan kas, kemudian membuat rekonsiliasi bank. 

 Adapun bagan alir dokumen atas siklus penerimaan kas dari piutang usaha 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Bagan Alir Dokumen Prosedur Penerimaan Kas dari Pelunasan 
Piutang  

Sumber : PT Ficampindo Sentosa Jaya 
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4.4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERKAIT DENGAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA 

PT FICAMPINDO SENTOSA JAYA 

 Menurut framework for internal control structure dari Committee of 

Sponsoring Organization (COSO), terdapat lima komponen struktur pengendalian 

internal yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Empat komponen berkaitan 

dengan desain dan pengoperasian sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan 

pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas 

pengendalian. Sedangkan komponen kelima yaitu pemantauan (monitoring) 

merupakan komponen yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian 

internal terus beroperasi secara efektif. Untuk membangun sebuah pengendalian 

yang baik, maka perusahaan harus terlebih dahulu memahami tujuan pengendalian 

tersebut di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian internal pada siklus 

pendapatan antara lain: 

a. Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah mendapat otorisasi 

dengan semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. 

b. Seluruh aktivitas penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

c. Semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat. 

d. Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah diposting ke akun yang 

tepat. 

e. Semua catatan akuntansi, persediaan barang dagang, dan kas dijaga dengan 

baik. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menganalisa sistem pengendalian 

internal atas siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya menggunakan 

framework for internal control structure dari Committee of Sponsoring 

Organization (COSO). 

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

 Menurut COSO lingkungan pengendalian meliputi segala tindakan, 

kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh personel organisasi 

terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi organisasi tersebut. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

perusahaan antara lain: 

a. Integritas dan Nilai Etika 

Integritas dan nilai etika merupakan dasar dari pengendalian internal yang 

dilakukan manajemen untuk menghindari atau mengurangi terjadinya tindakan 

penyelewengan yang terjadi di lingkungan perusahaan khususnya terkait dengan 

siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. Perusahaan dapat 

menetapkan integritas sebagai sebuah prinsip dasar perusahaan dan secara pribadi 

dan aktif melakukan sosialisasi sekaligus mempraktekannya. Pada kebanyakan 

perusahaan swasta, nilai etika merupakan nilai-nilai yang harus ditaati oleh setiap 

karyawan. Begitupula pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan direktur PT Ficampindo Sentosa Jaya, direktur 

PT Ficampindo Sentosa Jaya berusaha terus untuk meningkatkan etika kerja dan 

integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan 

pentingnya pengendalian internal demi terwujudnya visi, misi, serta tujuan 
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perusahaan dengan cara menekankan kepada setiap karyawan untuk bersikap 

jujur, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela dalam 

setiap aktivitas yang dilakukannya. Untuk memperkuat nilai-nilai etika, PT 

Ficampindo Sentosa Jaya telah membuat kebijakan yang memperkecil dorongan 

atau peluang untuk karyawan melakukan kecurangan seperti kebijakan perusahaan 

yang mewajibkan semua transaksi penerimaan kas baik dari penjualan tunai 

maupun piutang usaha diterima melalui sistem transfer bank yang berarti tidak 

ada penerimaan uang/kas secara fisik pada perusahaan, sehingga tidak mungkin 

terjadi penerimaan uang/kas oleh karyawan yang tidak berhak menerima uang/kas 

tersebut. 

b. Komitmen Terhadap Kompetensi 

 Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi 

pertimbangan atas persyaratan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan 

kompetensi itu sendiri. Sebagai perusahaan yang selalu ingin berkembang searah 

dengan kemajuan teknologi maka PT Ficampindo Sentosa Jaya berupaya untuk 

mengembangkan terus menerus kemampuan dari karyawannya dengan cara 

pelatihan dan pengembangan karyawan guna mendorong karyawan PT 

Ficampindo Sentosa Jaya untuk meningkatkan motivasi kerjanya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Ficampindo Sentosa 

Jaya, komitmen pada kompetensi ditunjukkan dengan adanya prosedur dan 

persyaratan dalam penerimaan karyawan baru atau penunjukan seseorang untuk 
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jabatan tertentu, misalnya perekrutan karyawan untuk bagian keuangan harus 

memenuhi beberapa persyaratan seperti lulusan sarjana akuntansi, mengerti 

tentang perpajakan, dan telah memiliki pengalaman dibidangnya lebih dari 1 

tahun. Dengan latar belakang yang sesuai diharapkan pegawai dapat 

melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. 

c. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 

 Filosofi dan gaya operasi manajemen merupakan unsur budaya organisasi 

yang berperan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Filosofi dan 

gaya operasi menunjukkan sikap manajemen perusahaan dalam menciptakan 

suatu pengendalian. Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya selalu menekankan kepada 

karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Hal ini dapat diketahui dengan 

dibuatnya prosedur penjualan yang harus ditaati oleh karyawan agar tercipta 

pengendalian yang baik, serta gaya operasi pemimpin perusahaan yang tidak 

otoriter memberi kesempatan kepada bawahannya untuk menyadari, mendukung 

dan mengembangkan pelaksanaan pengendalian internal yang dirancang oleh 

perusahaan. 

d. Struktur Organisasi  

 Kesatuan struktur organisasi menyediakan rerangka kegiatan operasi 

perusahaan untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah 

direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Penentuan struktur 

organisasi yang memadai termasuk menggambarkan dan menjelasakan lingkup 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta garis pelaporan yang jelas. 
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 Struktur organisasi yang diterapkan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya 

adalah struktur organisasi garis atau lini dengan aliran wewenang dari atas ke 

bawah dan aliran tanggung jawab dari bawah keatas. Pertanggungjawaban hirarkis 

(hierarchical accountability) ini menunjukkan proses pertanggungjawaban kinerja 

secara berjenjang dimulai dari pegawai yang ada dimasing-masing bagian 

bertanggung jawab kepada kepala bagian, kepala bagian bertanggung jawab 

kepada wakil direktur dan wakil direktur bertanggung jawab kepada direktur. 

e. Pembagian Wewenang dan Pendelegasian Tanggung Jawab. 

 Pembagian wewenang dan pendelegasian tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut dari struktur organisasi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya telah ditetapkan oleh manajemen dalam job description. 

f. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

 Kebijakan dan praktik sumber daya manusia boleh dikatakan sebagai 

faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal pada 

perusahaan. Aspek sumber daya manusia sebagai aparatur/pemegang jabatan juga 

merupakan faktor yang menentukan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan 

perusahaan. Kecakapan karyawan sangat tergantung pada kebijakan prosedur 

rekruitmen, pengangkatan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, prestasi dan promosi 

yang diberlakukan oleh perusahaan. 

 Kebijakan dan praktik sumber daya manusia pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Direktur PT Ficampindo 

Sentosa Jaya ditunjukkan melalui etos kerja yang dibangun di lingkungan kerja, 
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seperti mewujudkan rasa menyenangi pekerjaan pada semua karyawan pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk 

kelancaran tugas-tugas atau pekerjaan karyawan pada perusahaan, memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, dan memberikan sanksi kepada 

karyawan yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

 Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

lingkungan pengendalian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, terdapat beberapa 

kelemahan terkait dengan struktur organisasi perusahaan, yaitu : 

 Masih terdapatnya pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi 

hanya kepada satu orang. Menurut Mulyadi (2001), prinsip-prinsip yang harus 

dipegang dalam menyusun struktur organisasi adalah: 

1. Adanya pemisahan fungsi yang jelas (fungsi pencatatan, pelaksanaan, 

penyimpanan, dan pengelolaan). 

2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap transaksi dari awal sampai akhir. 

 Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya pembagian tanggung jawab 

pelaksanaan atas suatu transaksi hanya kepada satu orang terdapat pada bagian 

keuangan. Meskipun penerimaan kas pada PT Ficampindo Sentosa Jaya dilakukan 

melalui transfer ke rekening perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan 

sehingga dengan cara ini perusahaan telah mengantisipasi apabila terjadi resiko 

penerimaan kas kepada pihak yang tidak berhak menerima kas tersebut sehingga 

kekayaan perusahaan dapat terjamin keberadaannya dan bagian keuangan untuk 
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transaksi penerimaan kas hanya tinggal melakukan cross-check antara jumlah 

tagihan dengan jumlah yang disetor oleh distributor, akan tetapi bagian keuangan 

pada PT ficampindo Sentosa Jaya memiliki banyak tanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan terkait dengan seluruh kegiatan 

yang berhubungan dengan keuangan perusahaan antara lain: 

a. Mengatur dan melaksanakan sistem pembukuan perusahaan serta mengelola 

semua dokumen keuangan; 

b. Menerima daftar tagihan dari bagian penjualan, melakukan penagihan faktur-

faktur pelanggan yang sudah jatuh tempo; 

c. Menyiapkan anggaran untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya 

operasional;  

d. Menyiapkan anggaran untuk pengembangan investasi dan efesiensi 

perusahaan; 

e. Melakukan verifikasi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. 

 Hal ini dapat menyebabkan bagian keuangan nantinya dapat bekerja secara 

tidak efektif dan tidak menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan 

terutama yang berhubungan dengan siklus pendapatan yang terdiri dari prosedur 

penjualan dan penerimaan kas karena banyaknya tanggung jawab yang 

dibebankan kepada bagian keuangan. 

 Berdasarkan kelemahan diatas maka peneliti menuliskan usulan bagi 

perusahaan terutama yang terkait dengan siklus pendapatan pada perusahaan. 

Berikut usulan struktur organisasi dan job description bagi perusahaan terutama 
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untuk memperbaiki siklus pendapatan yang dijalankan PT Ficampindo Sentosa 

Jaya: 

 Perusahaan sebaiknya menambahkan 2 (dua) fungsi dalam struktur 

organisasi perusahaan yaitu fungsi akuntansi dan fungsi pengendali piutang. 

Dengan adanya penambahan 2 (dua) fungsi tersebut diharapkan dapat 

menciptakan pengendalian internal yang memberikan jaminan yang layak (bukan 

jaminan absolut) terkait dengan prosedur penerimaan kas, karena untuk 

menciptakan suatu pengendalian internal yang layak suatu perusahaan tidak boleh 

memberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu 

transaksi kepada satu fungsi saja tanpa adanya campur tangan dari orang atau 

bagian lain. Dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi keuangan 

yang memiliki tugas untuk memantau semua penerimaan kas dan pengeluaran kas 

memeriksa setiap bukti penerimaan dan pengeluaran kas, serta mengontrol posisi 

keuangan perusahaan baik fisik maupun non fisik. Fungsi akuntansi yang 

memiliki tugas melaksanakan sistem pembukuan perusahaan serta mengelola 

semua dokumen keuangan. Fungsi pengendali piutang yang memiliki tugas 

menerima daftar tagihan dari bagian penjualan, melakukan penagihan faktur-

faktur pelanggan yang sudah jatuh tempo dan melakukan pencatatan atas 

perubahan posisi piutang pelanggan ke dalam kartu piutang maka dengan 

demikian antara fungsi keuangan, fungsi akuntansi dan fungsi pengendali piutang 

dalam melaksanakan suatu transaksi penjualan maupun penerimaan kas terdapat 

internal check antar bagian pada perusahaan terkait dengan siklus pendapatan, 

sehingga setiap bagian dalam perusahaan akan melaksanakan praktik yang sehat 
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dalam pelaksanaan tugasnya dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh bagian keuangan akibat banyaknya tanggung jawab yang 

dilakukan bagian keuangan seperti rasionaliasi pelaku untuk membenarkan apa 

yang telah dilakukannya karena sebelumnya bagian keuangan memiliki tugas 

sebagai fungsi operasi, penyimpanan, serta pencatatan untuk semua transaksi yang 

terjadi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya.  

 Struktur organisasi pada bagian yang lain telah menunjukkan adanya 

pemisahan tugas dan pembagian wewenang sesuai dengan fungsinya masing-

masing, antara fungsi yang memberikan otorisasi, melakukan pencatatan transaksi 

dan melakukan proses produksi. Usulan struktur organisasi untuk PT Ficampindo 

Sentosa Jaya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.4 Usulan Struktur Organisasi PT Ficampindo Sentosa Jaya 
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 Dengan adanya usulan perubahan dan penambahan bagian pada gambaran 

struktur organisasi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, maka berikut ini akan 

dijelaskan uraian mengenai deskripsi jabatan yang baru. Untuk bagian yang tidak 

mengalami perubahan, maka fungsi dan deskripsi jabatan akan sama seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Usulan tugas dan wewenangan dari masing-masing jabatan dalam usulan 

struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Divisi Keuangan dan Administrasi 

Bagian ini terdiri dari: 

1) Bagian Keuangan 

a. Menyiapkan anggaran untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya 

operasional. 

b. Menyiapkan anggaran untuk pengembangan investasi dan efisiensi 

perusahaan. 

c. Berhak meminta laporan rekening harian ke bank 

d. Berhak meminta laporan atau bukti setoran ke bank 

e. Berhak meminta laporan mengenai kondisi keuangan kepada bagian-bagian 

yang terkait. 

f. Memantau semua penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

g. Memeriksa kebenaran pengeluaran, harus sesuai dengan target yang 

ditentukan. 

h. Membuat bukti masuk dan faktur penjualan. 



89 
 

i. Memeriksa setiap bukti penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. 

j. Mengontrol posisi keuangan baik fisik maupun non-fisik yang ada 

diperusahaan apakah sesuai dengan laporan yang ada. 

2) Bagian Akuntansi 

a. Mengatur cash flow perusahaan baik melalui kas maupun bank. 

b. Berhak meminta data-data yang kurang lengkap pada bagian-bagian yang 

terkait guna proses pencatatan akuntansi. 

c. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. 

d. Membuat Laporan penjualan. 

e. Membuat jurnal dan buku besar. 

f. Membuat jurnal pembelian dan penjualan. 

g. Membuat laporan bulanan dan melakukan rekonsilasi bank setiap bulannya. 

3) Bagian Pengendali Piutang 

a. Bertanggung jawab untuk meneliti status kredit distributor dan memberikan 

otorisasi pemberian kredit kepada distributor. 

b. Berhak mengingatkan distributor selaku debitur jika piutang akan jatuh 

tempo. 

c. Berhak dan berwenang menagih piutang kepada distributor. 

d. Membuat daftar piutang bagi setiap distributor yang melakukan pembelian. 

e. Bertanggung jawab terhadap jumlah piutang yang harus dibayarkan 

distributor kepada perusahaan. 

f. Bertanggung jawab memberitahukan kepada bagian keuangan jika ada 

distributor yang telah jatuh tempo waktu piutangnya. 
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g. Bertanggung jawab memposting penerimaan atau perubahan yang terjadi agar 

memperoleh informasi yang akurat. 

h. Membuat laporan yang teratur dan secara periodik tentang posisi terakhir 

piutang. 

2. PENAKSIRAN RESIKO 

 Resiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang 

kerugian. Sedangkan penaksiran resiko merupakan serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko 

yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Setalah penulis melakukan 

observasi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya resiko-resiko yang bisa terjadi 

didalam perusahaan, terutama terkait dengan resiko yang timbul akibat transaksi 

pada siklus pendapatan adalah sebagai berikut: 

1. Resiko ketidaktepatan waktu pembayaran sejumlah tagihan yang telah jatuh 

tempo oleh distributor. 

 Resiko ketidaktepatan waktu pembayaran sejumlah tagihan oleh 

distributor bisa saja terjadi, karena distributor memiliki berbagai macam kondisi 

dan memiliki tingkat kredibilitas yang berbeda-beda dan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya tidak terdapat prosedur penagihan secara langsung kepada 

distributor dengan cara meggunakan seorang penagih dari perusahaan karena PT 

Ficampindo Sentosa Jaya Merupakan perusahaan penghasil barang (pabrik), 

sehingga prosedur penagihan sejumlah tagihan kepada distributor yang diterapkan 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya dilaksanakan melalui telepon dari bagian 

keuangan perusahaan kepada distributor, sehingga sangat mungkin distributor 
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mengabaikan pemberitahuan dari perusahaan terkait dengan hutang mereka yang 

telah jatuh tempo yang dapat menyebabkan kemunduran atau ketidaktepatan 

waktu pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh temponya.   

2. Resiko Rusak atau pecahnya fiber semen (asbes) sebelum sampai ke tempat 

distributor. 

 Resiko rusak atau pecahnya fiber semen (asbes) sebelum sampai ke tempat 

distributor sangat mungkin terjadi, hal ini bisa disebabkan karena kondisi jalan 

yang tidak menentu rata sehingga dapat menyebabkan fiber semen (asbes) rusak 

atau pecah sebelum sampai ketempat tujuan dan proses penurunan fiber semen 

(asbes) yang dilakukan dengan kurang hati-hati karena fiber semen (asbes) 

merupakan barang yang mudah rusak/pecah, sehingga hal ini dapat menyebabkan 

kerugian keuangan yang material pada PT Ficampindo Sentosa Jaya apabila tidak 

ditangani dengan baik. 

3. Resiko kurang dipercayanya informasi keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

 Resiko kurang dipercayanya informasi yang dihasilkan oleh perusahaan 

bisa saja terjadi, hal ini diakibatkan oleh perancangan dokumen yang belum 

memadai. Hampir semua dokumen/formulir yang digunakan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya khususnya yang terkait dengan siklus pendapatan yang meliputi 

prosedur penjulan kredit, dan prosedur penerimaan kas tidak dibuat rangkap dan 

tidak menggunakan pre-number. Dokumen/formulir transaksi merupakan alat 

yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi 

dan dokumen/formulir transaksi merupakan alat untuk memberikan otorisasi 
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terlaksannya transaksi, maka apabila bukti/dokumen transaksi tersebut tidak 

memiliki rangkap dan tidak menggunakan pre-number dapat menyebabkan resiko 

laporan yang dihasilkan oleh masing-masing bagian kurang handal dan dapat 

dipercaya karena kurang didukung oleh bukti/dokumen transaksi yang memadai. 

3. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 Tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan 

laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam 

rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sistem pengendalian yang efektif harus mampu menyediakan informasi internal 

yang cukup menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap 

ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan semua aktivitas, terutama yang 

memiliki potensi resiko tinggi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan 

kas. Informasi ini harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

disajikan dalam format yang konsisten. 

 Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT Ficampindo Sentosa 

Jaya, sudah mampu memberikan dan menyediakan informasi yang cukup dan 

menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan 

peraturan yang berlaku pada semua aktivitas terutama terkait dengan aktivitas 

pendapatan. Informasi ini diperoleh melalui prosedur penjualan kredit dan 

penerimaan kas yang dijalankan oleh PT Ficampindo Sentosa Jaya antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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1. Prosedur penjualan kredit, informasi yang dihasilkan antara lain: 

a. Laporan Penjualan 

Laporan penjualan dibuat oleh bagian keuangan, laporan ini memuat semua 

transaksi yang terjadi selama satu bulan yang diperoleh dari buku penjualan yang 

dibuat oleh bagian penjualan. Dengan adanya laporan penjualan ini akan 

memudahkan bagian keuangan untuk melakukan verifikasi internal. Secara 

kuantitas laporan penjualan dicocokkan dengan laporan persediaan barang dan 

laporan penerimaan kas.  

b. Daftar Piutang Perusahaan 

Laporan ini dibuat oleh bagian keuangan, daftar piutang perusahaan ini 

memuat semua catatan mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. 

c. Laporan Persediaan Barang 

Laporan ini dibuat oleh bagian gudang, laporan persediaan barang ini berisi 

perubahan persediaan produk, retur dan pengeluaran barang yang direkap dari 

transaksi selama satu bulan. 

2. Prosedur penerimaan kas dari piutang, informasi yang dihasilkan antara lain : 

a. Laporan Pelunasan Piutang 

Laporan ini dibuat oleh bagian keuangan, laporan pelunasan piutang ini 

memuat semua rincian pelunasan/pembayaran piutang yang dilakukan oleh 

distributor. 

b. Laporan Penerimaan Kas 

Laporan penerimaan kas berupa laporan penerimaan sejumlah kas dari 

distributor yang dikirimkan melalui transfer ke rekening perusahaan. Dari laporan 
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ini dapat diketahui jumlah yang didapat dari transaksi penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Data dalam laporan penerimaan kas ini nantinya akan 

dicocokkan dengan daftar piutang perusahaan dan rekening koran bank. 

 Hasil akhir dari informasi yang dihasilkan oleh PT Ficampindo Sentosa 

Jaya adalah berupa laporan keuangan perusahaan meskipun ada beberapa 

kelemahan terkait dengan informasi siklus pendapatan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya, yaitu masih belum terdapatnya perangkapan untuk dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam transaksi siklus pendapatan dan tidak 

digunakannya sistem pre-number pada dokumen transaksi siklus pendapatan 

tersebut yang dapat menyebabkan tidak adanya salinan dokumen apabila sewaktu-

waktu dokumen tersebut hilang dan dapat menyebabkan laporan yang dihasilkan 

oleh masing-masing bagian kurang handal dan dapat dipercaya karena kurang 

didukung oleh bukti/dokumen transaksi, kecuali untuk Surat Perintah Jalan PT 

Ficampindo telah membuat dokumen tersebut secara rangkap dan telah 

mencantumkan pre-number pada dokumennya. 

 Bentuk-betuk komunikasi yang dijalankan meliputi komunikasi dari atas 

ke bawah yaitu berupa arahan/instruksi dari direktur kepada bawahannya. 

Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya, khususnya yang menyangkut siklus pendapatan merupakan sumber 

informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat keputusan 

dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap siklus pendapatan perusahaan. 

Dokumen dan catatan tersebut juga digunakan sebagai alat komunikasi antar 

bagian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 
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4. AKTIVITAS PENGENDALIAN 

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Resiko mungkin timbul 

baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Resiko yang berasal dari 

faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia 

yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang 

tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Sedangkan resiko yang berasal 

dari faktor eksternal misalnya peraturan peundang-undangan baru, perkembangan 

teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. 

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai aktivitas pengendalian yang ada 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, yaitu: 

1. Pemisahan Fungsi 

 Prinsip dasarnya adalah, tidak seorangpun boleh ditempatkan dalam posisi 

yang bisa melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau ketidakberesan tanpa 

segera diketahui oleh pegawai lainnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab mereka sehari-hari. 

 Secara umum, ada beberapa jenis kegiatan yang fungsi-fungsinya harus 

diterapkan secara terpisah, yaitu: 

a. Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan 

b. Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuangan 

c. Penanganan aktiva 
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 Berdasarkan uraian tugas masing-masing bagian yang sudah dijelaskan 

diatas, PT Ficampindo Sentosa Jaya sudah melakukan pemisahan tugas dengan 

cukup baik walaupun belum sepenuhnya memadai. Tanggung jawab dan tugas 

antara karyawan yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, penyimpanan dan 

penanganan aset sudah dipisahkan walaupun belum benar-benar memadai yaitu 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya masih terdapatnya pembagian tanggung jawab 

pelaksanaan suatu transaksi hanya kepada satu orang. Pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya pembagian tanggung jawab pelaksanaan atas suatu transaksi hanya 

kepada satu orang terdapat pada bagian keuangan yang bertugas sebagai fungsi 

operasi, penyimpanan, serta pencatatan untuk semua transaksi yang terjadi pada 

PT Ficampindo Sentosa Jaya.  

2. Sistem otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

 Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk 

memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang penting saja 

yang dilaksanakan. Otoriasasi dilakukan untuk melindungi aktiva perusahaan dan 

menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana mestinya.  

 Bentuk otorisasi dalam pencapaian pengendalian internal pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya dapat dilihat pada prosedur penjualan kredit dimana 

ketika bagian penjualan menerima Surat Order pembelian dari distributor yang 

dikirimkan melalui faximail bagian penjualan tidak langsung memenuhi order dari 

distributor tersebut karena sebagian besar transaksi penjualan yang dilakukan 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah transaksi penjualan kredit sehingga 

untuk menghindari resiko ketidak tertagihan piutang yang tinggi kepada 
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distributor maka sebelum bagian penjualan memenuhi order dari ditributor, bagian 

penjualan meminta persetujuan kredit terlebih dahulu kepada wakil direktur PT 

Ficampindo Sentosa Jaya untuk dilakukan analisis status kredit distributor 

tersebut.  

 Pencatatan yang dilakukan oleh bagian keuangan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya dilakukan setiap hari. Sehingga, laporan penerimaan kas tersebut 

berbentuk tanggal. Informasi yang terdapat dilaporan penerimaan kas meliputi: 

jenis penjualan dan dari siapa setoran tersebut, jumlah, penerimaan total pada 

tanggal tersebut, dan penerimaan sampai tanggal tersebut. Proses kontrol 

dilakukan pada akhir bulan dengan mencocokan laporan keuangan bank dengan 

laporan penerimaan kas yang ada pada bagian keuangan. 

3. Prosedur Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

 Pada dasarnya prosedur-prosedur yang ada pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya adalah serangkaian prosedur yang harus dilalui bagi setiap konsumen 

(distributor) yang akan melakukan transaksi pembelian fiber semen (asbes) pada 

PT Ficampindo Sentosa Jaya. Prosedur-prosedur tersebut merupakan alat 

pengendali agar setiap konsumen (distributor) yang akan melakukan transaksi 

pembelian telah memenuhi proses atau persyaratan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Adapun prosedur tersebut meliputi prosedur pemesanan, prosedur 

pendataan, prosedur pembayaran, prosedur pelaporan, prosedur otorisasi serta 

prosedur penagihan piutang bagi penjualan kredit. 
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4. Perancangan dan Penggunaan Dokumen yang Memadai 

 Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya penggunaan dokumen atas setiap 

transaksi masih belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen 

yang tidak dicetak secara rangkap dan memiliki pre-number, serta tidak adanya 

dokumen Faktur Penjualan dalam prosedur penjualan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya, sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak semua aktivitas yang 

berkaitan dengan siklus pendapatan dapat direkam dengan baik dan memadai.  

5. Review atas Kinerja 

 Review atas kinerja dilakukan oleh kepala bagian masing-masing bagian 

secara periodik. Pemeriksaan kinerja keuangan PT Ficampindo Sentosa Jaya 

setiap bulan dilakukan oleh wakil direktur PT Ficampindo Sentosa Jaya melalui 

pemeriksaan kas yang ada pada bank dengan laporan yang dihasilkan oleh bagian 

keuangan. Sasaran yang dituju dalam pemeriksaan kas adalah untuk mengetahui 

cocok tidaknya saldo yang terdapat pada Laporan Penerimaan Kas dengan saldo 

fisik uang. Sementara review atas laporan Penerimaan kas yang dihasilkan adalah 

untuk mengetahui apakah semua transaksi penerimaan kas telah dibukukan 

dengan benar sesuai dengan bukti-bukti pendukung (Daftar Rician Asbes Plat, 

Bukti Transfer Bank, Rekening Koran), tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

aktivitas pengendalian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, terdapat beberapa 

kelemahan terkait dengan pemisahan fungsi, prosedur, perancangan dokumen, dan 

belum terdapatnya kebijakan akuntansi dan manajemen secara baku dan tertulis: 
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1. Pemisahan Fungsi yang Belum Memadai 

 Pemisahan fungsi yang belum memadai ini terlihat dari bagian akuntansi 

yang menjadi satu dengan bagian keuangan. Bagian akuntansi yang melakukan 

fungsi pencatatan tidak seharusnya digabung dengan bagian keuangan yang 

berfungsi melakukan proses transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

2. Prosedur yang Belum Memadai 

 Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya prosedur yang belum memadai terjadi 

pada prosedur pendistribusian dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedur 

penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, karena pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya tidak membuat dokumen secara rangkap sehingga bukti-

bukti telah dilakukannya transaksi penjualan kurang memadai dan pada setiap 

bagian tidak mempunyai arsip dari dokumen tersebut. PT Ficampindo Setosa Jaya 

juga tidak memiliki fungsi pengendali piutang yang bertugas untuk melakukan 

segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan piutang pelanggan. 

Kesemua tugas pengendali piutang tersebut dilakukan oleh bagian keuangan, 

sehingga bagian keuangan memiliki banyak pekerjaan yang nantinya dapat 

meyebabkan bagian keuangan bekerja secara tidak efektif. 

3. Perancangan Dokumen yang Belum Memadai 

 Kelamahan dalam dokumen atau formulir yang dimiliki oleh PT 

Ficampindo Sentosa Jaya adalah belum dicetak secara pre-number sehingga 

menyulitkan bagian keuangan dalam proses pencatatan dan belum adanya 

perangkapan dokumen sehingga setiap bagian tidak memiliki bukti telah 

dilakukannya transaksi penjualan. 
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4. Tidak Terdapatnya Kebijakan Manajemen dan Kebijakan Akuntansi Secara 

Baku dan Tertulis. 

 Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya masih belum terdapat kebijakan 

manajemen dan kebijakan akuntansi secara baku dan tertulis terutama terkait 

dengan siklus pendapatan, hal ini dapat menyebabkan karyawan dapat 

menyalahgunakan wewenangnya dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya apabila perusahaan tidak membuat kebijakan manajemen dan 

kebijakan akuntansi secara baku dan tertulis. Kebijakan manajemen dan kebijakan 

akuntansi dibuat salah satunya adalah bertujuan untuk mengurangi adanya 

kecurangan dan moral hazard yang bisa saja terjadi. 

 Berdasarkan kelemahan-kelamahan diatas maka peneliti menuliskan 

beberapa usulan bagi perusahaan terutama yang terkait dengan siklus pendapatan 

yang terdiri dari prosedur penjualan kredit dan prosedur penerimaan kas dari 

piutang usaha yaitu: 

1. Perlunya pemisahan fungsi pencatatan dan fungsi penerimaan kas. Sebaiknya 

perusahaan membentuk bagian keuangan tersendiri dan bagian akuntansi 

tersendiri, sehingga masing-masing orang yang bekerja pada bagian tersebut 

dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya. 

2. Pada prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, 

perusahaan hendaknya membentuk bagian pengendali piutang tersendiri 

untuk melakukan control atas piutang perusahaan sehingga resiko ketidak 

tertagihan piutang dapat diminimalisasi karena sebagian besar pendapatan 

perusahaan berasal dari penjualan kredit dan bagian keuangan yang tadinya 
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juga berfungsi sebagai pengendali piutang dapat bekerja fokus hanya terhadap 

transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. 

3. Dokumen yang digunakan untuk semua aktivitas perusahaan sebaiknya 

dibikin rangkap dan pre-number, serta adanya dokumen Faktur Penjualan 

sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi penjualan pada perusahaan,  

sehingga dapat memudahkan dalam proses pencatatan diseluruh bagian pada 

perusahaan dan setiap bagian yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan 

memiliki bukti bahwa telah dilakukannya suatu transaksi dan data transaksi 

yang terjadi diperusahaan dapat direkam dengan baik sehingga nantinya dapat 

memberikan keyakinan dan keandalan atas setiap laporan yang dibuat oleh 

masing-masing bagian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

4. Dibuatnya kebijakan manajemen dan kebijakan akuntansi secara baku dan 

tertulis antara lain sebagai berikut : 

a. Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai 

fungsi pengendalian yaitu dimana salah satunya adalah untuk mengurangi adanya 

kecurangan dan moral hazard yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu, adapun 

beberapa kebijakan manajemen yang seharusnya dibuat adalah : 

1) Setiap penerimaan order dari distributor harus dianalisa status kreditnya 

terlebih oleh bagian pengendali piutang dahulu sebelum barang (fiber semen) 

dikirimkan kepada distributor untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya 

piutang. 
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2) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

3) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. 

4) Secara periodik bagian pengendali piutang mengirimkan laporan 

bulanan/konsumen kepada distributor yang digunakan sebagai surat 

pernyataan piutang tiap distributor untuk menguji ketelitian catatan piutang 

yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut dan juga sebagai informasi bagi 

pihak distributor terkait total tagihan yang harus dibayar beserta tanggal jatuh 

tempo pembayaran. 

5) Kerusakan fiber semen (asbes) ketika keluar dari gudang PT Ficampindo 

Sentosa jaya menjadi tanggung sopir pengangkutan (ekspedisi), dalam hal 

kerusakan fiber semen (asbes) perusahaan hanya menolerir kerusakan yang 

bisa dikembalikan ke PT Ficampindo Sentosa Jaya sebesar 5% dari total fiber 

semen yang terkirim. Apabila kerusakan melebihi 5% maka kerusakan 

tersebut menjadi tanggung jawab bagian pengangkutan (eksepdisi) dan bagian 

pengangkutan (ekspedisi) wajib mengganti sejumlah total kerusakan fiber 

semen (asbes) kepada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

6) Setiap keterlambatan pembayaran piutang distributor lebih dari 1 minggu 

sejak tanggal jatuh tempo, distributor dikenakan pinalti/denda sebesar 2,5% 

dari total piutang yang jatuh tempo. 
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7) Semua karyawan yang bekerja pada PT Ficampindo Sentosa Jaya antar 

bagian satu dengan bagian lainnya tidak diperbolehkan adanya hubungan 

kekeluargaan. 

8) Semua dokumen pada PT Ficampindo Sentosa Jaya baik DO Pengeluaran 

Barang, Surat Jalan, Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat, Faktur Penjualan 

dan Bukti Kas Masuk dikontrol dalam bentuk pre number yang tercetak. 

Setiap pre number harus dipertanggung jawabkan. 

9) Semua transaksi penjualan harus dibuatkan faktur penjualan sebagai bukti 

bahwa telah terjadinya suatu transaksi penjualan. 

10) Apabila ada kesalahan dalam pembuatan dokumen, dokumen harus disimpan 

dan dipertanggung jawabkan. 

11) Dokumen harus selalu disimpan pada tempat yang aman oleh tiap – tiap 

bagian yang diberi kewenangan, untuk menghindari pencurian dokumen. 

12) Seluruh karyawan PT Ficampindo Sentosa Jaya wajib memakai seragam 

kerja yang telah ditentukan oleh pemilik dengan rapi dan sopan. 

13) Apabila karyawan PT Ficampindo Sentosa Jaya melakukan kesalahan/ 

kecurangan yang tidak dapat di tolerir/ditoleransi maka pemilik akan 

memberikan SP ( Surat Peringatan ) Maksimal adalah 2 ( dua ) kali, dan 

apabila terus berlanjut, perusahaan akan melakukan pemutusan kerja terhadap 

karyawan yang bersangkutan. 

14) Setiap karyawan yang berhak mendapatkan cuti, diwajibkan utuk mengambil 

tunjangan cuti yang telah diberiakan oleh direktur PT Ficampindo Sentosa 

Jaya. 
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15) Diadakan pemantauan rutin berupa evaluasi pada masing – masing divisi 

yang ada pada PT Ficampindo Sentosa Jaya bila terjadi perubahan-perubahan 

besar dalam hal strategi pemasaran, struktur usaha, atau struktur operasi. 

16) Diadakan pemerikasaan mendadak (surprised audit) tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada seluruh divisi pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

b. Kebijakan Akuntansi 

 Kebijakan akuntansi merupakan sebuah kebijakan yang digunakan 

perusahaan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku atau yang 

sesuai dengan pedoman yaitu PSAK. Adapun beberapa kebijakan akuntansi yang 

haru dibauat adalah sebagai berikut : 

1) Metode Akuntansi yang digunakan adalah Metode Akrual, dimana 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa penjualan pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima. 

2) Pengakuan pendapatan dari penjualan menggunakan Metode Bruto, dimana 

diakui juga adanya potongan harga (diskon). 

3) Penjurnalan dilakukan pada saat kas dibayarkan dan dilakukan pemberian 

faktur penjualan kepada distributor. 

4) Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode perpetual. 

Metode Perpetual adalah sistem akuntansi persediaan, dimana persediaan 

buku selalu disamakan dengan persediaan yang ada. 

5) Kepemilikan barang (fiber semen) menggunakan perjanjian FOB Destination 

yang mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli 
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ditanggung oleh penjual, sehingga kepemilikan barang tersebut akan 

berpindah dari penjual ke pembeli di tempat pembeli. 

Jurnal standar : 

1) Mencatat pendapatan dari penjualan  

Piutang Usaha     xxxx 

 Penjualan     xxxx 

2) Mencatat Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang 

Kas     xxxx 

 Piutang Usaha     xxxx 

3) Mencatat Biaya pengiriman 

Ongkos Angkut penjualan  xxxx 

 Kas      xxxx 

4) Mencatat Penanaman Modal awal (Kas Kecil) 

Kas Kecil     xxxx 

 Kas      xxxx 

 Dengan adanya usulan perubahan dan penambahan terkait dengan 

prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha untuk PT 

Ficampindo Sentosa Jaya, maka berikut ini akan disajikan usulan prosedur 

penjualan kredit dan usulan prosedur penerimaan kas dari piutang usaha beserta 

bagan alir dokumen (flowchart) dari masing-masing usulan prosedur untuk PT 

Ficampindo Sentosa Jaya. 

a. Usulan Prosedur Penjualan Kredit untuk PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

1. Bagian atau fungsi yang terkait  
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Bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas penjualan kredit 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Bagian penjualan. 

b. Bagian pengiriman (expedisi) 

c. Bagian Gudang 

d. Bagian Pengendali Piutang 

e. Bagian Keuangan 

f. Bagian Akuntansi 

2. Dokumen yang digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penjualan kredit 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Surat Order pembelian dari distributor. 

b. DO Pengeluaran Barang 

c. Surat Perintah Jalan 

e. Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai dokumen 

pemberitahuan pengiriman asbes plat kepada distributor yang berisi total 

tagihan dan jadwal jatuh tempo pembayaran konsumen). 

f. Faktur Penjualan 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam aktivitas penjualan kredit pada 

PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Buku penjualan 
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Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik 

secara tunai maupun kredit. 

b. Kartu piutang 

Kartu piutang digunakan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada 

tiap-tiap debiturnya. 

c. Kartu gudang 

Kartu Gudang diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat data 

kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya 

4. Usulan Prosedur penjualan kredit PT Ficampindo Sentosa Jaya 

a. Bagian penjualan menerima order pembelian dari distributor melalui faximail. 

Atas dasar order pembelian dari distributor tersebut bagian penjualan 

menyerahkan kepada bagian pengendali piutang untuk meminta persetujuan 

kredit dan memeriksa status kredit distributor. Bila persetujuan kredit ini 

disetujui, maka bagian pengendali piutang membubuhkan tanda tangan pada 

surat order pembelian sebagai bukti bahwa kredit telah disetujui dan 

kemudian menyerahkannya kembali kepada bagian penjualan, bila pesanan 

pembelian tidak disetujui maka dilakukan konfirmasi kepada distributor. 

b. Setelah bagian penjualan menerima kembali surat order pembelian dari 

distributor yang telah disetujui oleh bagian pengendali piutang, bagian 

penjualan memeriksa stok fiber semen di gudang pada kartu gudang, setelah 

bagian gudang melihat stok fiber semen pada kartu gudang bagian penjualan 

kemudian membuat Laporan Rencana Pengiriman (yang digunakan sebagai 

catatan atas antrian pengiriman fiber semen kepada ditributor), selanjutnya 
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bagian pesanan penjualan mencatatkan order pembelian tersebut kedalam 

Buku penjualan guna melakukan crosscheck stock untuk estimasi jadwal 

pengiriman dan melakukan order ekpedisi dan kemudian bagian pesanan 

penjualan membuat DO Pengeluaran Barang sebanyak 4 Lembar dan 

distribusikan kepada: 

- Lembar 1 : Keuangan 

- Lembar 2 : Gudang 

- Lembar 3 : Pengiriman (ekspedisi) 

- Lembar 4 : Arsip, urut tanggal 

c. Setelah bagian gudang menerima DO Pengeluaran Barang Lembar 2, maka 

bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan DO Pengeluaran Barang 

lembar 2 dan mencatat pengeluaran barang tersebut ke dalam kartu gudang 

dan mengarsip DO Pengeluaran Barang Lembar 2 tersebut urut tanggal.  

d. Setelah bagian gudang selesai menyiapkan barang kemudian bagian gudang 

menyerahkan barang ke bagian pengiriman (ekspedisi). 

e. Setelah bagian pengiriman menerima barang dari bagian gudang, bagian 

pengiriman barang mengeluarkan DO Pengeluaran Barang lembar 3 dari 

arsipnya, kemudian mecocokkan jumlah barang dengan DO Pengeluaran 

Barang lembar 3. Setelah jumlah barang cocok dengan DO Pengeluaran 

Barang lembar 3 maka bagian pengiriman membubuhkan tanda tangan pada 

DO Pengeluaran Barang lembar 3 dan kemudian menyerahkan DO 

Pengeluaran Barang lembar 3 ke bagian penjualan untuk diarsip dan bagian 
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penjualan membuat Surat Perintah Jalan sebanyak 4 Lembar, yang 

didistribusikan sebagai berikut : 

- Lembar 1 : Distributor (setelah barang terkirim kepada distributor 

Surat Perintah Jalan dikembalikan ke PT Ficampindo Sentosa Jaya untuk 

diarsip sementara hingga dilakukan pembayaran oleh distributor). 

- Lembar 2 : Arsip 

- Lembar 3 : Bagian pengiriman (expedisi) 

- Lembar 4 : Arsip Distributor 

f. Setelah Surat Perintah Jalan lembar 1 diterima kembali oleh bagian penjualan, 

bagian penjualan membuat Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan 

sebagai dokumen pemberitahuan kepada distributor yang berisi total tagihan 

dan jadwal jatuh tempo pembayaran konsumen) sebanyak 4 lembar yang 

didistribusikan kepada: 

- Lembar 1  : Bagian Akuntansi 

- Lembar 2 : Bagian Keuangan beserta Surat Perintah Jalan Lembar 1 

- Lembar 3 : Bagian Pengendali Piutang 

- Lembar 4  : Arsip urut tanggal 

g. Setelah bagian keuangan menerima Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat 

lembar 2 beserta Surat Jalan Lembar 1 bagian keuangan mencocokkan kedua 

dokumen tersebut dengan DO Pengeluaran Barang Lembar 1 setelah cocok 

bagian keuangan membuat Faktur Penjualan sebanyak 4 lembar yang 

didistribusukan kepada: 

- Lembar 1 : Ditributor 
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- Lembar 2 : Bagian Akuntansi 

- Lembar 3 : Bagian pengendali piutang 

- Lembar 4 : Arsip urut nomor 

h. Setelah bagian pengendali piutang menerima Daftar Rincian Pengiriman 

Asbes Plat lembar 3 dari bagian penjualan dan Faktur Penjualan Kredit 

lembar 3 dari bagian keuangan bagian pegendali piutang mencatat faktur 

penjualan tersebut kedalam Kartu piutang dan mengirimkan Daftar Rincian 

Pengiriman Asbes Plat kepada Distributor melalui faximail untuk 

meberitahukan kepada distributor jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo 

pembayaran. 

 Adapun usulan bagan alir dokumen (flowchart) dari prosedur penjualan 

kredit untuk PT Ficampindo Sentosa Jaya, sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Usulan Bagan Alir Dokumen Prosedur Penjualan Kredit 
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b. Usulan Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Usaha untuk PT 

Ficampindo Sentosa Jaya 

1. Bagian atau fungsi yang terkait  

Bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas penerimaan kas dari 

pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Bagian Akuntansi 

b. Bagian Keuangan 

c. Bagian Pengendali Piuang 

2. Dokumen yang digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penerimaan kas 

dari pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai dokumen untuk 

pemberitahuan kepada distributor yang berisi total tagihan dan jadwal jatuh 

tempo pembayaran konsumen). 

b. Faktur Penjualan 

c. Bukti Kas Masuk 

d. Bukti Transfer Bank 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam aktivitas penerimaan kas dari 

pelunasan piutang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya adalah: 

a. Kartu Piutang 

Kartu piutang digunakan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada 

tiap-tiap debiturnya. 
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b. Laporan Penerimaan Kas 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari 

transaksi penerimaan kas dari debitur. 

4. Usulan Prosedur penerimaan kas dari piutang usaha PT Ficampindo Sentosa 

Jaya 

a. Pada saat utang distributor jatuh tempo, bagian pengendali piutang 

mengirimkan Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat (digunakan sebagai 

dokumen pemberitahuan kepada distributor yang berisi total tagihan dan 

jadwal jatuh tempo pembayaran konsumen) kepada ditributor melalui 

faximail. 

b. Pada saat dilakukan pembayaran oleh distributor, distributor mengirimkan 

seluruh uang total tagihan dengan cara menstranfer melalui rekening bank 

yang telah disediakan oleh perusahaan. 

c. Setelah distributor selesai melakukan pembayaran dengan cara menstranfer 

melalui rekening perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan 

distributor mengirimkan Bukti Transfer Bank melalui faximail kepada 

perusahaan. 

d. Setelah Bukti Transfer Bank dari distributor diterima oleh perusahaan bagian 

keuangan melakukan crosscheck atas jumlah pembayaran dari distributor 

dengan Daftar Rincian Pengiriman Asbes Plat. 

e. Setelah cocok bagian keuangan membuat Bukti Kas Masuk sebanyak 3 

lembar dan memberi dan membubuhkan setempel “LUNAS” pada Faktur 

Penjualan lembar 1 dan mengirimkan Faktur Penjualan Kredit lembar 1 
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beserta Surat Perintah Jalan Lembar 1 kepada distributor. Bukti Kas Masuk 

didistribusikan kepada: 

- Lembar 1 : Bagian Akuntansi 

- Lembar 2 : Bagian Pengendali Piutang 

- Lembar 3 : Arsip Urut tanggal 

f. Setelah bagian pengendali piutang menerima Bukti Kas Masuk lembar 2 

bagian pengendali piutang memposting bukti kas masuk tesebut kedalam 

kartu piutang distributor yang bersangkutan dan mengarsipkan bukti kas 

masuk urut tanggal.  

g. Bagian Akuntansi Mengeluarkan Daftar Rincian Pengiriman Asbes lembar 1 

dan Faktur Penjualan Kredit lembar 2 dari asripnya guna mencocokan jumlah 

pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh distributor dengan Bukti Kas 

Masuk Lembar 1, setelah cocok bagian akuntansi mencatat Bukti Kas Masuk 

kedalam Laporan Penerimaan Kas. 

i. Setiap akhir bulan perusahaan akan menerima laporan bank bulanan beserta 

tembusan bukti setor bank dari bank yang ditujukan kepada bagian akuntansi 

dan setelah menerima laporan bulanan beserta tembusan bukti setor bank 

maka bagian akuntansi mencocokkan laporan keuangan bank dengan laporan 

penerimaan kas, kemudian membuat rekonsiliasi bank. 

 Adapun usulan bagan alir dokumen (flowchart) dari prosedur penerimaan 

kas dari piutang untuk PT Ficampindo Sentosa Jaya, sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Usulan Bagan Alir Dokumen  

Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 
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5. AKTIVITAS PEMANTAUAN (PEMONITORAN) 

 Setiap tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan 

memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian untuk 

mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 

telah diharapkan.  

 Proses monitoring atau pengawasan adalah suatu proses menilai kualitas 

pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan oleh PT Ficampindo Sentosa 

Jaya. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, 

kegiatan pemantauan (monitoring) dilaksanakan oleh direktur PT Ficampindo 

Sentosa Jaya tanpa ada bantuan dari internal auditor yang dapat membantu proses 

pemantauan perusahaan. Seharusnya PT Ficampindo Sentosa Jaya memiliki 

internal auditor yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur 

yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan telah dipatuhi, menentukan baik 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan perusahaan, menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi., sehingga kinerja tiap bagian dapat 

lebih terkontrol dan dapat mendeteksi secara dini moral hazard yang dapat 

dilakukan oleh setiap karyawan pada perusahaan. Akan tetapi, untuk penambahan 

satu staf pada perusahaan akan menambah biaya yang dikelurkan oleh perusahaan, 

sehingga untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, PT 

Ficampindo Sentosa Jaya dapat menyewa jasa seorang auditor internal dari 

lembaga lain untuk meberikan jasanya yaitu mengaudit internal perusahaan atau 

PT Ficampindo Sentosa Jaya memerdayakan setiap karyawannya untuk menjadi 
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seorang internal auditor dengan cara memberikan rasa tanggung jawab kepada 

setiap karyawan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya untuk melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan job description yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

mematuhi segala kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

terkait dengan analisis sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan pada 

PT Ficampindo Sentosa Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Masih terdapatnya pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi 

hanya kepada satu orang pada PT Ficampindo Sentosa Jaya  yaitu pada bagian 

keuangan, sehingga bagian keuangan pada PT ficampindo Sentosa Jaya memiliki 

banyak tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan 

terkait dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan 

Hal ini dapat menyebabkan bagian keuangan nantinya dapat bekerja secara tidak 

efektif dan tidak menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan siklus 

pendapatan yang terdiri dari prosedur penjualan dan penerimaan kas karena 

banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada bagian keuangan. 

2. Penaksiran Resiko 

Resiko yang bisa terjadi/timbul pada PT Ficampindo Sentosa Jaya antara lain: 

a. Resiko ketidaktepatan waktu pembayaran sejumlah tagihan oleh distributor, 

karena distributor memiliki berbagai macam kondisi dan memiliki tingkat 

kredibilitas yang berbeda-beda dan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya tidak 

terdapat prosedur penagihan secara langsung kepada distributor dengan cara 
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meggunakan seorang penagih dari perusahaan karena PT Ficampindo Sentosa 

Jaya merupakan perusahaan penghasil barang (pabrik). Prosedur penagihan 

sejumlah tagihan kepada distributor yang diterapkan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya dilaksanakan melalui telepon dari bagian keuangan perusahaan 

kepada distributor. 

b. Resiko rusak atau pecahnya fiber semen (asbes) sebelum sampai ke tempat 

distributor sangat mungkin terjadi, hal ini bisa disebabkan karena kondisi 

jalan yang tidak menentu rata sehingga dapat menyebabkan fiber semen 

(asbes) rusak atau pecah sebelum sampai ketempat tujuan dan proses 

penurunan fiber semen (asbes) yang dilakukan dengan kurang hati-hati karena 

fiber semen (asbes) merupakan barang yang mudah rusak/pecah, sehingga hal 

ini dapat menyebabkan kerugian keuangan yang material pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya apabila tidak ditangani dengan baik. 

c. Resiko kurang dipercayanya informasi yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

diakibatkan oleh perancangan dokumen yang belum memadai. Hampir semua 

dokumen/formulir yang digunakan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya tidak 

dibuat rangkap dan tidak menggunakan pre-number, sehingga dapat 

menyebabkan resiko laporan yang dihasilkan oleh masing-masing bagian 

kurang handal dan dapat dipercaya karena kurang didukung oleh 

bukti/dokumen transaksi yang memadai. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Informasi yang dihasilkan oleh PT Ficampindo Sentosa Jaya terkait dengan 

siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya sudah cukup memadai 
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dengan adanya berbagai macam laporan yang dihasilkan dan laporan-laporan 

tersebut dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun laporan-

laporan yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:  

a. Prosedur penjualan kredit, informasi yang dihasilkan: 

1. Laporan Penjualan 

Laporan penjualan dibuat oleh bagian keuangan, laporan ini memuat semua 

transaksi yang terjadi selama satu bulan yang diperoleh dari buku penjualan yang 

dibuat oleh bagian penjualan. Dengan adanya laporan penjualan ini akan 

memudahkan bagian keuangan untuk melakukan verifikasi internal. Secara 

kuantitas laporan penjualan dicocokkan dengan laporan persediaan barang dan 

laporan penerimaan kas.  

2. Daftar Piutang Perusahaan 

Laporan ini dibuat oleh bagian keuangan, daftar piutang perusahaan ini 

memuat semua catatan mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. 

3. Laporan Persediaan Barang 

Laporan ini dibuat oleh bagian gudang, laporan persediaan barang ini berisi 

perubahan persediaan produk, retur dan pengeluaran barang yang direkap dari 

transaksi selama satu bulan 

b. Prosedur penerimaan kas dari piutang, informasi yang dihasilkan antara lain : 

1. Laporan Pelunasan Piutang 

Laporan ini dibuat oleh bagian keuangan, laporan pelunasan piutang ini 

memuat semua rincian pelunasan/pembayaran piutang yang dilakukan oleh 

distributor. 

119 
 



2. Laporan Penerimaan Kas 

Laporan penerimaan kas berupa laporan penerimaan sejumlah kas dari 

distributor yang dikirimkan melalui transfer ke rekening perusahaan. Dari laporan 

ini dapat diketahui jumlah yang didapat dari transaksi penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Data dalam laporan penerimaan kas ini nantinya akan 

dicocokkan dengan daftar piutang perusahaan dan rekening koran bank. 

Hasil akhir dari informasi yang dihasilkan oleh PT Ficampindo Sentosa Jaya 

adalah berupa laporan keuangan perusahaan. 

 Bentuk-betuk komunikasi yang dijalankan meliputi komunikasi dari atas 

ke bawah yaitu berupa arahan/instruksi dari direktur kepada bawahannya. 

Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya, khususnya yang menyangkut siklus pendapatan merupakan sumber 

informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat keputusan 

dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap siklus pendapatan perusahaan. 

Dokumen dan catatan tersebut juga digunakan sebagai alat komunikasi antar 

bagian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

4. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian yang ada pada PT Ficampindo Sentosa Jaya, yaitu: 

a. Pemisahan Fungsi 

Masing-masing bagian yang ada pada PT Ficampindo Sentosa Jaya sudah 

melakukan pemisahan tugas dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya 

memadai. Tanggung jawab dan tugas antara karyawan yang terkait dengan 

otorisasi, persetujuan, penyimpanan dan penanganan aset sudah dipisahkan 
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walaupun belum benar-benar memadai, karena masih ada bagian pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya masih terdapatnya pembagian tanggung jawab 

pelaksanaan suatu transaksi hanya kepada satu orang yaitu pada bagian keuangan. 

b. Sistem otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

Bentuk otorisasi dalam pencapaian pengendalian internal pada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya dapat dilihat pada prosedur penjualan kredit karena 

sebelum bagian penjualan memenuhi permintaan distributor, bagian penjualan 

meminta persetujuan kredit terlebih dahulu kepada wakil direktur PT Ficampindo 

Sentosa Jaya untuk dilakukan analisis status kredit distributor tersebut.  

c. Prosedur Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari Piutang Usaha 

Prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya sudah berjalan cukup baik. Prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas 

dari piutang usaha meliputi prosedur order penjualan, prosedur pengiriman, 

prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, dan prosedur distribusi penjualan. 

d. Perancangan dan Penggunaan Dokumen yang Memadai 

 Pada PT Ficampindo Sentosa Jaya penggunaan dokumen atas setiap 

transaksi masih belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen 

yang tidak dicetak secara rangkap dan memiliki pre-number, serta tidak adanya 

dokumen Faktur Penjualan dalam prosedur penjualan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya, sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak semua aktivitas yang 

berkaitan dengan siklus pendapatan dapat direkam dengan baik dan memadai. 
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e. Review atas Kinerja 

Pemeriksaan kinerja keuangan PT Ficampindo Sentosa Jaya setiap bulan 

dilakukan oleh wakil direktur PT Ficampindo Sentosa Jaya melalui pemeriksaan 

kas yang ada pada bank dengan laporan yang dihasilkan oleh bagian keuangan. 

f. Kebijakan Manajemen dan Kebijakan Akuntansi 

 PT Ficampindo Sentosa Jaya tidak memiliki kebijakan manajemen dan 

kebijakan akuntansi yang dibuat secara baku dan tertulis. Kebijakan manajemen 

dan kebijkan akuntansi seharusnya dibuat secara baku dan tertulis untuk 

mengurangi kecurangan atau moral hazard yang mungkin terjadi. 

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring) 

Kegiatan pemantauan (monitoring) dilaksanakan oleh direktur PT 

Ficampindo Sentosa Jaya tanpa ada campur tangan dari internal auditor, karena 

PT Ficampindo Sentosa Jaya tidak memiliki seorang internal auditor untuk 

melakukan pemantauan pada perusahaan. 

5.2  SARAN 

Adapun saran-saran yang berhubungan dengan kekurangan terkait dengan 

sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa 

Jaya adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Guna mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bagian 

keuangan akibat banyaknya tanggung jawab yang dilakukan bagian keuangan 

seperti rasionaliasi pelaku untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya maka 

peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk menambahkan 2 (dua) fungsi 

122 
 



dalam struktur organisasi perusahaan yaitu fungsi akuntansi dan fungsi pengendali 

piutang, sehingga dapat dilakukannya internal check antar bagian pada 

perusahaan terkait dengan siklus pendapatan, sehingga setiap bagian dalam 

perusahaan akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya. 

2. Penaksiran Resiko 

a. Guna mengantisipasi keterlambatan pembayaran sejumlah tagihan yang telah 

jatuh tempo oleh distributor, hendaknya perusahaan: 

1) Melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk distributor baru dan 

distributor lama, seperti penerimaan pesanan untuk distributor baru harus 

dianalisa terlebih dahulu dan distributor lama harus dilakukan analisa 

kewajibannya terhadap perusahaan, sehingga distributor baru maupun lama 

tidak dapat melakukan keterlambatan pembayaran, karena perusahaan 

bersikap tegas sehingga aktivitas penjualan pada perusahaan dapat berjalan 

lancar. 

2) Membuat Laporan Bulanan/Konsumen yang berisi daftar transaksi pelanggan 

tertentu selama satu periode (satu bulan) dan setiap akhir bulan perusahaan 

hendaknya mengirimkan Laporan Bulanan/Kosumen tersebut kepada masing-

masing distributor, dengan tujuan (1) agar distributor dapat memantau 

transaksi dalam rekening masing-masing, sehingga dapat melakukan 

klarifikasi bila ada kesalahan, dan (2) mengingatkan distributor agar segera 

membayar kewajibannya.  

b. Guna mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh rusak/pecahnya fiber 

semen (asbes) sebelum sampai ke tempat distribuor, PT Ficampindo Sentosa 
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Jaya Hendaknya membuat sebuah kebijakan yaitu Kerusakan fiber semen 

(asbes) ketika keluar dari gudang PT Ficampindo Sentosa jaya menjadi 

tanggung sopir pengangkutan (ekspedisi), dalam hal kerusakan fiber semen 

(asbes) perusahaan hanya menolerir kerusakan yang bisa dikembalikan ke PT 

Ficampindo Sentosa Jaya sebesar 5% dari total fiber semen yang terkirim. 

Apabila kerusakan melebihi 5% maka kerusakan tersebut menjadi tanggung 

jawab bagian pengangkutan (eksepdisi) dan bagian pengangkutan (ekspedisi) 

wajib mengganti sejumlah total kerusakan fiber semen (asbes) kepada PT 

Ficampindo Sentosa Jaya. 

c. Guna mengantisipasi Resiko kurang handal dan dipercayanya informasi yang 

dihasilkan oleh perusahaan, karena kurang didukung oleh bukti/dokumen 

transaksi yang memadai, maka hendaknya perusahaan membuat 

bukti/dokumen transaksi secara memadai. Dokumen/formulir transaksi 

merupakan alat yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi 

dalam catatan akuntansi dan dokumen/formulir transaksi merupakan alat 

untuk memberikan otorisasi terlaksannya transaksi, maka apabila 

bukti/dokumen transaksi tersebut tidak memiliki rangkap dan tidak 

menggunakan pre-number dapat menyebabkan resiko laporan yang 

dihasilkan oleh masing-masing bagian kurang handal dan dapat dipercaya.  

3. Aktivitas Pengendalian 

a. Perlunya pemisahan fungsi pencatatan dan fungsi penerimaan kas. Sebaiknya 

perusahaan membentuk bagian keuangan tersendiri dan bagian akuntansi 
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tersendiri, sehingga masing-masing orang yang bekerja pada bagian tersebut 

dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya. 

b. Pada prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang usaha, 

perusahaan hendaknya membentuk bagian pengendali piutang tersendiri 

untuk melakukan control atas piutang perusahaan sehingga resiko ketidak 

tertagihan piutang dapat diminimalisasi karena sebagian besar pendapatan 

perusahaan berasal dari penjualan kredit dan bagian keuangan yang tadinya 

juga berfungsi sebagai pengendali piutang dapat bekerja fokus hanya terhadap 

transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. 

c. Dokumen yang digunakan untuk semua aktivitas perusahaan sebaiknya 

dibikin rangkap dan pre-number, serta adanya dokumen Faktur Penjualan 

sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi penjualan pada perusahaan,  

sehingga dapat memudahkan dalam proses pencatatan diseluruh bagian pada 

perusahaan dan setiap bagian yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan 

memiliki bukti bahwa telah dilakukannya suatu transaksi sehingga nantinya 

dapat memberikan keyakinan dan keandalan atas setiap laporan yang dibuat 

oleh masing-masing bagian pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

d. PT Ficampindo Sentosa jaya hendaknya membuat kebijakan manajemen dan 

kebijakan akuntansi untuk meminimalisir kesalahan atau kerugian yang bisa 

ditimbulkan oleh setiap karyawan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. 

4. Aktivitas Pemantauan (Pemonitoran) 

Dalam melakukan aktivitas pemantauan (Pemonitoran) peneliti menyarankan 

pada PT Ficampindo Sentosa Jaya untuk memiliki Internal auditor yang nantinya 
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dapat bertugas untuk melakukan pemantauan (pemonitoran) terhadap semua divisi 

yang ada pada perusahaan, sehingga kinerja tiap bagian dapat lebih terkontrol, dan 

untuk mengetahui apakah pengendalian yang telah diterapkan oleh PT 

Ficampindo Sentosa Jaya telah beroperasi sebagaimana yang telah ditetapkan dan 

diharapkan dan dapat mendeteksi secara dini moral hazard yang dapat dilakukan 

oleh setiap karyawan pada perusahaan. Akan tetapi, untuk menghemat biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, PT Ficampindo Sentosa Jaya dapat menyewa jasa 

seorang auditor internal dari lembaga lain untuk meberikan jasanya yaitu 

mengaudit internal perusahaan atau PT Ficampindo Sentosa Jaya memerdayakan 

setiap karyawannya untuk menjadi seorang internal auditor dengan cara 

memberikan rasa tanggung jawab kepada setiap karyawan pada PT Ficampindo 

Sentosa Jaya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan job description yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan dan mematuhi segala kebijakan dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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