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Abstraks 

 

 Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu alat yang menyediakan informasi yang 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis dan untuk mengelola perusahaan. Sistem 

Informasi Akuntansi atas siklus pendapatan merupakan salah satu siklus yang diterapkan oleh 

perusahaan. Sistem dan prosedur atas siklus pendapatan yang baik dan tepat akan 

menyebabkan sistem dan prosedur di perusahaan dapat berjalan dan menghasilkan output 

sesuai dengan yang diharapkan. Prosedur siklus pendapatan yang baik dapat melindungi 

aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan dan kerugian lainnya. Badan Usaha Milik 

Daerah seperti Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kediri telah menerapkan sistem 

informasi akuntansi atas siklus pendapatan, namun sesungguhnya sistem tersebut masih 

memerlukan berbagai perbaikan. Berdasarkan hal inilah penulis mencoba melakukan 

penelitian tentang ”Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pendapatan Badan 

Usaha Milik Daerah”. 

 

 Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif deskriptif dan 

menggunakan single case study pada Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan 

studi pustaka. Metode penganalisaan data yang digunakan penulis adalah mereduksi data, 

penyajian data dan gambaran kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil analisis, Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo memiliki 

kelemahan pada Sistem Informasi atas Siklus Pendapatannya. Ditinjau dari struktur 

organisasinya, Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo juga masih memiliki kekurangan 

seperti perangkapan fungsi-fungsi selain itu terdapat beberapa prosedur dan bagian dalam 

struktur organisasi yang harus diubah atau dihilangkan. Oleh karena itu, perlu diadakan 

perbaikan pada kelemahan-kelemahan tersebut dengan membuat sistem dan prosedur yang 

baru bagi perusahaan, sehingga kemungkinan dampak-dampak negatif yang akan muncul 

dapat diminimalisasi. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, siklus pendapatan, prosedur 
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ABSTRACT 

 

 

Accounting Information System is a tool that provides information needed in making 

strategic decisions and to manage the company. Accounting Information Systems revenue 

cycle is one cycle implemented by the company. Systems and procedures for revenue cycle is 

good and right will cause the company's systems and procedures to run and produce output as 

expected. Good revenue cycle procedures to protect company assets from waste, fraud and 

other losses. Regional-Owned Enterprises such as the Regional Plantation Companies 

Margomulyo Kediri has introduced a system of accounting information on revenue cycle, but 

actually the system still needs improvements. Based on this the author tries to do research on 

"Evaluation of Accounting Information Systems for Revenue Cycle Regional Owned 

Enterprises."  

 

 

The method used in qualitative research is descriptive and uses a single case study on 

the Regional Plantation Companies Margomulyo. This study uses primary data sources and 

secondary data, while data collection method used was through interviews, documentation, 

observation, and literature. Data analysis method used is to reduce the data authors, data 

presentation and overview conclusions.  

 

Based on the analysis, the Regional Plantation Companies Margomulyo has a 

weakness in the Information System for Cycle Incomes. Judging from the structure of the 

organization, the Regional Plantation Companies Margomulyo also still has a shortage of 

such dual functions other than that there are some procedures and the inner structure of the 

organization that must be changed or eliminated. Therefore, there should be improvements on 

these weaknesses by creating new systems and procedures for the company, so the possibility 

of negative impacts that will arise can be minimized.  

 

Keywords: Accounting Information Systems, revenue cycle, the procedure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan dituntut adanya kebijaksanaan 

yang tepat bagi perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan sehingga 

peranan informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu organisasi 

perusahaan. Didalam organisasi perusahaan, informasi yang akurat, tepat waktu 

dan relevan merupakan faktor yang sangat penting bagi terlaksananya tugas dari 

semua lapisan didalam perusahaan. Karena dengan adanya informasi yang 

lengkap maka ketidakpastian terhadap tindakan yang akan dilakukan dapat 

dikurangi.  

Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi melakukan 

pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan, sehingga dapat 

digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat dipakai sebagai 

alat bantu dalam membuat dan mengambil keputusan. Sistem dan prosedur yang 

baik dan tepat akan menyebabkan sistem dan prosedur di perusahaan dapat 

berjalan dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya untuk 

memenuhi harapan tersebut diperlukan suatu analisa dan evaluasi yang 

diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi penyelewengan yang ada pada 

sistem dan prosedur tersebut. 

 



2 

 

 

Menurut Mulyadi (2001), tujuan umum dari penyusunan sistem akuntansi 

adalah sebagai berikut : (1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelola usaha 

baru, (2) untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya., (3) 

Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan 

kekayaan perusahaan, (4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penting sekali 

memiliki sistem informasi yang bagus. Dengan memiliki sistem informasi yang 

bagus, selain dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan strategis, juga dapat menjaga kekayaan perusahaan. Mengingat 

pendapatan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan sistem 

akuntansi yang berkaitan dengan siklus pendapatan. 

Dalam mengadakan penelitian pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) 

Margomulyo, diperoleh gambaran bahwa perusahaan ini telah menerapkan sistem 

informasi akuntansi atas siklus pendapatan. Namun sesungguhnya sistem tersebut 

masih memerlukan berbagai perbaikan di beberapa bagiannya seperti pada 

struktur organisasi perusahaan dalam pembagian tugas dan wewenang yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional pada siklus pendapatan yang masih tidak 

sesuai dengan job description, prosedur penjualan tunai maupun prosedur 

penjualan kredit. Hal ini dipandang perlu oleh penulis untuk diajukan sebagai 
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usulan bagi perusahaan agar keefektifan dari sistem informasi akuntansi atas 

siklus pendapatan dapat terwujud secara maksimal dalam pelaksanaannya dengan 

adanya usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem yang ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah siklus pendapatan yang difokuskan pada fungsi, 

prosedur, dokumen dan informasi yang terkait pada Perusahaan Daerah 

Perkebunan (PDP) Margomulyo telah efektif atau tepat guna?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi yang 

ada pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Margomulyo telah efektif atau 

tepat guna. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan dari penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Perusahaan 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan evaluasi atas sistem 

informasi akuntansi yang telah dimiliki oleh perusahaan 

b. Sebagai alternatif masukan dalam upaya peningkatan pengendalian 

internal perusahaan melalui peningkatan kualitas sistem informasi 

akuntansi 
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2. Peneliti 

a. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu 

sistem informasi akuntansi yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan 

b. Memberikan tambahan ilmu dan wawasan pengetahuan mengenai 

sistem informasi akuntansi 

3. Pihak Lain 

a. Untuk dijadikan studi perbandingan atau sebagai tambahan informasi 

mengenai hal-hal tertentu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian 

lebih lanjut pada bidang sistem informasi akuntansi BUMD 

b. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi BUMD. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sebelum memahami lebih dalam mengenai sistem informasi akuntansi 

sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Sistem. Hall 

(2007) menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-

komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi untuk 

mencapai tujuan yang sama. Menurut West Churcman yang dikutip oleh Krismiaji 

(2002), sistem merupakan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk 

mencapai tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut sistem memiliki tiga 

karakteristik, yaitu komponen, proses, dan tujuan yang merupakan sasaran akhir. 

Widjajanto (2001) mengemukakan, sistem merupakan sesuatu yang memiliki 

bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan sistem menurut Mulyadi 

(2008) merupakan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Gambar berikut ini merupakan proses pengolahan data yaitu data mentah 

diolah melalui sebuah proses yang berkelanjutan sehingga menghasilkan 

informasi. 
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Gambar 1 

Proses Pengolahan Data 

 

 

Feed back 

 Input yang dimaksud merupakan sebuah awal dari tujuan sistem berupa 

data-data yang diperlukan. Sedangkan output merupakan hasil yang didapatkan 

dari data-data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dengan teratur dan 

sesuai prosedur. Sedangkan process adalah aktivitas yang mengubah input 

menjadi output. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kerangka kerja 

mengubah atau memproses suatu input (data) menjadi sebuah output (informasi), 

untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan.  

Dari berbagai macam definisi sistem diatas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa sistem merupakan rangkaian unsur-unsur yang saling terkait 

antara yang satu dengan lainnya, dan bekerja secara bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu dengan melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, 

dan output.  

 

 

 

 

Input 

(data) 
Process Output 

(Information) 
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2.1.2  Definisi Informasi 

Krismiaji (2002) berpendapat bahwa informasi adalah data yang telah 

diolah dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Informasi dikatakan berguna 

jika memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Relevan 

Mampu mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan 

pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan, atau memperbaiki ekspektasi mereka 

sebelumnya. 

2. Andal 

Bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat 

mewakili kejadian atau aktivitas perusahaan. 

3. Lengkap 

Tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang 

merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat Waktu 

Diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan 

pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat 

keputusan. 

5. Dapat dipahami 

Disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas. 

 



8 

 

 

6. Dapat diverifikasi 

Dua orang pihak secara independen, masing-masing 

menghasilkan informasi yang sama. 

Menurut Laudon (2008), informasi adalah data yang telah dibentuk 

menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sedangkan 

menurut Bodnar dan Hopwood (2006), informasi adalah data yang berguna yang 

diolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.  

Dari berbagai macam definisi informasi diatas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa informasi merupakan keluaran dari pemrosesan data yang 

mempunyai arti bagi manusia dalam pengambilan keputusan. 

2.1.3  Definisi Akuntansi 

Warren (2005) menjelaskan secara umum bahwa akuntansi merupakan 

suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Kieso (2004) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi 

yang terdiri dari 3 tahapan yaitu : 

1. Identification 

Merupakan tahapan pengidentifikasian transaksi yang 

berlangsung, contoh : transaksi pembelian dan transaksi 

penjualan.  
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2. Recording 

Merupakan tahapan dimana setelah transaksi diidentifikasi, 

transaksi tersebut dicatat supaya transaksi-transaksi tersebut 

dapat dilihat dikemudian hari.  

3. Communication 

Tahapan ini menerbitkan laporan-laporan akuntansi dimana 

laporan-laporan tersebut terbentuk dari transaksi-transaksi yang 

sudah diidentifikasi dan dicatat. 

The Committee on Terminology of the American Institute of Certified 

Public Accountant (AICPA), mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, 

penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan 

dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian 

hasil proses tersebut. 

Dari berbagai definisi diatas, pada intinya akuntansi merupakan suatu 

sistem yang mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal 

yang terjadi pada perusahaaan, yang menghasilkan suatu informasi keuangan yang 

berguna bagi para pemakai, baik intern maupun ekstern. 

2.1.4  Definisi Sistem Informasi 

Hall (2007) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi dan 

didistribusikan ke para pengguna. Gelinas (2002) mendefinisikan sistem informasi 

sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang secara umum mencakup suatu set 

komponen berbasis komputer dan komponen manual yang saling terintegrasi, 
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yang diciptakan untuk membangun, menyimpan, dan mengelola data serta untuk 

menyediakan output berupa informasi yang berguna bagi user. 

Krismiaji (2002) berpendapat bahwa sistem informasi adalah cara-cara 

diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukan, mengolah, dan menyimpan data 

dan cara-cara diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan 

melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut O' Brien (2004), sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

menerima sumber-sumber data sebagai input (data) dan memprosesnya menjadi 

sebuah produk informasi yang berupa output. Suatu sistem informasi memiliki 

beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut antara lain : 

1. Sumber Daya Manusia 

Yang dimaksud disini adalah ketersediaan dan keberadaan 

manusia yang menjalankan sistem informasi. 

2. Hardware 

Dalam hal ini, merupakan sekumpulan perangkat keras 

yang dinamakan komputer. 

3. Software 

Merupakan alat bantu dalam menjalankan fungsi komputer 

berupa aplikasi-aplikasi pendukung dan penunjang kerja 

komputer. 
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4. Data 

Merupakan sekumpulan atas fakta-fakta dapat berupa angka 

maupun kata-kata. 

5. Network 

Terdiri dari dua atau lebih komputer yang bekerja bersama-

sama dalam suatu jaringan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 

informasi adalah suatu integritas elemen yang terdiri atas manusia, data, serta 

prosedur yang berinteraksi sehingga data tersebut dapat diolah untuk 

menghasilkan laporan informasi yang berguna dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Dengan adanya sistem informasi maka pengguna akan lebih mudah 

untuk menentukan keputusan dari suatu kejadian dengan tepat dan cermat. 

2.1.5  Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Dari definisi sistem dan informasi, dapat dipahami pengertian dari sistem 

informasi akuntansi. Sistem informasi akuntasi merupakan susunan berbagai 

formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat 

komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat 

yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 

dibutuhkan manajemen (Widjajanto; 2001). 

Menurut Krismiaji (2002), sistem informasi akuntansi merupakan sebuah 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2006), Sistem Informasi Akuntansi 
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sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi 

menjadi informasi. 

Sawyers (2008) menambahkan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan sebuah sistem transaksi yang memproses data-data transaksi akuntansi 

dan menghasilkan laporan akhir dari data keuangan yang ada. Wilkinson (2000) 

menyatakan bahwa, Accounting information system is an unified structure within 

an entity such as business firm, that employs physical resources and other 

components to transform economic data into accounting information, with the 

purpose of satisfying the information needs of variety of users.  

Dari beberapa definisi mengenai sistem informasi akuntansi diatas, pada 

intinya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang dirancang oleh 

perusahaan untuk mengolah data dan transaksi perusahaan, sehingga nantinya 

dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan 

keputusan strategis bagi pihak yang berkepentingan. 

2.1.6  Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiadji (2002), sistem informasi terdiri dari beberapa 

komponen yaitu : 

1. Tujuan. Sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih 

tujuan yang memberikan arah bagi sistem secara keseluruhan 

2. Input. Data harus dikumpulkan dan dimasukan sebagai input sistem 

3. Output. Output merupakan keluaran dari sistem informasi berupa 

informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan 
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4. Penyimpanan data. Data disimpan untuk dipakai dimasa yang akan 

datang.  

5. Pemroses. Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan 

komponen pemroses.  

6. Instruksi dan prosedur. Sistem informasi tidak dapat memproses data 

untuk menghasilkan informasi tanpa intruksi dan prosedur yang rinci. 

7. Pemakai. Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan 

informasi 

8. Pengaman dan pengawasan. Informasi yang dihasilkan harus bebas 

dari kesalahan, akurat, dan terlindung darii akses tidak sah. 

Menurut Romney (2008), Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari enam 

komponen, yaitu :  

a. People, yaitu pihak yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan 

berbagai fungsi.  

b. Procedures and instruction, baik manual maupun terkomputerisasi, 

yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan 

data mengenai akivitas organisasi.  

c. Data, mengenai proses bisnis organisasi atau perusahaan.  

d. Software, yang digunakan untuk memproses data organisasi.  

e. Information technology infrastructure, termasuk komputer, peralatan 

jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan memproses data dan informasi.  
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f. Internal control and security measures, yang mengamankan data 

dalam sistem informasi akuntansi . 

Jadi, pada intinya suatu sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa 

komponen yaitu input, proses, dan output yang ditunjang oleh pengamanan dan 

pengawasan agar informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan, informasi yang 

dihasilkan akurat, dan terlindung dari akses tidak sah, sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh suatu organisasi. 

2.1.7  Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Dari paparan definisi sistem informasi akuntansi, Mulyadi (2008) 

menetapkan bahwa terdapat lima unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi, 

yakni : 

1. Formulir 

Formulir atau istilah lainnya adalah dokumen, merupakan 

dokumen yang dibuat diatas secarik kertas 

(didokumentasikan) untuk mencatat sebuah 

peristiwa/transaksi. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama kali 

dibuat untuk mencatat, mengklasifikasikan dan merangkum 

data keuangan serta kejadian-kejadian lainnya.  
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3. Buku besar 

Buku besar merupakan catatan pengelompokan data-data/ 

akun-akun yang terdapat didalam jurnal kedalam akunnya 

masing-masing. 

4. Buku pembantu 

Buku ini digunakan jika data keuangan yang terdapat 

didalam buku besar, perlu dirinci lebih lanjut. 

5. Laporan 

Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

berupa laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan 

perubahan modal, dan laporan ekuitas pemilik). 

2.1.8  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi yang disebutkan Mulyadi 

(2008) antara lain : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem 

akuntansi yang sudah ada 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

internal. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan sistem  

akuntansi. 
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Menurut Hall (2007), sistem informasi akuntansi disusun dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. 

Administrasi mengacu pada tanggungjawab pihak manajemen untuk 

mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para 

pengguna eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari 

berbagai laporan lain yang diwajibkan. Secara internal, pihak 

manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan pihak manajemen. 

Sistem informasi memberikan pihak manajemen informasi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab pengambilan 

keputusan tersebut. 

3. Mendukung operasional harian perusahaan. 

Sistem informasi menyediakan informasi bagi para personel 

operasional untuk membantu mereka melaksanakan pekerjaan 

hariannya dalam cara yang efisien dan efektif. 

Menurut Romney (2008), tujuan penyelenggaraan sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis dan 

transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Pengelolaan 

transaksi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perolehan data 

transaksi dari dokumen sumber terkait, mencatat data transaksi ke 
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dalam jurnal secara kronologis dan memposting data dari jurnal ke 

dalam buku besar menurut jenisnya. 

2. Memproses data menjadi informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan serta menyediakan bagi semua pihak yang 

memerlukan informasi tersebut, yakni laporan keuangan dan 

laporan manajerial. 

3. Menyediakan pengendalian intern yang memadai dalam hal : 

a. Terjaminnya aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. 

b. Keamanan kekayaan perusahaan, termasuk penyimpanan data 

c. Kebenaran dalam meyakinkan pengguna bahwa informasi yang 

dihasilkan suatu sistem informasi akuntansi dapat diandalkan. 

Widjajanto (2001) menambahkan, sistem informasi akuntansi berperan 

sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan dengan adanya unsur-unsur 

pengendalian atau pengecekan dalam sistem akuntansi, sehingga nantinya 

berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan, dapat dihindarkan atau 

dilacak sehingga dapat diperbaiki. 

Jadi pada intinya, tujuan utama dari disusunnya sistem informasi akuntansi 

adalah untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, sehingga setiap 

transaksi bisnis diproses secara tepat sehingga nantinya menghasilkan suatu 

informasi yang akurat, yang nantinya digunakan oleh pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 
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2.1.9  Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Romney dan Steinbart (2008) mendeskripsikan bahwa sistem informasi 

akuntansi melaksanakan tiga fungsi dasar, yaitu : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis dan 

transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Pengolahan 

transaksi dilakukan melalui tiga tahap yang meliputi aktivitas : 

a. Perolehan data transaksi dari dokumen sumber terkait 

b. Mencatat data transaksi ke dalam jurnal secara kronologis 

c. Memposting data dari jurnal ke dalam buku besar menurut 

jenisnya. 

2. Memproses data menjadi informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan serta menyediakannya bagi semua pihak 

yang memerlukan informasi tersebut yakni :  

a) Laporan keuangan 

Laporan ini terdiri dari Laporan laba-rugi, neraca, laporan 

perubahan modal, dan laporan arus kas. Fokus pembuatan 

laporan keuangan ini adalah untuk pihak eksternal. 

b) Laporan manajerial 

Laporan ini menyediakan informasi operasional secara 

terperinci mengenai kinerja yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan. Itulah mengapa laporan manajerial digunakan 

sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan 

perusahaan. 
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3. Menyediakan pengendalian internal yang memadai dalam hal : 

a. Terjaminnya aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. 

b. Keamanan kekayaan perusahaan, termasuk penyimpan 

data. 

c. Kebenaran dalam meyakinkan user bahwa informasi yanng 

dihasilkan suatu sistem informasi akuntansi dapat 

diandalkan. 

Secara garis besar, sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 siklus 

transaksi, yaitu (Romney dan Steinbart; 2008) : 

1. Revenue Cycle (Siklus Pendapatan) merupakan siklus barang dan 

jasa dijual untuk mendapatkan uang secara tunai ataupun kredit 

2. Expenditure Cycle (Siklus Pengeluaran) merupakan siklus 

perusahaan membeli inventory untuk dijual kembali. 

3. Production Cycle (Siklus Produksi) merupakan siklus bagaimana 

bahan baku diubah menjadi bahan jadi. 

4. Human Recources Cycles (Siklus Sumber Daya Manusia) 

merupakan siklus pegawai dipekerjakan, dilatih, dikompetensikan, 

dievaluasi, dipromosikan dan diberhentikan. 

5. Financial Cycles (Siklus Keuangan) merupakan serusahaan 

menjual sebagian saham dari perusahaan kepada investor dan 

meminjam uang dan dimana investor dibayar berdasarkan deviden 

dan bunga hutang dibayar. 
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Sedangkan menurut Bodnar (2006), dalam pemrosesan transaksi terdapat 

empat siklus aktivitas bisnis secara umum :  

1. Siklus pendapatan, merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan 

dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan 

pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. 

2. Siklus pengeluaran, merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan 

dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan 

pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.  

3. Siklus produksi, merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

pengubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa.  

4. Siklus keuangan, merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

perolehan dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas.  

2.2 Siklus Pendapatan  

2.2.1  Pengertian Siklus Pendapatan 

Menurut Romney (2008) siklus pendapatan, yang didalamnya memuat 

sistem penjualan dan penagihan kas, merupakan sebuah serangkaian kegiatan 

yang berkaitan dan berulang hingga menghasilkan kas. Kegiatan tersebut dimulai 

dari penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan hingga penagihan pembayaran 

dari proses penjualan.  

Menurut Krismiaji (2002), siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan 

bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi, yang 
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berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan 

penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. 

Di dalam siklus pendapatan sebuah perusahaan, terdapat dua jenis 

penjualan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai berarti 

pelanggan langsung membayar nilai barang yang dibeli saat barang diterima, 

sedangkan transaksi penjualan kredit dilakukan melalui sistem penjualan kredit. 

Mulyadi (2008) mengatakan jika pesanan pelanggan telah terpenuhi, untuk 

jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya, 

sehingga siklus pendapatan mulai dari menerima pesanan penjualan, pengiriman 

barang, pencatatan piutang sampai tahap penerimaan kas mempunyai jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kebijakan kredit perusahaan. 

Jadi siklus pendapatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang 

ulang dari suatu aktivitas bisnis dan operasi informasi terkait yang berhubungan 

dengan penyediaan barang dan jasa untuk pelanggan dan menagih uang 

pembayaran untuk penjualan tersebut. 

2.2.2  Fungsi-fungsi dan Dokumen-dokumen yang terkait dalam    

          Siklus Pendapatan 

Menurut Mulyadi (2008), fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus 

pendapatan antara lain : 
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a) Fungsi Penjualan 

Bertanggung jawab untuk menerima surat orderan, 

mengedit surat orderan, meminta otorisasi. 

b) Fungsi Kredit 

Bertanggung jawab untuk memeriksa status kredit para 

pelanggan dan memberikan otorisasi kredit kepada 

pelanggan. 

c)  Fungsi Gudang 

Bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan 

barang yang dipesan pelanggan, lalu menyerahkannya ke 

fungsi pengiriman. 

d) Fungsi Pengiriman 

Bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai surat 

orderan ke pelanggan. 

e) Fungsi Penagihan 

Bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 

faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan 

duplikasinya untuk bagian akuntansi. 

f) Fungsi Akuntansi 

Bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul 

dan membuat serta mengirimkan pernyataan kepada 

debitur, serta membuat laporan penjualan. 
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Sedangkan dokumen-dokumen yang terkait dalam siklus pendapatan, pada 

umumnya, antara lain : 

1) Surat Order Pengiriman 

Merupakan formulir pokok yang digunakan untuk memproses 

penjualan kredit kepada pelanggan. 

2) Faktur Penjualan 

Merupakan formulir yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat 

timbulnya piutang.  

3) Bukti memorial 

Merupakan formulir sumber untuk dasar pencatatan ke jurnal  

umum. 

Menurut Krismiaji (2002), siklus pendapatan memiliki beberapa fungsi 

yang saling berkaitan antara lain : 

(1) Fungsi Penjualan 

Bagian penjualan menerima surat pesanan pembelian dari pembeli  

dan membuat surat order penjualan 

(2)  Fungsi Kredit 

Bagian kredit ini memeriksa data kredit dari pelanggan, yang 

mencakup sejarah kredit dan batas kredit pelanggan. 

(3) Fungsi Gudang 

Bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirim 

kemudian mendistribusikan barang ke bagian pengiriman. 
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(4) Fungsi Pengiriman 

Pada bagian ini membuat nota pengiriman  atas dasar Surat Order 

Penjualan yang telah diotorisasi dan mengirimkan barang pada 

pelanggan. 

(5) Fungsi Penagihan 

Bagian penagihan memainkan peran penting dalam sistem pesanan 

penjualan karena mengumpulkan informasi tentang transaksi 

penjualan dan merekonsiliasi, mengasimilasi, dan mendistribusikan 

informasi ini ke bagian lain. 

Jenis transaksi yang terjadi dalam siklus pendapatan, dan dokumen yang 

digunakan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1 

Transaksi Siklus Pendapatan dan Dokumen Terkait 

 

Jenis Transaksi Dokumen Terkait 

Penjualan Kredit Order Penjualan ( Sales Order ) 

Nota Pengiriman ( Shipping Notice ) 

Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) 

Penjualan Tunai 
 

Nota Penjualan ( Sales Ticket ) 

Penerimaan Kas  Bukti Kas Masuk ( Remittance 

Advice ) 

Retur dan Potongan Penjualan  
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Memo Kredit ( Credit Memo ) 

Penghapusan Piutang Memo, Analisis Umur piutang, 

Jurnal Voucher 

Sumber : Krismiaji ( 2002 : 271 ) 

 

 

 

2.2.3 Tujuan Siklus Pendapatan 

Menurut Wilkinson (2000), terdapat beberapa tujuan dari diterapkannya 

sistem pendapatan dan penerimaan kas ini yaitu : 

1. Menyampaikan produk atau jasa pada tanggal yang disepakati 

2. Mengirimkan tagihan pada tanggal yang disepakati secara tepat waktu 

3. Membuktikan bahwa seseorang pelanggan memang layak kredit 

4. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan tunai dengan segera dan 

akurat 

5. Membukukan penjualan dan penerimaan tunai pada rekening 

pelanggan yang bersangkutan dalam buku besar piutang 

6. Mengamankan produk dan uang tunai sampai saat pengiriman atau 

penyetoran ke bank. 

7. Menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan serta laporan-laporan 

manajerial yang terkait dengan penjualan produk atau jasa 

2.2.4  Catatan Akuntansi yang Digunakan. 
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Mulyadi (2008) menjelaskan catatan-catatan akuntansi yang digunakan 

untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang, yakni : 

1. Jurnal penjualan 

Catatan ini digunakan jika timbul piutang dari transaksi penjualan 

secara kredit. 

 

 

2. Jurnal Retur Penjualan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat pengembalian penjualan 

yang telah dilakukan, yang mengakibatkan berkurangnya piutang. 

3. Jurnal Umum 

Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari 

transaksi cadangan kerugian piutang. 

4. Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari 

transaksi penerimaan kas dari debitur. 

5. Kartu Piutang 

Catatan ini digunakan untuk mencatat saldo piutang kepada setiap 

debitur.  

Menurut Krismiaji (2002), catatan akuntansi yang digunakan perusahaan 

untuk melaksanakan siklus pendapatan dengan pengolahan data transaksi 

dilakukan secara manual adalah sebagai berikut : 

1. Buku Jurnal, yang mencakup : 
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a. Jurnal Penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi penjualan secara kredit 

b. Jurnal Memo Kredit, yaitu jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pengembalian barang yang dijual atau 

pemberian potongan penjualan. 

c. Jurnal Penerimaan Kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi penerimaan kas, baik yang berasal dari 

penjualan tunai maupun pelunasan piutang. 

2. Rekening pembantu piutang dagang, yaitu rekening yang 

digunakan untuk mencatat piutang kepada setiap pelanggan. 

3. Rekening buku besar, yaitu : 

a. Piutang dagang, yaitu rekening yang digunakan untuk 

mencatat bertambahnya piutang karena penjualan kredit, dan 

berkurangnya piutang dagang karena pelunasan atau adanya 

retur dan potongan penjualan. 

b. Kas, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat 

bertambahnya kas karena adanya penjualan tunai atau 

pelunasan piutang dagang. 

Jika pemrosesan transaksi pada siklus pendapatan dilaksanakan dengan 

menggunakan komputer, maka catatan akuntansi yag diselenggarakan tidak lagi 

berupa kertas (hardcopy) namun berupa file-file komputer (softcopy). File-file 

yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dalam siklus pendapatan adalah 

sebagai berikut : 
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1. File induk (master file), yang terdiri atas : 

File induk sama dengan kartu piutang yang terdapat dalam sistem 

pengoalahan transaksi secara manual, yakni file yang menyimpan 

data-data suatu akun tertentu (misalnya, piutang) yang berisi data-

data berikut perubahan yang terjadi terhadapnya. 

2. File transaksi (transaction file) 

File ini digunakan untuk menampung secara sementara atau seperti 

kartu rekapan sementara. 

 

2.3 Memahami BUMD 

2.3.1. Gambaran Umum BUMD 

UU 32/2004 BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH : Pasal 177 

Ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, 

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. Penambahan Ayat (2) : Tujuan pendirian 

BUMD adalah untuk optimalisasi nilai ekonomis sebagai penyumbang 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penambahan Ayat (3) : 

Prinsip pengusahaan BUMD tidak bersaing dengan usaha mikro, kecil, dan 

koperasi. 

BUMD memiliki karakteristik yang sama dengan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Karena karakteristiknya yang sama, BUMD dapat menjadikan 

aturan yang berlaku di BUMN sebagai acuan baik secara operasional maupun 
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perundang-undangan. Secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan 

bagian dari keuangan negara (berdasarkan UU No 17/2003 tentang Keuangan 

Negara).  Namun BUMD bukanlah institusi pemerintah karena BUMD adalah 

sebuah perusahaan. Dalam UU No 19/2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa 

pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, 

namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hal ini juga 

berlaku di BUMD.  

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) 

didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat laba. Artinya, BUMD merupakan 

unit organisasi dalam tubuh PEMDA yang didirikan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi PEMDA yang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur 

berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang 

sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai investor. Dengan demikian, 

disamping wajib menyusun laporan keuangan, PEMDA suatu propinsi/ 

kabupaten/ kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu 

BUMD/Perusda dilingkungannya.  

Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan (agency teory). Teori 

keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan tersebut 

prinsipal (misalnya, rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan 

pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya, Pemerintah Daerah/ Gubernur/ 

Bupati/ Walikota). Dalam konteks teori keagenan tersebut, Pemerintah Daerah 

Propinsi/ Kabupaten/ Kota dapat bertindak sebagai agen maupun sebagai 

prinsipal. Sebagai agen, PEMDA bertugas mengelola dana prinsipal yakni rakyat 
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yang diwakili DPRD. Sebaliknya jika sebagai prinsipal, PEMDA menyerahkan 

pengelolaan kekayaannya kepada BUMD yang bertindak sebagai agen. Dalam 

kedudukannya sebagai prinsipal, PEMDA harus mampu menganalisis laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh agennya yakni Perusda.  

Perusahaan Daerah (Perusda) menurut Abdul Halim (2002) sama  dengan 

perusahaan swasta maka akuntansi yang ada pada Badan Usaha Milik Daerah 

adalah akuntansi sektor private (swasta), sebagai contoh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). Oleh karena itu, langkah-langkah yang ada dalam siklus 

akuntansi dilakukan dalam mengakuntansikan transaksi-transaksi pada 

Perusahaan Daerah dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa akrual mampu menghasilkan informasi 

lebih banyak daripada basis-basis yang lain dan karena basis yang dituju dalam 

transisi keuangan daerah adalah basis akrual. Namun dalam perilakunya 

perusahaan daerah merupakan bagian dari pemerintah setempat sehingga 

identifikasinya tidak jauh berbeda antara perusahaan daerah dan pemerintah 

(Syaiful, 2003). 

Sehubungan dengan pendirian dan transaksi-transaksi yang menyangkut 

investasinya, Pemerintah Daerah juga melaksanakan pencatatan 

(pengakuntansian). Transaksi yang diakuntansikan menyangkut penyertaan 

(investasi) dan diperolehnya pendapatan berupa bagian laba BUMD. 

Pengakuntansian transaksi investasi dilakukan pada saat aktiva PEMDA 

diinvestasikan dan pencatatan pendapatan bagian laba BUMD dilakukan pada saat 

pendapatan tersebut (dalam bentuk kas) diterima oleh PEMDA. ( Halim ; 2002 ) 
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMD merupakan pusat laba 

dalam entitas Pemerintah Daerah dan akuntansi yang dijalankan dalam BUMD 

adalah akuntansi sektor bisnis. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMD 

merupakan input informasi bagi Pemerintah Daerah sebagai investor di BUMD. 

Laporan ini pula yang dianalisis oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil 

keputusan investasinya, termasuk apakah pihaknya akan meningkatkan 

investasinya pada Perusda tersebut atau tidak.  

2.3.2. Struktur Organisasi BUMD 

2.3.2.1. Pengertian Struktur Organisasi 

Menurut Robbins (2003), struktur organisasi adalah bagaimana tugas 

pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal. 

Struktur Organisasi mencerminkan distribusi tanggungjawab, otoritas, dan 

akuntabilitas di seluruh perusahaan. ( Hall ; 2007 ) 

John (2007) menjelaskan bahwa Struktur Organisasi adalah suatu susunan 

dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. 

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan antara 

wewenang siapa melapor kepada siapa. 

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) 

dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan 
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menunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda 

tersebut dikoordinasikan. Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukan 

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. 

Dari beberapa pengertian mengenai struktur organisasi dari beberapa ahli, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur organisasi dalam perusahaan merupakan 

sistem yang mengatur penempatan dan pembagian tugas kepada masing-masing 

bagian yang ada dalam perusahaan .  

2.3.2.2. Bentuk Struktur Organisasi BUMD 

UU 32/2004 BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pasal 178 : 

(1) Badan Hukum BUMD dapat berbentuk............... 

(2) Permodalan BUMD : 

a. BUMD berbentuk PT terbagi atas ............ 

b. BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah ..... 

(3) Struktur Organisasi BUMD terdiri atas : 

a. Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi 

b. Perusahaan umum daerah terdiri dari .............. 

(4) Pengisian komisaris, dewan pengawas, dan direksi diatur sebagai   

      berikut....... 

(5) Tata cara pengisian komisaris dan organ BUMD mengikuti aturan  
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      perundang- Undangan...... 

Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan 

departementasi yang menunjukan hubungan kerjasama. 

Adapun cara penggambaran bagan struktur organisasi menurut Henry G. 

Hodges dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Bentuk Piramidal, merupakan bentuk yang paling banyak digunakan, 

sederhana dan mudah untuk dimengerti. 

       Gambar 2  

          Struktur Organisasi Piramidal 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bentuk Vertikal, hampir sama dengan bentuk piramidal dalam 

pelimpahan kekuasaan. 
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           Gambar 3  

          Struktur Organisasi Vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bentuk Horisontal, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan 

dari kiri ke kanan. 

Gambar 4  

Struktur Organisasi Horisontal 
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d. Bentuk Melingkar, menekankan hubungan antara satu jabatan dengan 

jabatan lain. 

Gambar 5 

 Struktur Organisasi Melingkar 

 

2.3.2.3. Pembagian Kerja (Jod Description) 

Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja (job description) merupakan 

keharusan mutlak, karena tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih 

menjadi amat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan 

departemen-departemen dan job  description dari masing-  masing departemen   

sampai  unit-unit  terkecil  dalam  sebuah organisasi. Dengan  pembagian tugas 

pekerjaan, ditetapkan susunan organisasi (struktur organisasi), tugas  dan  fungsi-

fungsi  masing-masing unit dalam organisasi,  hubungan-hubungan serta  

wewenang masing-masing unit oganisasi.  
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Pembagian tugas saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh dari 

penerapan spesialisasi, tetapi pula dalam rangka mewujudkan penempatan orang 

yang tepat dan pada jabatan yang tepat pula dalam mempermudah pengawasan 

oleh atasan. 

Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa job description 

merupakan sebuah alat koordinasi yang hingga saat ini masih diperlukan oleh para 

manager puncak untuk mengkoordinasikan bawahannya. Job description dan 

struktur organisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena struktur 

organisasi merupakan sumber bagi pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab. Struktur organisasi yang efektif menggambarkan pembagian kerja yang 

seimbang antara management skill dan technical skill.  

2.4 Siklus Pendapatan yang efektif dalam BUMD 

2.4.1  Definisi Efektif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, 

halaman 284 yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 

Efektif adalah  

1. „ada efeknya‟ 

2.  „manjur atau mujarab‟  

3. „dapat membawa hasil; berhasil guna  

4. „mulai berlaku‟  

Jadi dapat ditarik kesimpukan bahwa efektif adalah tepat guna atau dapat 

dikatakan suatu kegiatan itu dapat dikatakan tercapai tujuannya. 
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2.4.2. Sistem Informasi Akuntansi Efektif atau tepat guna 

Sistem informasi akuntansi yang efektif atau telah tepat guna, apabila 

informasi sebagai output dari sistem informasi akuntansi tersebut memenuhi 

prinsip dasar kualitas informasi. Menurut Hall (2007), informasi yang berkualitas 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 

1 Reliable. Informasi harus bebas dari kesalahan dan akurat dalam 

mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan dari suatu 

organisasi. 

2 Relevan. Informasi yang relevan harus memberikan arti kepada 

pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi ketidakpastian 

dan bisa meningkatkan nilai dari suatu keputusan. 

3 Timely.  Informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan dan 

bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

4 Complete.  Informasi yang disajikan harus lengkap, termasuk di 

dalamnya semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan 

kepentingan yang diharapkan pembuat keputusan. 

5 Understandble. Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk 

yang mudah dimengerti oleh pembuat keputusan. 
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Krismiadji (2002) juga berpendapat, karakteristik informasi yang 

berkualitas adalah sebagai berikut : 

a. Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi pembuat keputusan. 

b. Dapat dipercaya, bebas dari kesalahan dan akurat 

c. Lengkap, tidak menghilangkan data yang penting yang dibutuhkan 

pemakai 

d. Tepat waktu, disajikan pada saat yang tepat 

e. Mudah dipahami, disajikan dengan format mudah untuk dimengerti 

bagi pengguna 

f. Dapat diuji kebenarannya, memungkinkan dua orang yang kompeten 

untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen. 
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Jadi, sistem akuntansi yang efektif itu mempertimbangkan pembuatan 

metode dan catatan dengan mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang 

terjadi, menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci sehingga 

memungkinkan pengelompokkan transaksi secara semestinya untuk pelaporan 

keuangan, mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan 

nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan, menentukan periode 

terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan nilai keuangan yang layak 

dalam laporan keuangan dan menyajikan dengan semestinya transaksi dan 

pengungkapannya dalam laporan keuangan.  

2.4.3. Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan yang  

          Effektif atau Tepat Guna dalam BUMD  

2.4.3.1.  Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Manual) 

Menurut Krismiaji (2002) prosedur penjualan kredit yang baik dan efektif 

sebagai berikut : 
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Gambar 6 

Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Manual) 
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Sumber : Krismiaji ( 2002 : 277 ) 

Hall (2007) juga menunjukan Sistem Pemrosesan Penjualan yang efektif 

dan dokumen-dokumen yang biasanya digunakan pada sistem pesanan penjualan 

yang dilakukan secara manual sebagaiberikut : 
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   Gambar 7 

Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Manual) 
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Sistem Akuntansi Penjualan Kredit (Lanjutan)
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2.4.3.2.  Sistem Akuntansi Penerimaan Kas  

Menurut Krismiaji (2002), ada 2 sumber penerimaan kas yaitu dari 

penjualan tunai dan pelunasan piutang. Krismiaji (2002) menggambarkan Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas dari penjualan tunai adalah sebagaiberikut : 

Gambar 8 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 
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Sumber : Krismiaji ( 2002 : 281 ) 
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Dan berikut ini merupakan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Pelunasan Piutang menurut Krismiaji (2002) : 

Gambar 9 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang
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Hall (2007) juga menggambarkan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Pelunasan Piutang adalah sebagaiberikut : 

Gambar 10 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang 
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2.5 Sistem Pengendalian Intern 

 2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang dikutip 

oleh Jusup (2001), pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi 

oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang 

dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 

dalam hal : 

(1) Keandalan pelaporan keuangan 

(2) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 

(3) Efektifitas dan efisiensi operasi 

 Menurut Krismiaji (2002), yaitu pengendalian intern merupakan rencana 

organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, 

dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut 

Widjajanto (2001), pengendalian intern merupakan sistem pengendalian yang 

meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan 

dalam perusahaan dengan tujuan untuk : 

(1) Mengamankan aktiva perusahaan 

(2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi 

(3) Meningkatkan efisiensi 

(4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap 

jajaran organisasi. 
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 Menurut Mulyadi (2001), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 Pada intinya, pengendalian manajemen merupakan serangkaian rencana 

dan metode yang ditetapkan oleh manajemen guna menjaga integritas informasi 

akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan 

pencurian yang dilakukan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan. Selain itu, 

memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. 

 2.5.2 Tujuan Penyusunan Pengendalian Intern 

 Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang dikutip 

oleh Jusup (2001), tujuan disusunnya pengendalian intern adalah : 

1. Keandalan pelaporan keuangan. 

 Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan bagi 

para pengguna yang sesuai dengan standar pelaporan 

2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 

3. Efektifitas dan Efisiensi operasi 

 Mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala 

aspek, serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak 

efektif. 
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 Krismiaji (2002) menjelaskan, pengendalian intern dibentuk untuk 

memberikan pengawasan yang memadai sehingga memberikan jaminan bahwa : 

1. Semua transaksi telah diotorisasi dengan cepat 

2. Semua transaksi telah dicatat dengan valid 

3. Semua transaksi yang valid dan diotorisasi telah dicatat 

4. Semua transaksi telah dicatat dengan akurat 

5. Semua aktiva telah dilindungi dari kehilangan dan pencurian 

6. Aktivitas bisnis telah dilaksanakan secara efektif dan efisien 

 Dari beberapa tujuan dibentuknya sistem pengendalian intern diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa suatu sistem pengendalian intern dibentuk guna 

melindungi aktiva perusahaan dengan jalan setiap aktiva dicatat dan diotorisasi 

secara tepat, serta menjamin bahwa setiap aktivitas bisnis dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

 2.5.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

 Menurut Committee of Organizations (COSO) yang dikutip oleh Jusup 

(2001), struktur pengendalian intern mempunyai lima unsur yang saling berkaitan, 

yaitu : 

a. Lingkungan Pengendalian    

 Faktor-faktor pengendalian lingkungan yaitu : Integritas dan nilai-

nilai etika; Komitmen akan kompetisi; Dewan komisaris dan 

komite audit; falsafah manajemen dan gaya operasinya; struktur 
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organisasinya; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 

kebijakan dan praktik tentang sumberdaya manusia. 

b. Perhitungan Resiko 

 Merupakan identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko 

yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai 

dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

c. Informasi dan Komunikasi 

 Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, yang terdiri dari 

metoda dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan 

melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. 

 Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang 

peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan 

dengan struktur pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

d. Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas ini menyangkut beberapa kategori, yaitu pengendalian 

pengolahan informasi, pemisahan tugas,  pengawasan fisik dan 

review kinerja. 

 



50 

 

 

e. Pemonitoran 

 Monitoring adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur 

pengendalian intern sepanjang masa. Hal ini dapat dilakukan 

melalui aktivitas yang sedang berjalan dan penilaian secara 

periodik. 

 Menurut Widjajanto (2001), sistem pengendalian intern mempunyai 

beberapa unsur, diantaranya yaitu : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional 

secara tegas. 

a. Pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan, dan 

penyimpanan atau pengolahan. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal hingga 

akhir.  

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang 

mengatur tentang tugas, hak, dan wewenang masing-masing pejabat 

beserta seluruh jajarannya sesuai dengan fungsinya dan dimuat 

prosedur pelaksanaan suatu kegiatan.  
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3. Praktik yang sehat 

Praktik kerja yang sehat merupakan pelaksanaan kerja yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian 

intern. 

4. Karyawan yang berkualitas yang sesuai dengan tanggungjawab yang 

ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. 

 2.5.4 Risiko dan Pengendalian 

 Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan 

pasti memiliki risiko. Wilkinson (2000) mengemukakan, terdapat beberapa risiko 

yang seringkali dihadapi oleh perusahaan terkait dengan sistem yang dimiliki, 

diantaranya yaitu : 

1. Kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Kesalahan yang 

tidak disengaja dapat terjadi karena kurangnya pengawasan atau 

kurang terlatihnya karyawan, dapat juga terjadi karena lelah bekerja. 

2. Kesalahan yang disengaja (deliberate error). Kesalahan yang 

disengaja dilakukan karena terdapat maksud tertentu, yaitu 

kepentingan pribadi. 

3. Kehilangan aset secara tidak sengaja (unintentional losses of assets). 

Kehilangan semacam ini terjadi karena kecerobohan dalam meletakan 

aset, misalnya salah tempat. 

4. Pencurian asset (thefits of assets). Aset perusahaan dapat dicuri oleh 

orang luar dan dalam. 
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5. Pelanggaran Keamanan (breaches security). Pihak yang tidak berhak 

memperoleh akses ke dalam arsip data atau aset perusahaan. 

6. Tindak kekerasan dan bencana alam (acts of violence and natural 

disasters). Tindakan kekerasan tertentu dan bencana alam yang tidak 

dapat diprediksi, dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan, 

apabila cukup serius dapat menghentikan operasi perusahaan bahkan 

menjerumuskan ke arah kebangkrutan. 

 Wilkinson (2000) juga menjelaskan tentang pengendalian yang dapat 

digunakan oleh manajemen dalam menghadapi risiko, yaitu : 

1. Pengendalian Umum 

a. Pengendalian organisasi. Pembagian yang jelas dan logis atas tugas 

dan tanggungjawab. 

b. Pengendalian dokumentasi. Setiap aktivitas bisnis harus 

didokumentasikan secara lengkap dari awal hingga akhir. 

c. Pengendalian pertanggungjawaban asset. Untuk menjamin bahwa 

aktiva dimanfaatkan dengan semestinya, aset harus tercermin 

secara semestinya dalam catatan akuntansi. 

d. Pengendalian praktik manajemen. Menjamin bahwa semua 

karyawan mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan menghindari 

pelanggaran. 

e. Pengendalian pusat data. Komputer harus digunakan dengan layak 

melalui supervisi, perencanaan yang memadai, dan prosedur 

yang teratur. 
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f. Pengendalian otorisasi. Menetapkan kondisi standar dimana 

transaksi disetujui dan dilaksanakan. 

g. Pengendalian akses. Menjamin bahwa akses terhadap aset 

perusahaan termasuk data tidak digunakan oleh pihak yang tidak 

berhak. 

2. Pengendalian Aplikasi 

a. Pengendalian input. Untuk memastikan ketepatan data yang 

diinput. 

b. Pengendalian proses. Untuk memastikan bahwa data yang diinput 

dapat diproses secara akurat dan lengkap. 

c. Pengendalian output. Memastikan bahwa output yang dihasilkan 

harus lengkap, andal dan diditribusikan ke para pengguna yang 

tepat. 

2.5.5 Sistem Pengendalian Siklus Pendapatan 

2.5.5.1. Aktivitas Pengendalian Transaksi Penjualan 

 Krismiaji (2002) mendefinisikan empat aktivitas pengendalian untuk 

transaksi penjualan kredit. Aktivitas ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2 

Aktivitas Pengendalian Penjualan Kredit 

Aktivitas Penjualan Kredit 

Otorisasi Transaksi  Manajer penjualan mengotorisasi dan 

manajer kredit menyetujui 

permohonan kredit oleh pelanggan 

Pengamanan aktiva dan catatan  Order hanya dipenuhi setelah 

diterimanya order penjualan 

 Kuantitas barang dihitung secara 

independen 

 Barang hanya dikirimkan ke 

pelanggan setelah diterimanya order 

penjualan dari bagian penerimaan 

pesanan 

Pemisahan tugas   Bagian penerimaan pesanan dan 

bagian kredit 

 Bagian gudang dan bagian pengiriman 

 Bagian piutang dagang dan bagian 

buku besar 

Dokumen dan catatan yang 

memadai 

Faktur Penjualan 

 Dibuat berdasarkan penerimaan order 

pembeli 

 Bernomor urut tercetak 

 Kredit telah disetujui 

 Dicocokan dengan daftar harga 

 Diverifikasi sebelum dikirim ke 

pelanggan 

Piutang Dagang 
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 Transaksi diposting setiap hari 

 Total kontrol dibuat setiap hari 

 Laporan bulanan dikirim setiap bulan 

 Daftar umur piutang dibuat setiap 

bulan 

 

Buku Besar 

 Digunakan jurnal voucher standar 

 Total kontrol dibandingkan setiap hari 

 Jurnal transaksi dibuat setiap hari 

 Sumber : Krismiaji ( 2002 : 278 ) 

 Menurut Hall (2007), aktivitas pengendalian internal yang menjadi 

petunjuk kita dalam membuat dan mengevaluasi proses pengendalian transaksi 

ada lima kelompok yaitu pemisahan tugas, catatan akuntansi, pengendalian akses 

dan verifikasi independen. Tabel dibawah ini meringkas aktivitas pengendalian 

yang khusus digunakan dalam transaksi penjualan kredit. 

Tabel 3  

Aktivitas Pengendalian Penjualan Kredit 

Aktivitas Pengendalian Penjualan Kredit 

Otorisasi Transaksi Pemeriksaan kredit 

Kebijakan retur barang 

Pemisahan Tugas Kredit dipisah dari pemrosesan ; 

Pengendalian persediaan dipisah dari gudang ; 
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Buku besar pembantu piutang dagang dipisah 

dari buku besar umum 

Catatan Akuntansi Pesanan penjualan, jurnal penjualan, buku besar 

pembantu piutang dagang, pengendakian 

piutang dagang (buku besar umum), buku besar 

pembantu persediaan, pengendalian persediaan, 

akun penjualan (buku besar umum) 

Akses Akses fisik ke persediaan ; akses ke catatan 

akuntansi 

Verifikasi Independen Departemen pengiriman, departemen penagihan, 

buku besar umum 

Sumber : Hall ( 2007 : 244 ) 

 Jadi berdasarkan ringkasan aktivitas-aktivitas pengendalian diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa aktivitas pengendalian untuk transaksi penjualan kredit 

mencakup otorisasi transaksi, pemisahan tugas, Pengamanan aktiva / akses, 

dokumen dan catatan akuntansi yang memadai dan verifikasi independen. 

 2.5.5.2. Aktivitas Pengendalian Penerimaan Kas 

Menurut Krismiaji (2002), ada dua kejadian yang masuk dalam kategori 

transaksi penerimaan kas yaitu penjualan tunai dan pelunasan piutang. Aktivitas 

pengendalian untuk transaksi penerimaan kas ini secara ringkas dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4 

Aktivitas Pengendalian Penerimaan Kas 

Aktivitas Penjualan Tunai 

Otorisasi Transaksi  Harga jual diberi tanda otorisasi 

Pengamanan aktiva dan 

catatan 

Penerimaan Kas 

 Disetorkan ke bank setiap hari 
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 Blangko bukti setor bank diamankan 

Pemisahan Tugas   Bagian pelayanan penjualan dan kasir 

 Bagian kasir dan buku besar 

Dokumen dan catatan 

yang memadai 

Nota Penjualan 

 Dibuat sebelum meminta konsumen untuk 

membayar 

 Bernomor urut tercetak 

 Penjumlahan data (control total) dilakukan 

setiap shift 

Penjualan 

 Penjumlahan data dilakukan setiap hari 

Buku Besar 

 Digunakan jurnal voucher standar 

 Total control dibandingkan setiaphari 

 Jurnal transaksi dibuat setiap hari 

Aktivitas Pelunasan Piutang 

Otorisasi Transaksi  Penerimaan bukti kas masuk diotorisasi 

Pengamanan aktiva dan 

catatan 

Penerimaan Kas 

 Disetorkan ke bank setiap hari 

 Blangko bukti setor bank diamankan 

Pemisahan Tugas  Penanganan surat masuk dan bagian kasir 

 Penanganan surat masuk dan bagian piutang 

dagang 

 Bagian kasir dan bagian piutang dagang 

 Bagian kasir dan bagian buku besar 

 Bagian piutang dagang dan bagian buku 

besar 

Dokumen dan catatan 

yang memadai 

Daftar Penerimaan Kas 

 Daftar penerimaan kas dibuat oleh bagian 

penanganan surat masuk setelah amplop 

pelunasan dibuka 

 Daftar penerimaan kas bernomor urut cetak 

Piutang Dagang 

 Pelunasan piutang diposting setiap hari 

 Total kontrol dibuat setiap hari 

 Laporan pelanggan dibuat setiap bulan 

Buku Besar 

 Digunakan jurnal voucher standar 

 Total kontrol dibandingkan setiap hari 

 Jurnal transaksi dibuat setiap hari 
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  Sumber : Krismiaji ( 2002 :  283 ) 

Hall (2007) juga memberikan ringkasan tentang aktivitas pengendalian 

yang khusus digunakan dalam transaksi penerimaan kas pelunasan piutang seperti 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5 

Aktivitas Pengendalian Penerimaan Kas  

Aktivitas 

Pengendalian 

Penerimaan Kas 

Otorisasi transaksi Daftar permintaan pembayaran (pradaftar kas) 

Pemisahan Tugas Penerimaan kas dipisah dari piutang agang akun kas ; 

buku besar pembantu piutang dagang dipisah dari 

buku besar 

Catatan Akuntansi Permintaan pembayaran, cek, daftar permintaan 

pembayaran, jurnal penerimaan kas, buku besar 

pembantu piutang dagang, akun pengendali piutang 

dagang, akun kas 

Akses Akses fisik ke kas; akses ke catatan akuntansi 

Verifikasi Independen Penerimaan kas, buku besar umum, rekonsiliasi bank 

    Sumber : Hall ( 2007 : 244 ) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan single case study pada 

Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo. 

 Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif, 

yaitu penggunaan data yang berbentuk uraian kata-kata atau laporan yang 

dikumpulkan dan dianalisis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun 

data tersebut berupa : struktur organisasi perusahaan, flowchart penjualan tunai 

dan kredit, dan dokumen yang digunakan dalam proses penjualan. 

3.2  Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) 

Margomulyo Desa Sugiwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

3.3  Fokus Penelitian 

 Supaya penelitian yang dilakukan tertuju pada sasaran yang tepat dan sesuai 

ketetapan, maka peneliti mencoba beberapa fokus penelitian antara lain : 

1. Menganalisis struktur organisasi perusahaan meliputi pembagian 

tugas dan wewenang disetiap bagian dalam kegiatan operasional 

pada siklus pendapatan serta penerimaan kas perusahaan. 
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2. Menganalisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

yang terjadi pada siklus pendapatan dan penerimaan kas 

perusahaan.  

3.4 Sumber Data 

 3.4.1 Data Primer 

 Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara), seperti berupa opini, hasil keterangan dari pihak pihak 

yang berkaitan. Sumber-sumber asli dan pasti yang bisa didapat  berkaitan fokus 

penelitian ini melalui wawancara dengan direksi, meminta keterangan dari fungsi-

fungsi atau bagian yang terkait siklus pendapatan seperti fungsi penjualan, fungsi 

kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan dan fungsi piutang. 

 3.4.2  Data Sekunder 

 Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui 

perantara), seperti melalui bukti, laporan atau catatan historis, dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

 Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya yaitu Salinan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Artikel dalam Surat Kabar yang berkaitan 

tentang PDP Margomulyo, literatur-literatur berkaitan dengan Sistem informasi 

akuntansi dan literatur Akuntansi sektor publik. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 3.5.1 Interview 

 Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara 

atau tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan dan para staf perusahaan 

untuk memperoleh kejelasan dan keterangan tentang data yang dibutuhkan. 

 3.5.2    Dokumentasi 

 Suatu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pencatatan dan 

memfotocopy dokumen atau arsip yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

mendukung objek yang diteliti. 

3.5.3  Observasi 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. 

 3.5.4 Studi Pustaka 

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali berbagai 

literatur, tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, dan tulisan lain yang berhubungan 

dengan materi penelitian ini.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. 

Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis terhadap struktur organisasi terkait dengan siklus pendapatan 

dan penerimaan kas. 

2. Analisis terhadap sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan 

dan penerimaan kas. 

3. Analisis terhadap pengendalian internal atas siklus pendapatan dan 

penerimaan kas yang meliputi : 

a. Analisis catatan dalam proses penjualan dan seluruh bagian-bagian 

yang terkait dengan sistem penjualan yang meliputi: 

- Kartu piutang 

- Buku penjualan 

b. Analisis terhadap formulir-formulir atau dokumen-dokumen yang 

digunakan.  

c. Analisis mengenai kebijakan-kebijakan manajemen terkait dengan 

siklus pendapatan dan penerimaan kas, apakah sudah dibuat 

secara tertulis atau belum 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum BUMD  (PDP Margomulyo) 

 4.1.1. Profil BUMD (PDP Margomulyo) 

 Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo (PDP Margomulyo) 

merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang 

menyelenggarakan usaha di bidang Perkebunan. PDP Margomulyo ini 

mempunyai luas kebun 433,8 hektar terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri dengan komiditi yang diusahakan terdiri dari kopi, 

cengkeh dan tebu. 

 Luas areal tanaman kopi tahun 2005 seluas 23,80 hektar dengan produksi 

rata-rata tahunan selama 3 tahun (2003-2005) sebesar 2,6 ton. Tanaman cengkeh 

seluas 22,30 hektar dengan produksi rata-rata tahunan sebesar 21,10 ton dan 

tanaman tebu seluas 150,00 hektar dengan produksi rata-rata tahunan sebesar 

6.608,90 ton setiap tahun.  

 Hasil produksi PDP Margomulyo ini dijual kepada pelanggan secara tunai 

dan untuk barang inventaris dijual secara kredit berdasar keputusan Tim 

Pemeriksa dari PEMDA. Untuk PDP Margomulyo mempunyai peran yang 

penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kediri, terutama dalam 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai 
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tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, serta 

optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

 Pengembangan PDP Margomulyo dilaksanakan berdasarkan kultur teknis 

Perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi 

terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Perkembangan Perkebunan 

yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, dan terciptanya 

hubungan harmonis antara PDP Margomulyo dan masyarakat sekitar. 

 Usaha Perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi 

dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, PDP 

Margomulyo perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi, secara terencana, 

terpadu, profesional, dan bertanggungjawab demi meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan daerah. 

 Untuk mencapai tujuan, PDP Margomulyo secara optimal tidak pernah 

mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) 

Margomulyo telah menerapkan sistem informasi akuntansi sejak awal berdiri. 

Namun sistem informasi akuntansi PDP Margomulyo ini diselenggarakan secara 

manual.  
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4.1.2  Sifat dan Tujuan Perusahaan 

 Sifat usaha PDP Margomulyo adalah menanam, mengolah, memasarkan 

hasil tanaman bagi kemanfaatan umum dan Daerah sekaligus memperoleh 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan Daerah. 

 Tujuan PDP Margomulyo adalah menyelenggarakan usaha bidang 

perkebunan bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk : 

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

b. Meningkatkan pendapatan daerah 

c. Menyediakan lapangan kerja 

d. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing 

e. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan 

 4.1.3  Riwayat Tanah Perkebunan 

 Riwayat tanah perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Surat Keputusan Penguasa Darurat Militer Daerah Nomor : KPMD – 

23/4/1961 memutuskan bahwa Kebun Margomulyo dengan pemilik 

N.V.Watering Loeber dikuasai oleh Negara 
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2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur 

Nomor Kep. 09/12/Gub/1967 tanggal 14 Desember 1967 mencabut 

penguasaan sementara oleh PEPELRADA DJAWA TIMUR dan 

menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Serah 

terima telah dilaksanakan sesuai dasar : 

a. SK Panglima / PEPELRADA DJATIM No. Kep-24/5/1966 

tertanggal 4 Mei 1966 

b. SK Gubernur Djatim Nomor Kep.-09/12/1967 tertanggal 14 

Desember 1967 

c. Surat Perintah Pangdam VII/Brawijaya No. PRIN – 13/V/5/1968 

tertanggal 1 Mei 1968 

3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kediri Nomor 

50A/KD/1970 tentang penugasan kepada Sdr. J.L. Tobing untuk 

bertindak sebagai pimpinan pengurusan kebun Margomulyo. Dan 

Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor 

144/Kum/Bup/1974 

4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor : HK 

003.2/328/1978 mencabut SK Bupati Nomor 144/Kum/Bup/1974 dan 

menyerahkan pengelolaan Kebun Margomulyo langsung kepada 

Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 1980 

menyatakan bahwa pengelolaan kebun Margomulyo tidak lagi oleh 

Perusahaan Daerah Canda Bhirawa, tetapi langsung kepada Direksi 

Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo. 
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6. Sejak Tahun 1980, Kebun Margomulyo dikelola oleh PDP 

Margomulyo dan Hak Guna Usaha diperoleh sesuai dengan SK. 

Menteri Dalam Negeri Nomor SK.35/HGU/1984 tanggal 16 Oktober 

1984 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. 

4.1.4  Identitas Perusahaan  

a. Nama Perusahaan   : Perusahaan Daerah Perkebunan  

            Margomulyo Kabupaten Kediri 

b. Alamat Perusahaan  :  Desa Sugihwaras  

              Kecamatan Ngancar 

              Kabupaten Kediri,  

               Telp 0354-7003529 

c. Bentuk Badan Hukum :  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

            Pemerintahan Kabupaten Kediri 

d. Pengesahan Badan Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Kediri  

           Nomor 11 Tahun 1980  

        disyahkan dengan SK Gubernur  

        Jawa Timur No 400/Tahun1981, 

        Tanggal 4 Nopember 1981, 

        diundangkan dalam Lembaran 

           Daerah Kabupaten Kediri tanggal 

       23 Desember 1981 

       Seri C Nomor 5/1981 

e. Akte Perusahaan  : Perubahan Pengesahan Badan Hukum 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 10 Tahun 2001 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 7 Tahun 2007 

f. Bidang Usaha    : Perkebunan 
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4.1.5.  Susunan Pengurus Perusahaan 

 Susunan Pengurus Perusahaan Perkebunan Daerah Margomulyo Kabupaten 

Kediri adalah sebagai berikut : 

1. Badan Pengawas 

Ketua : SUGENG WALUYO, SP, MM (Sekretaris Daerah) 

Sekretaris :  YULI MARWANTOKO, SE, MM (Bag. Perekonomian) 

Anggota :   -     ( - ) 

2. Direksi Perusahaan 

Direktur Utama :  Ir. DOEKOET SOENARTO 

Direktur Umum :  Ir. EDY KANTUN 

Direktur Produksi :  Ir. JOKO SANTOSO, MMA 

3. Bagian Perusahaan 

Kepala Bagian Umum & Keuangan :  SRI SUWARTI 

Kepala Bagian Tanaman   :  ACHMAD SAMSODIN 

Kepala Bagian Pemasaran  :  BAMBANG SUWOTO 

Kepala Bagian Keamanan   :  AGUS SUPRIONO 
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4.1.6.  Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas PDP Margomulyo 

 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo 

Kabupaten Kediri disajikan sebagaiberikut. 

Struktur Organisasi PDP Margomulyo Kabupaten Kediri 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : PDP Margomulyo Kabupaten Kediri 2011 

Direktur Utama 
Ir. Doekoet Soenarto 

Direktur Umum 
Ir. Edy Kantun 

 

Direktur Produksi 
Ir. Joko Santoso, MMA 

 

Kep. Bag. Admin & 

Keuangan 
Sri Suwarti 

 

Kep. Bagian 

Keamanan 
Agus supriono 

 

Bagian Keamanan 

Karnoto 

 

Koordinator 
Sardi 

 

Satpam 

 

Bagian Kearsipan  & 

penagihan 
 

Heli Kuswanto 

 

Bagian Akuntansi 

& Piutang 

Suminto 

 

Kep. Bagian Tanaman 

& Gudang 

Achmad Samsodin 

 

TU Tanaman 

Purwanti 

 

Pengawas 
Sinar Ginting 

 

Kep. Bagian Pemasaran 

& Penjualan 

Bambang Suwoto 

 

Bagian 

Pemasaran 
Siswadi 

 

Bagian Produksi 
Sumari 

 

Bendahara 

Penerimaan (Kasir) 

Purwanti 

 

Bendahara 
Pengeluaran  

Sri Suwarti 

 

Bagian Kredit 
Ir. Joko Santoso, 

MMA 
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 4.1.7. Pembagian Tugas (Job decsription) PDP Margomulyo  

            Kabupaten Kediri 2011 terkait Siklus Pendapatan 

1. Direktur Utama 

a. Mengelola dan memimpin PDP Margomulyo 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai peraturan 

perundang-undangan 

c. Perencanaan kebijakan dan penetapan perumusan program PDP 

Margomulyo 

d. Pelaksanaan kebijakan tentang PDP Margomulyo 

e. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada Direktur dan karyawan 

PDP Margomulyo 

f. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas PDP 

Margomulyo 

g. Pelaporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan 

perundang-undangan 

2. Direktur Umum 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Utama dibidang administrasi 

umum, keuangan dan keamanan 

b. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang umum dan keuangan 

c. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang keamanan 

d. Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan dan pengamanan tanaman, kantor serta hasil produksi 
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e. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepada Direktur Utama 

f. Pengelolaan administrasi aset Perusahaan. 

g. Pengelolaan keuangan perusahaan. (Kasir Induk) 

3. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

a. Tugas Pokok membantu Direktur Umum mengelola administrasi 

umum, kepegawaian, dan keuangan 

b. Penyusunan program kerja 

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan 

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat; urusan rumah tangga kantor; 

kearsipan dan dokumentasi 

e. Pengumpulan dan penyusunan data perusahaan dalam mengelola  

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

4. Kepala Bagian Keamanan 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Umum dalam menjaga keamanan 

perusahaan. 

b. Pengamanan tanaman pokok 

c. Pengamanan pelaksanaan panen 

d. Pengamanan hasil produksi 

e. Pengamanan kantor 

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan keamanan perusahaan. 
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5. Direktur Produksi 

a. Tugas pokok membantu Direktur Utama dalam bidang produksi, 

pelaksanaan kegiatan teknis tanaman, sarana produksi dan pemasaran 

hasil. 

b. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang tanaman dan produksi 

c. Penyusunan sistem pola tanam, target produksi dan program 

pemasaran hasil produksi 

d. Penyusunan rencana teknis pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan 

e. Pelaksanaan kegiatan teknis tanaman dan produksi 

f. Pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

produksi 

g. Pemasaran hasil produksi 

h. Pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan 

6. Kepala Bagian Tanaman dan Gudang 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Produksi dalam bidang budidaya 

tanaman 

b. Perencanaan teknis tanaman 

c. Pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan dan holtikutura 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

e. Mengawasi keluar masuknya barang yang ada digudang 

f. Mengkoordinasi pekerja dalam gudang 

 



73 

 

 

7. Kepala Bagian Penjualan (Pemasaran) 

a. Perencanaan teknis pemanenan, pengolahan, pengemasan, dan 

pemasaran hasil tanaman 

b. Pencatatan hasil produksi dan harga jual 

c. Menentukan kebijakan penjualan dan pemasaran hasil produksi 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

e. Mempelajari kedudukan pesaing dipasaran 

4.2  Jam Kerja 

 Hari Kerja dalam satu minggu adalah lima hari yaitu mulai hari senin 

sampai jumat.  Adapun jam kerja yang berlaku pada PDP Margomulyo Kabupaten 

Kediri adalah sebagai berikut :  

- Senin sampai Jumat : Pukul 08.00 sampai 16.00 WIB 

- Jam istirahat  : Pukul 12.00 sampai 13.00 WIB 

4.3  Ketenagakerjaan 

4.3.1.  Penyerapan Tenaga Kerja 

 Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam pengelolaan PDP Margomulyo 

sebanyak 243 orang termasuk pegawai tetap dan Direksi. Rincian penyerapan 

tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7 

Penyerapan Tenaga Kerja PDP Margomulyo Kabupaten Kediri 

 

 

No 

 

Uraian 

 

Jumlah (Orang) 

1.  Direksi 

Pegawai Administrasi 

Mandor 

Satuan Pengamanan/Satpam 

2 

12 

7 

12 

2.   

Harian Lepas 

 

150 

3.   

Harian Borong/Musiman 

 

60 

Jumlah 
 

243 

Sumber : Program Kerja PDP Margomulyo Tahun 2010-2034 (hal. 9) 

4.3.2.  Pengupahan 

 Realisasi pengupahan yang diterima karyawan PDP Margomulyo seperti 

yang tertera pada Tabel 8. 

Tabel 8 

Realisasi Pengupahan di PDP Margomulyo Kabupaten Kediri 

 

NO STATUS 

KARYAWAN 

UPAH 

TERTINGGI 

UPAH 

TERENDAH 

1  

Karyawan Tetap 

 

1.620.000/Bulan 

 

710.000/Bulan 

2  

Harian Lepas 

 

710.000/Bulan 

 

650.000/Bulan 

 Sumber : Program Kerja PDP Margomulyo Tahun 2010-2034 (hal. 10) 
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4.4  Produksi dan Pemasaran Hasil PDP Margomulyo 

 4.4.1.  Produksi 

 Produksi tanaman yang dicapai di kebun PDP. Margomulyo Kabupaten 

Kediri selama 5 tahun terakhir adalah seperti tercantum pada Tabel  6. 

Tabel 6 

Produksi Tanaman di Kebun PDP Margomulyo selama 5 Tahun 

( 2002-2006) 

 

No Komoditi 
Perkembangan Produksi (Ton) Bentuk 

Produksi 2002 2003 2004 2005 2006 

1  

KOPI 

 

1.412 

 

1.400 

 

3.600 

 

2.600 

 

35.181 

Glondong 

basah 

2  

CENGKEH 

 

13.666 

 

24.500 

 

16.600 

 

25.200 

 

20.239 

Ose 

Basah  

3  

TEBU 

 

2.953,7 

 

3.623,5 

 

7.107,2 

 

13.096,1 

 

11.033,4 

Tebu 

Batangan 

Sumber : Program Kerja PDP Margomulyo Tahun 2010-2034 (hal. 7) 

 

4.4.2.  Pemasaran Hasil 

4.4.2.1. Daerah Pemasaran 

 Hasil tanaman kopi, cengkeh dan tebu dari Kebun PDP Margomulyo dijual 

dipasar dalam negeri (lokal) Kediri, Blitar dan Surabaya. 

4.4.2.2.  Saluran Distribusi 

 Saluran distribusi yang digunakan oleh PDP Margomulyo untuk 

menyampaikan hasil produksinya dengan menjual langsung kepada petani-petani 

dengan berbagai macam tawaran harga dari para petani kemudian harga jual 

diputuskan berdasar harga tertinggi yang ditawarkan dari petani. 
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4.5  Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pendapatan 

       PDP Marmomulyo  

 Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai sistem akuntansi, 

prosedur, dokumen, dan fungsi yang terkait atas siklus pendapatan pada 

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Margomulyo Kabupaten Kediri. 

 Siklus Pendapatan pada PDP Margomulyo merupakan serangkaian kegiatan 

bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi, yang 

berhubungan dengan penyerahan barang hasil perkebunan kepada pelanggan dan 

penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang tersebut. Siklus ini mencatat 

aktivitas/kejadian ekonomi, yaitu : (1) penerimaan pesanan barang atau jasa dari 

pelanggan-dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengolahan pesanan, (2) 

penerimaan kas dari pembeli (baik dari penjualan tunai maupun pelunasan 

piutang) dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas.  

 Siklus pendapatan PDP Margomulyo terdiri dari prosedur penjualan tunai 

untuk hasil produksi tanaman kopi, cengkeh, dan tebu. Adapun pendapatan bukan 

hasil kebun PDP Margomulyo yaitu penjualan barang inventaris seperti mesin 

grebus kopi, mesin giling, sepeda motor, mobil dan truck ini menggunakan 

prosedur penjualan secara kredit.  

4.5.1.  Sistem Akuntansi dan Prosedur Penjualan 

 4.5.1.1. Sistem Akuntansi dan Prosedur Penjualan Hasil Produksi  

            Tanaman Kopi, Cengkeh dan Tebu ( Tunai) 
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Gambar 10 

Sistem Akuntansi Penjualan Tunai PDP Margomulyo 

 

Sistem Akuntansi Penjualan Tunai
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Sistem Akuntansi Penjualan Tunai (Lanjutan)

kasir

1

Nota Timbang

Bagian Akuntansi

2

Bukti Kas 

Masuk

Kasir Induk

(Direktur Umum)

1

Bukti Kas 

Masuk

1

2

Nota 

timbang

3

Kwitansi

5

Akhir hari kerja

6

Menyerah

kan buku 

kas harian 

ke bag. 

akuntansi

Menyerahkan 

uang & nota 

timbang ke Kasir 

Induk

Rupiah

Buku Kas 

Harian

1

Nota Timbang

Rupiah

Buku Kas 

Harian6

bank

salah

ya

Buat bukti 

setor bank

Melakukan 

cek uang 

dan 

dokumen

Bukti setor 

bank

Benar?

selesai

Rupiah

Buku 

besar

selesai

jurnal

Melakukan 

penjurnalan

Memposting 

ke buku 

besar

Sumber : Data dimodifikasi 
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 Prosedur Penjualan Tunai dari Hasil Produksi Tanaman Kopi, Cengkeh dan 

Tebu adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Pemasaran & Penjualan menerima permintaan 

penjualan dari pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan transaksi 

berdasar otorisasi dari Direktur Produksi, kemudian bagian ini 

membuat nota timbang hasil produksi tanaman yang dijual sebanyak 

dua lembar dan didistribusikan sebagai berikut : 

- Lembar ke 1 diserahkan ke pelanggan 

- Lembar ke 2 diteruskan ke Bagian Akuntansi 

2. Bendahara Penerimaan (Kasir) menerima kas dan nota timbang 

lembar ke 1 dari pelanggan, mencatat penerimaan ini ke dalam buku 

penerimaan kas (Kas Harian), selanjutnya membuatkan kwitansi 

rangkap tiga yang didistribusikan sebagai berikut : 

- Lembar ke 1 ditujukan kepada pelanggan 

- Lembar ke 2 digunakan sebagai arsip Kasir 

- Lembar ke 3 diberikan ke Bagian Kearsipan 

3. Bagian Kearsipan menerima kwitansi dari Kasir  kemudian membuat 

Bukti Kas Masuk (A1) rangkap dua kemudian menyerahkan kwitansi 

dan 2 lembar Bukti Kas Masuk (A1) kepada Bagian Akuntansi. 

4. Bendahara penerimaan (Kasir) mengembalikan nota timbang lembar 1 

kepada pelanggan. 
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5. Bendahara Penerimaan (Kasir) menyetorkan kas dan nota timbang 2 

tersebut kepada Kasir Induk. 

6. Kasir Induk menerima uang dan nota timbang dari kasir kemudian 

membandingkan dokumen yang diterimanya dengan  kas yang masuk. 

7. Setelah kas dan dokumen sesuai maka Kasir Induk membuat bukti 

setor bank kemudian menyetorkan kas tersebut ke Bank 

8. Pada akhir hari kerja, Kasir menyerahkan buku penerimaan kas (Kas 

Harian) ke Bagian Akuntansi untuk di proses. 

9. Secara periodik, bagian ini menerima catatan penerimaan kas (Kas 

Harian) dari Kasir, menerima kwitansi dan Bukti Kas Masuk dari 

bagian Kearsipan,  kemudian melakukan penjurnalan, dan 

memposting ke Buku Besar    
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 4.5.1.2. Sistem Akuntansi dan Prosedur Penjualan Kredit 

 Gambar 11  

Sistem Akuntansi Penjualan Kredit PDP Margomulyo 

Sistem Akuntansi Penjualan Kredit

Bagian KreditPelanggan Bagian Gudang

2

SOP

Bagian Piutang & 

Akuntansi

2

Faktur

inventory

SOP 2 yg 

disetujui

Bagian Penjualan

2

SOP

mulai

1

SOP

Membuat 

permintaan 

penjualan

Buat SOP

1

SOP

Periksa 

data kredit 

pelanggan

setuju

Beri tanda 

setuju 

pada SOP

SOP 2 yg 

disetujui

ya

tidak

selesai

SOP 2 yg 

disetujui

Mengambil 

barang di 

bag gudang 

& 

mnyerahkan 

SOP 1

1

SOP 1 yg 

disetujui

SOP 1 yg 

disetujui

1

1

SOP 1 yg 

disetujui

Menyiapkan 

& 

mnyerahkan 

barang

SOP 1 yg 

disetujui

2

inventtory

2

T

SOP 1 yg 

disetujui

membuat 

faktur 

rangkap 2 

1

Faktur

1

Faktur

3

3

N

Posting 

Ke Kartu 

Piutang

Kartu 

Piutang

selesai

Keterangan :

SOP = Surat Order Penjualan

Sumber : Data dimodifikasi 
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Prosedur Penjualan Kredit dari penjualan barang inventaris sebagai berikut :  

Kepala Bagian Pemasaran & Penjualan 

1. Kepala Bagian Pemasaran & Penjualan menerima permintaan 

penjualan dari pelanggan, kemudian membuat Surat Order Penjualan 

sebanyak dua lembar : 

- Lembar ke 1 diserahkan ke pelanggan 

- Lembar ke 2 diteruskan ke Bagian Kredit 

Bagian Kredit 

2. Atas dasar 2 lembar Surat Order Penjualan lembar ke 2 yang diterima 

dari Bagian Pemasaran & Penjualan, bagian ini memeriksa data kredit 

pelanggan.  

3. Bagian Kredit kemudian memberikan persetujuan (tandatangan) 

terhadap Surat Order Penjualan dan meneruskan ke pelanggan dan 

Bagian Gudang.  

Bagian Gudang 

4. Bagian Gudang menerima Surat Order Penjualan 2 yang diterima dari 

Bagian Kredit dan Surat order penjualan 1 dari pelanggan. 

5. Bagian gudang mempersiapkan barang, kemudian menyerahkan 

barangnya ke pelanggan kemudian mengarsip Surat Order Penjualan 

ke 2 

6. Bagian gudang menyerahkan surat order penjualan 1 yang sudah 

diberi tanda terima barang oleh pelanggan ke  Bagian Piutang 
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Bagian Piutang & Akuntansi 

7. Setelah menerima surat order penjualan 1 yang sudah diberi tanda 

terima barang oleh pelanggan, bagian Piutang membuat faktur 

penjualan (A1) rangkap 2 yang didistribusikan sebagaiberikut : 

- Lembar ke 1 diserahkan untuk pelanggan 

- Lembar ke 2 sebagai arsip 

8. Bagian Piutang membuat Kartu Piutang berdasarkan Surat Order 

Penjualan dan faktur penjualan yang dipegangnya. 
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Gambar 12  

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit 

 

Sistem Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang

Kasir Induk

(Direktur Umum)

Bagian Piutang & 

Akuntansi 

Bagian 

Pengarsipan
KasirPelanggan

Melakukan 

pembayaran

Faktur

Rupiah

1

Kwitansi

mulai

3

Kwitansi

Kas Harian

Faktur

2

Kwitansi

1

Kwitansi

T

Catat ke 

kas harian 

& buat 

kwitansi 

rangkap 3

Menyerah

kan uang 

& faktur 

Rupiah

2

Bukti Kas 

Masuk

2

Bukti Kas Masuk

Menyerahkan 

Bukti Kas 

masuk dan 

kwitansi

1

Bukti Kas 

Masuk

membuat 

Bukti Kas 

Masuk (A1) 

rangkap 2

3

Kwitansi

Faktur

Rupiah

2

Bukti Kas 

Masuk

Bandingkan 

dokumen

cocok

Catat ke 

kartu 

piutang

ya
selesai

tidak

Kartu 

piutang

Melakukan 

penjurnalan

selesai

jurnal

Buku 

besar

Memposting 

ke buku 

besar

salah

ya

Faktur

selesai

Melakukan 

cek uang 

dan 

dokumen

Rupiah

Buat 

bukti 

setor 

bank

Bukti setor 

bank

Benar?

Rupiah

1

1

1

Bukti Kas 

Masuk

3

Kwitansi

1

Bukti Kas 

Masuk
3

Kwitansi

Sumber : Data dimodifikasi 
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 Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit barang inventaris adalah 

sebagai berikut :  

Bendahara Penerimaan Kas  

1. Menerima pembayaran dari pelanggan berupa kas dan faktur kemudian 

mencatat penerimaan ini ke dalam buku penerimaan kas (Kas Harian), 

selanjutnya membuatkan kwitansi rangkap tiga yang didistribusikan 

sebagai berikut : 

- Lembar ke 1 ditujukan kepada pelanggan 

- Lembar ke 2 digunakan sebagai arsip 

- Lembar ke 3 diberikan ke Bagian Kearsipan kemudian 

diteruskan Ke Bagian Pembukuan (Akuntansi) 

2. Bendahara Penerimaan (Kasir) menyetorkan kas dan faktur tersebut 

kepada Direktur Umum  

Kasir Induk 

3. Setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap, bagian ini 

membandingkan dokumen yang diterimanya dengan  kas yang masuk. 

4. Kasir Induk membuat bukti setor bank kemudian menyetorkan kas 

tersebut ke Bank 

Bagian Kearsipan 

5. Bagian Kearsipan menerima kwitansi dari Bendahara Penerimaan 

kemudian membuat Bukti Kas Masuk (A1) rangkap dua yaitu untuk 

diserahkan ke Bagian Pembukuan (Akuntansi). 

 

 



86 

 

 

Bagian Piutang dan Akuntansi 

6. Bagian ini menerima dokumen atau bukti kas masuk penerimaan kas 

dari bagian pengarsipan kemudian melakukan pencatatan kartu 

piutang, penjurnalan, dan memposting ke Buku Besar . 

 

 4.6  Formulir Internal yang digunakan dalam Siklus Pendapatan 

a. Nota Timbang / Surat Order Penjualan 

 Nota timbang ini sama dengan Surat Order Penjualan namun nota timbang 

ini digunakan untuk  digunakan untuk penjualan tunai saja, dan untuk penjualan 

kredit seperti penjualan inventaris maka yang digunakan adalah surat order 

penjualan tanpa form. Format Nota Timbang dapat dilihat pada lampiran 1. 

b. Kwitansi 

 Kwitansi merupakan bukti bahwa kasir telah menerima sejumlah uang tunai 

dari pelanggan. Kwitansi sebagai bukti pembayaran pelanggan. Dengan 

berdasarkan pernyataan tersebut sepertinya kita wajib menyimpan bukti-bukti itu 

dengan tepat. Dengan menggunakan pengarsipan data maka untuk kebutuhan 

pencarian data lama dapat dengan mudah bisa didapatkan. Adapun format 

kwitansi dapat dilihat pada lampiran 2. 
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c. Bukti Kas Masuk & Faktur penjualan  

 Bukti Kas Masuk (BKM), dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan 

kas. Untuk penjualan secara kredit maka akan dibuat faktur penjualan. Faktur 

Penjualan merupakan formulir yang digunakan sebagai alat untuk menagih yang 

berisi keterangan mengenai harga dan kuantitas barang yang dijual. Di PDP 

Margomulyo untuk Bukti Kas Masuk dan faktur penjualan mempunyai form yang 

sama. Format Bukti Kas Masuk dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.7  Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Siklus Pendapatan 

a. Buku Kas Harian 

 Buku Kas Harian merupakan catatan akuntansi yang digunakan PDP 

Margomulyo untuk meringkas kegiatan penjualan atau transaksi penjualan yang 

terjadi di PDP Margomulyo. Adapun format buku kas harian yang digunakan 

adalah seperti pada lampiran 4. 

b. Buku Kas Umum 

 Buku Kas Umum merupakan catatan akuntansi yang digunakan PDP 

Margomulyo untuk mencatat penerimaan kas baik dari penjualan tunai maupun 

pelunasan piutang dari debitur dan mencatat pengeluaran kas yang terjadi. 

Adapun formulir buku Kas Umum yang digunakan oleh PDP Margomulyo adalah 

seperti pada lampiran 5. 
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c. Kartu Piutang 

 Kartu piutang digunakan sebagai catatan untuk mencatat piutang yang 

dimiliki perusahaan PDP Margomulyo dapat dilihat pada lampiran 6. 

d. Rekening Buku Besar 

 Rekening yang digunakan untuk mencatat bertambahnya kas karena adanya 

penjualan tunai atau pelunasan piutang dagang. Format untu Rekening Buku 

Besar dapat dilihat pada lampiran 7. 

4.8  Kebijakan Akuntansi dan Manajemen Siklus Pendapatan 

Kebijakan akuntansi meliputi prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan 

oleh PDP Margomulyo yaitu :  

a. Perusahaan Transaksi dicatat dengan menggunakan metode accrual 

basis, dimana pendapatan diakui pada saat barang telah diserahkan. 

Pendapatan dicatat pada saat faktur penjualan dibuat. 

b. Pengakuan piutang ditetapkan sebesar nilai barang yang telah 

diberikan. Piutang akan ditagih sesuai dengan tanggal jatuh 

temponya.  

c. Karena tidak adanya jaminan untuk penjualan ini, maka akan timbul 

cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi piutang tak 

tertagih.  

d. Metode pencatatan yang digunakan adalah perpetual. Informasi 

mengenai jumlah dan harga pokok persediaan selalu di update setiap 

terjadi transaksi. 
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PDP Margomulyo mempunyai kebijakan manajemen berkaitan dengan 

siklus pendapatan yaitu sebagai berikut :  

a. Perusahaan masih menggunakan sistem manual untuk memproses 

penjualan . 

b. Seluruh penerimaan hasil penjualan di pusatkan di kantor pusat PDP 

Margomulyo.  

c. Penjualan hasil kebun dilakukan secara tunai dan penjualan kredit 

hanya untuk barang-barang inventaris perusahaan. 

d. Pelunasan piutang dari penjualan kredit dilakukan dua minggu sekali 

atau sesuai kesepakatan awal terjadi transaksi. 

e. Persetujuan kredit dilakukan oleh Direktur Utama dengan 

recomendasi dari bagian pemasaran. 

f. Prosedur penagihan yang digunakan adalah prosedur pra-penagihan 

lengkap, dimana faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara 

lengkap. 

g. Bukti Kas Masuk harus prenumberred. Hal ini bertujuan agar 

memudahkan penelusuran atas suatu transaksi. Verifikasi data 

keuangan dan menelusuri transaksi akan menjadi sulit atau tidak 

mungkin tanpa adanya penomoran dokumen sumber.  

h. Harga jual produk sudah ditetapkan oleh bagian pemasaran. 

i. Harga jual hasil perkebunan berdasarkan harga penawaran tertinggi 

dari para pembeli. 

j. Dilakukan pengecekan Buku Kas Harian pada setiap akhir hari kerja 
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k. Tutup Buku untuk Buku Kas Umum dilakukan setiap akhir bulan 

hingga tutup tahun yang akan dievaluasi oleh Direktur Utama, 

Pemegang Kas, dan Bagian Akuntansi. 

l. Setiap tiga bulan sekali dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas 

(BAP) yang merupakan penjelasan Saldo Kas yang terdiri dari Buku 

Bank dan Kas ditangan. 

 4.9. Analisis dan Pembahasan 

 4.9.1. Evaluasi terhadap Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi PDP Margomulyo secara umum sudah baik, namun 

masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan karena ada 

perangkapan tugas oleh satu bagian yang harus menjalankan dua fungsi. 

Perangkapan tugas di perusahaan ini terjadi pada Direktur Produksi yang 

seharusnya tugas pokoknya membantu Direktur Utama dalam bidang produksi, 

pelaksanaan kegiatan teknis tanaman, sarana produksi dan pemasaran hasil tetapi 

kenyataannya bagian ini masih menangani masalah kredit. Padahal dalam siklus 

pendapatan, bagian kredit terpisah dari seluruh proses, jadi otorisasi formal untuk 

transaksi merupakan aktivitas yang independen. Bagian kredit yang bertindak 

sebagai kelompok otorisasi independen mendeteksi pelanggan yang beresiko dan 

tidak bertanggungjawab.  

 Kelemahan lain yang timbul adalah bagian yang mengurusi akuntansi dan 

piutang tidak dipisahkan sehingga bagian akuntansi dan piutang yang terdapat 

diperusahaan ini memiliki fungsi ganda yaitu menangani urusan mencatat seluruh 
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lalu lintas keuangan yang terjadi dalam perusahaan, baik masuk atau keluar 

sampai dalam pelaporan keuangan yang berupa Laporan Laba/Rugi dan Neraca 

dan urusan piutang. Adanya rangkap jabatan antara bagian kearsipan dan bagian 

penagihan. Perangkapan jabatan PDP Margomulyo ini menjadikan beban yang 

harus ditanggung oleh bagian tersebut menjadi terlalu berat sehingga bagian 

tersebut tidak dapat bekerja secara optimal. 

 PDP Margomulyo masih belum memiliki bagian audit yang secara berkala 

mencocokkan penerimaan kas dengan membandingkan dokumen-dokumen seperti 

daftar penerimaan kas, bukti setor bank dan laporan bulanan dari bank. Padahal 

bagian audit sangat diperlukan sebagai kontroler terkait penerimaan kas.   

 Struktur organisasi sangat menentukan aktivitas-aktivitas pengumpulan, 

pengolahan data dan pelaporan dari suatu sistem informasi akuntansi, oleh karena 

itu jika terjadi perangkapan tugas antara bagian yang seharusnya dapat dipisahkan 

mengakibatkan kerja dari bagian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal. 

Hal ini juga dapat berpengaruh pada informasi yang dihasilkannya menjadi 

kurang dapat memenuhi kriteria dari nilai sebuah informasi yang berkualitas yaitu 

informasi menjadi tidak relevan, tidak dapat dipercaya, tidak lengkap, tidak tepat 

waktu, tidak mudah dipahami dan kemungkinan besar tidak dapat diuji 

kebenarannya. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran akan pentingnya suatu 

struktur organisasi dan job description yang jelas didalam sebuah perusahaan 

tersebut.  
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 Struktur organisasi harus dapat menunjukan garis-garis wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi adanya tumpang 

tindih fungsi dari masing-masing bagian. Jika dikaitkan dengan sistem informasi 

akuntansi penjualan perangkapan tugas ini terutama perangkapan tugas pada 

Direktur Umum yang juga menangani fungsi kredit akan sangat berpengaruh pada 

informasi penjualan yang akan dihasilkan, karena keduanya  merupakan bagian 

dari sistem informasi penjualan.  

 Dalam melakukan pemisahan fungsi ini disatu sisi akan menimbulkan 

penambahan biaya operasi perusahaan, namun jika dilihat dari keuntungan yang 

diperoleh perusahaan adalah dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, 

dapat meringankan beban dari bagian tertentu dalam hal tugas dan tanggung 

jawab yang harus ditanggung, karyawan akan semakin tahu dan ahli dalam 

melaksanakan tugasnya karena lingkup pekerjaannya menjadi sempit dan hanya 

satu bidang saja. 

 4.9.2 Usulan terhadap Struktur Organisasi 

a. Gambaran Usulan Struktur Organisasi  

 Struktur organisasi yang diusulkan peneliti yang berkaitan dengan siklus 

pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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     Gambar 12 

Usulan Struktur Organisasi 
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b. Usulan Job Description 

1. Direktur Utama 

a. Mengelola dan memimpin PDP Margomulyo 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

peraturan perundang-undangan 

c. Perencanaan kebijakan dan penetapan perumusan program PDP 

Margomulyo 

d. Pelaksanaan kebijakan tentang PDP Margomulyo 

e. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada Direktur dan 

karyawan PDP Margomulyo 

f. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas PDP 

Margomulyo 

g. Pelaporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

peraturan perundang-undangan 

2. Internal Audit 

a. Melakukan verifikasi, pengawasan dan pemeriksaan secara rutin 

atas segala kegiatan operasional bank. 

b. Melakukan verifikasi, pengawasan dan pemeriksaan umum 

secara berkala setiap tiga bulan sekali menyangkut kegiatan, 

bukti-bukti transaksi, kelengkapan dokumen kredit, tabungan 

dan deposito, kelengkapan dan kekinian perangkat manajemen 

bank, kepatuhan akan peraturan internal bank maupun 

peraturan-peraturan perbankan. 
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c. Membuat laporan hasil pemeriksaan. 

d. Membuat perencanaan yang menyangkut seluruh bidang usaha 

perusahaan. 

e. Membuat laporan tentang tingkat kesehatan bank dan disertai 

penjelasannya. 

f. Memberikan pengawasan dan pengarahan kepada bagian-bagian 

operasional dan marketing. 

3. Direktur Umum 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Utama dibidang 

administrasi umum, keuangan dan pembukuan (akuntansi). 

b. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang umum dan 

keuangan 

c. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang keuangan 

d. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lalu lintas keuangan dan akuntansi (Accounting), serta 

pengelolaan dokumen (Kasir Induk) 

e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang 

ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan administrasi 

keuangan . 

f. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepada Direktur Utama 

g. Pengelolaan administrasi aset Perusahaan. 

4. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

a. Tugas Pokok membantu Direktur Umum mengelola administrasi 

umum, dan kepegawaian 
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b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian ; Pelaksanaan urusan 

surat menyurat; urusan rumah tangga kantor; kearsipan dan 

dokumentasi 

c. Pengumpulan dan penyusunan data perusahaan dalam 

mengelola  

d. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada 

bagian pembukuan (akuntansi), bagian kearsipan, bagian 

penagihan, bagian piutang dan Kasir Induk  

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil 

5. Kepala Bagian Keamanan 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Produksi dalam menjaga 

hasil perkebunan perusahaan. 

b. Pengamanan hasil produksi  

c. Pengamanan inventaris kantor 

d. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada 

bagian keamanan, koordinator dan satpam 

e. Mengawasi seluruh aktivitas keluar masuknya barang yang ada 

digudang 

f. Mengkoordinasi seluruh pekerja untuk mengamankan aset 

6. Direktur Produksi 

a. Tugas pokok membantu Direktur Utama dalam bidang produksi, 

pelaksanaan kegiatan teknis tanaman, sarana produksi dan 

pemasaran hasil. 
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b. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang tanaman dan 

produksi 

c. Penyusunan sistem pola tanam, target produksi dan program 

pemasaran hasil produksi 

d. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional 

dan pemasaran produk.   

e. Penyusunan rencana teknis pengelolaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan 

f. Pelaksanaan kegiatan teknis tanaman dan produksi 

g. Pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

produksi 

h. Pemasaran hasil produksi 

i. Pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan 

7. Kepala Bagian Tanaman 

a. Tugas pokoknya membantu Direktur Produksi dalam bidang 

budidaya tanaman 

b. Perencanaan teknis tanaman 

c. Pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan dan holtikutura 

d. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada 

bagian Tata Usaha Tanaman, Pengawasan Tanaman dan pada 

bagian gudang. 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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8. Kepala Bagian Penjualan (Pemasaran) 

a. Perencanaan teknis pemanenan, pengolahan, pengemasan, dan 

pemasaran hasil tanaman 

b.  Pencatatan hasil produksi dan harga jual 

c. Menentukan kebijakan penjualan dan pemasaran hasil produksi 

d. Mempelajari kedudukan pesaing dipasaran 

e. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada 

bagian penjualan, bagian produksi dan bagian kredit. 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 4.9.3. Evaluasi Sistem Akuntansi dan Prosedur Pendapatan 

 Sistem Akuntansi dan Prosedur Pendapatan yang digunakan oleh PDP 

Margomulyo  saat ini sudah menerapkan beberapa aktivitas pengendalian untuk 

transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. Pada sistem akuntansi dan prosedur 

penjualan tunai PDP Margomulyo sudah menerapkan otorisasi transaksi yaitu 

dimana harga jual diberi tanda otorisasi oleh Bagian Penjualan dan Direktur 

Produksi.  

 Namun menurut penulis masih perlu adanya perbaikan dalam sistem 

akuntansi dan prosedur pendapatan PDP Margomulyo seperti pada aktivitas 

otorisasi transaksi penerimaan kas  baik dari penjualan tunai maupun pelunasan 

piutang yang tidak melakukan verifikasi apakah dokumen dari pelanggan dan 

permintaan pembayaran sudah benar padahal adanya kekurangan pada kas 

pelanggan dapat dideteksi ketika dilakukan pencocokan antara dokumen (nota 

timbang) dari pelanggan dengan dokumen dari bagian penjualan,  pada aktivitas 
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pengamanan aktiva dan catatan PDP Margomulyo masih kurang baik karena 

Penerimaan kas tidak disetorkan pada hari itu juga, tidak adanya pemisahan tugas 

antara Bagian Piutang dan Bagian Buku Besar pada sistem akuntansi dan prosedur 

pelunasan piutang. 

 Dari beberapa kelemahan aktivitas pengendalian sistem akuntansi dan 

prosedur penjualan baik secara tunai maupun kredit tersebut, penulis merasa 

masih perlu adanya perbaikan dalam sistem akuntansi dan prosedur pendapatan 

PDP Margomulyo agar terhindar dari berbagai kecurangan, penyimpangan, dan 

kesalahan sehingga dapat melindungi aktiva perusahaan dengan cara setiap aktiva 

dicatat dan diotorisasi secara tepat, serta setiap aktivitas bisnis dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. 

 4.9.4. Usulan terhadap Sistem Akuntansi dan Prosedur Pendapatan 

 Menurut pendapat penulis, prosedur pendapatan yang saat ini berlaku di 

PDP Margomulyo Kabupaten Kediri sudah baik. Tetapi, berdasarkan evaluasi 

struktur organisasi dan  evaluasi siklus pendapatan di atas, maka peneliti 

memberikan usulan prosedur siklus pendapatan sebagai berikut : 
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4.9.4.1. Usulan Sistem Akuntansi dan Prosedur Penjualan Tunai 

Gambar 13 

Sistem Akuntansi Penjualan Tunai 
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Sistem Akuntansi Penjualan Tunai (Lanjutan)
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 Prosedur Penjualan Tunai dari Hasil Produksi Tanaman Kopi, Cengkeh dan 

Tebu adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Pemasaran & Penjualan menerima permintaan 

penjualan dari pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan transaksi 

berdasar otorisasi dari Direktur Produksi, kemudian bagian ini 

membuat nota timbang hasil produksi tanaman yang dijual sebanyak 

dua lembar dan didistribusikan sebagai berikut : 

- Lembar ke 1 diserahkan ke pelanggan 

- Lembar ke 2 diteruskan ke Bagian Penerimaan (Kasir) 

2. Bendahara Penerimaan (Kasir) menerima nota timbang 2 dari Bagian 

Penjualan kemudian saat pelanggan melakukan pembayaran, Kasir 

menerima kas dan nota timbang lembar ke 1 dari pelanggan, dan 

membandingkan Nota timbang 1,2 dan kas yang diterima kemudian 

mencatat penerimaan ini ke dalam buku penerimaan kas (Kas Harian) 

3. Kasir mengembalikan Nota timbang 1 kepada pelanggan dan Nota 

timbang 2 diserahkan ke Bagian Audit Internal perusahaan. 

4. Kasir membuatkan kwitansi rangkap tiga yang didistribusikan sebagai 

berikut : 

- Lembar ke 1 ditujukan kepada pelanggan 

- Lembar ke 2 digunakan sebagai arsip Kasir 

- Lembar ke 3 diberikan ke Bagian Kearsipan 
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5. Bagian Kearsipan menerima kwitansi dari Kasir  kemudian membuat 

Bukti Kas Masuk (A1) rangkap dua : 

- Lembar 1 diserahkan kepada Kasir 

- Lembar 2 untuk Bagian Akuntansi. 

6. Bagian Kearsipan menyerahkan Kwitansi ke Bagian Akuntansi. 

7. Bagian Akuntansi ini menerima Kwitansi dan Bukti Kas Masuk 2 

kemudian melakukan penjurnalan, dan memposting ke Buku Besar. 

8. Kasir menyetorkan uang dan Bukti Kas Masuk 1 kepada Kasir Induk. 

9. Kasir Induk menerima uang dan Bukti Kas Masuk 1 dari kasir 

kemudian melakukan cek uang dan dokumen. 

10. Setelah kas dan dokumen sesuai maka Kasir Induk membuat bukti 

setor bank rangkap 2 kemudian menyetorkan kas dan Bukti setor Bank 

rangkap 2 tersebut ke Bank 

11. Bank mengembalikan Bukti setor 2 yang telah di beri tanda terima 

kepada Bagian Audit internal perusahaan. 

12. Pada akhir hari kerja, Kasir menyerahkan buku penerimaan kas (Kas 

Harian) ke Bagian Audit internal perusahaan. 

13. Secara berkala bagian Audit Internal Perusahaan membandingkan 

dokumen-dokumen terkait yaitu nota timbang dan buku kas harian 

dari kasir, Buku besar (Laporan Keuangan) dari bagian akuntansi dan 

Bukti Setor serta Laporan  Bank. 
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4.9.4.2  Usulan Sistem Akuntansi dan Prosedur Penjualan Kredit 

Gambar 14 

Usulan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 
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Lanjutan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit
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Usulan prosedur penjualan kredit dari penjualan barang inventaris PDP 

Margomulyo adalah sebagaiberikut : 

1. Bagian Penjualan membuat Surat Order Penjualan rangkap 5 : 

- SOP 1 untuk pelanggan 

- SOP 2 dan 3 untuk Bagian Kredit 

- SOP 4 untuk Bagian Penagihan 

- SOP 5 sebagai arsip 
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2. Bagian Kredit memeriksa data kredit pelanggan dan memberikan 

kredit berdasarkan keputusan Direktur Utama, kemudian memberi 

tanda persetujuan pada SOP 2 dan 3 kemudian menyerahkan kepada 

Bagian Gudang 

3. Bagian Gudang mempersiapkan Barang, menyerahkan barang kepada 

pelanggan dan membuat Surat Bukti Pengeluaran barang (SPB) 

rangkap 2 sebagai berikut : 

- SPB 1 untuk pelanggan 

- SPB 2 sebagai arsip 

4. Bagian Gudang mengarsip SOP 2 yang diterimanya tadi kemudian 

meneruskan SOP 3 ke Bagian Akuntansi. 

5. Bagian Akuntansi menerima SOP 4 dari Bagian penjualan, SOP 1 dari 

pelanggan, dan SOP yang disetujui dari bagian Gudang kemudian 

melakukan pengecekan dokumen dan membuat faktur penjualan 

rangkap 3 sebagai berikut  : 

- Faktur 1 dan 2 untuk Bagian Penagihan 

- Faktur 3 untuk arsip 

6. Bagian Penagihan melakukan penagihan ke pelanggan, kemudian 

mengotorisasi faktur-faktur tersebut kemudian faktur 1 diserahkan ke 

Bagian Piutang dan faktur 2 untuk arsip. 

7. Bagian Piutang menerima Faktur 1 kemudian memeriksa nomor seri 

faktur dan memposting ke kartu piutang. 
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Gambar 15 

Usulan Sistem Akuntansi Penerimaaan Kas dari Penjualan Kredit 
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Sistem Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang (Lanjutan)
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  Usulan Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit ( Prosedur 

Pelunasan Piutang ) adalah sebagai berikut : 

1. Bendahara Penerimaan (Kasir) menerima Faktur dan Uang pelanggan 

saat pelanggan melakukan pembayaran. 

2. Kasir mencatat ke buku Kas Harian dan membuatkan kwitansi 

rangkap tiga yang didistribusikan sebagai berikut : 

  -   Lembar ke 1 ditujukan kepada pelanggan 

  -   Lembar ke 2 digunakan sebagai arsip Kasir 

  -   Lembar ke 3 untuk bagian Kearsipan 

3. Kasir menyerahkan Faktur dan Uang kepada Kasir Induk kemudian 

Kasir induk membuat Bukti Setor Bank rangkap 2 

4. Kasir Induk menyetorkan uang dan Bukti Setor ke Bank kemudian 

Bank mengembalikan Bukti Setor lembar 2 ke Bagian Audit Internal 

Perusahaan. 

5. Bagian Kearsipan menerima kwitansi dari Kasir  kemudian membuat 

Bukti  Kas Masuk (A1) rangkap dua : 

   -  Lembar 1 diserahkan kepada Bagian Piutang 

   -  Lembar 2 diserahkan untuk Bagian Akuntnasi. 

6. Bagian Kearsipan menyerahkan Bukti Kas Masuk 1 ke Bagian 

Piutang kemudian Bukti Kas Masuk 2 ke Bagian Akuntansi dan 

Kwitansi diserahkan ke Bagian Audit Internal Perusahaan. 
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7. Bagian Piutang menerima Bukti Kas Masuk 1 dan mencatat kedalam 

Kartu piutang kemudian memperbarui buku besar pembantu piutang 

dagang beserta ikhtisar akun yang setelah itu diteruskan ke Bagian 

Akuntansi. 

8. Bagian Akuntansi menerima ikhtisar akun dan memperbarui Buku 

Besar Umum berdasar ikhtisar akun dan Bukti Kas Masuk yang 

diterimanya. 

9. Bank mengembalikan Bukti setor 2 yang telah di beri tanda terima 

kepada Bagian Audit internal perusahaan. 

10. Bagian Audit Internal Perusahaan membandingkan dokumen-

dokumen terkait yaitu kwitansi dari bagian kearsipan dan Bukti Setor 

serta Laporan  Bank.  

 

 4.9.5. Evaluasi terhadap Formulir-formulir yang digunakan 

  Formulir yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan 

adalah Bukti Kas Masuk untuk penjualan tunai dan untuk penjualan kredit disebut 

faktur penjualan. Bukti Kas Masuk dan Faktur Penjualan merupakan alat yang 

digunakan sebagai penampung data transaksi penjualan yang diperlukan untuk 

menghasilkan informasi mengenai aktivitas penjualan. Oleh karena itu harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung data-data penjualan yang 

diinginkan. 
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  Formulir yang digunakan oleh PDP Margomulyo baik secara tunai 

maupun kredit berisi nomor urut faktur (Bukti Kas Masuk), kolom tempat 

menampung data yang meliputi kolom keterangan untuk mencatat kode barang 

yang terjual, kolom keterangan yang digunakan mencatat jenis barang yang 

terjual, kolom harga atau jumlah uang yang masuk, tanggal dan daerah penjualan, 

serta tandatangan petugas yang bertanggungjawab atas formulir tersebut. 

   Menurut penulis, PDP Margomulyo masih menggunakan formulir yang 

sangat sederhana dalam transaksi penjualan tunai maupun penjualan kreditnya 

sehingga perlu adanya usulan format faktur penjualan (Bukti Kas Masuk) yang 

dapat membantu bagi bagian terkait dalam pembuatan laporan penjualan (Buku 

Kas Harian). PDP Margomulyo menggunakan formulir yang sama untuk 

penjualan tunai dan kreditnya, padahal sebaiknya berbeda karena pada penjualan 

kredit diperlukan informasi lain seperti informasi tentang syarat pembayaran. 

  Format Bukti Kas Masuk yang diusulkan oleh penulis mencantumkan 

nama pelanggan, nomor urut formulir, tanggal dan tempat transaksi terjadi, 

menggunakan kolom-kolom yang terdiri dari kode barang, jenis barang, jumlah 

barang, harga satuan , dan total harga. Untuk lebih jelasnya format Bukti Kas 

Masuk atau faktur penjualan tunai yang diusulkan penulis dapat dilihat pada 

Gambar 16 sebagaiberikut. 
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    Gambar 16 

    Usulan Format Bukti Kas Masuk (Faktur Penjualan Tunai) 

PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO 

KABUPATEN KEDIRI 

  

BUKTI KAS MASUK/FAKTUR PENJUALAN TUNAI 

  

Pelanggan: ________________ No    :  0000000000001 

  Tgl    : _____________ 

  No nota :  _____________ 

  

Kode 

Barang Jenis Barang 

Jumlah 

yang  

dipesan Harga Satuan Total 

          

          

          

Jumlah  

(terbilang)     

  

  

Pembuat Diperiksa Diketahui Disetujui Dibukukan   

  

            

  

  

Margomulyo, 

.........................20......... 

  PENERIMA 

  

( ttd & nama terang )   

 

  Sedangkan untuk faktur penjualan kredit yang diusulkan penulis dapat 

dilihat pada gambar 17. 
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    Gambar 17 

    Usulan Format untuk Faktur Penjualan Kredit 

PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO 

KABUPATEN KEDIRI 

  

FAKTUR PENJUALAN KREDIT 

  

Pelanggan: ________________ No    :  0000000000001 

  Tgl    : _____________ 

  

Syarat 

pembayaran:  _____________ 

  

Kode 

Barang 

Jenis 

Barang 

Jumlah 

yang  

dipesan 

Harga 

Satuan Total 

          

          

          

Jumlah  

(terbilang)     

  

  

Pembuat Diperiksa Diketahui Disetujui Dibukukan   

  

            

  

  

Margomulyo, 

...............20......... 

  PENERIMA 

  

( ttd & nama terang )   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang-

ulang dan operasi pemrosesan data yang berhubungan dengan 

penyediaan barang atau jasa kepada para pelanggan dengan tujuan 

memperoleh pendapatan.  

2. Jaringan prosedur yang membentuk siklus pendapatan PDP 

Margomulyo yaitu prosedur pesanan penjualan, prosedur penagihan 

dan prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur yang membentuk 

siklus pendapatan pada PDP Margomulyo sudah berjalan cukup baik 

namun masih perlu adanya perbaikan.  

3. Agar tidak menghambat tercapainya informasi yang cepat, tepat dan 

akurat, terdapat beberapa prosedur dan bagian dalam struktur 

organisasi yang harus diubah atau dihilangkan. Perbaikan ini sangat 

diperlukan untuk melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, 

kecurangan dan kerugian lainnya.  

4. Dokumen yang digunakan dalam prosedur siklus pendapatan pada 

PDP Margomulyo meliputi Nota Timbang, Kwitansi, Bukti Kas 

Masuk atau Faktur Penjualan. Dalam penggunaan dokumen sistem 

penjualan kredit PDP Margomulyo kurang baik, karena setiap 
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transaksi penjualan kredit tidak menggunakan dokumen yang memuat 

kelengkapan data.  

5. PDP Margomulyo masih melakukan penggabungan pada fungsi kredit 

dan fungsi penjualan. Hal ini menyebabkan fungsi penjualan 

mempunyai kecenderungan untuk menjual barang sebanyak-

banyaknya dan seringkali mengabaikan dapat tertagih atau tidaknya 

piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit.  

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian  

1. Evaluasi yang dilakukan peneliti hanya memfokuskan pada sistem 

informasi akuntansi yang berjalan pada PDP Margomulyo, sehingga 

evaluasi tidak sampai pada tahap penjurnalan. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan waktu, biaya dan karakter perusahaan yang sangat 

kompleks sehingga peneliti hanya memfokuskan pada struktur 

organisasi, prosedur penjualan tunai dan kredit saja.  

2. Peneliti hanya memberikan saran untuk pemecahan masalah pada 

struktur organisasi dan prosedur siklus pendapatan saja, tidak sampai 

pada perancangan perangkat lunak.  
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5.3 Saran  

1. Dalam sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PDP 

Margomulyo sudah menerapkan suatu sistem dan pengendalian intern 

yang cukup baik, sehingga perusahaan dapat menciptakan suatu target 

yang telah ditetapkan. Menurut pengamatan, perusahaan sesekali tidak 

melakukan kegiatan operasional yang telah ditetapkan sehingga 

prosedur yang ada sekarang perlu dilakukan pembaharuan sesuai 

dengan lingkungan bisnis yang terus berkembang.  

2. Untuk menghindari terjadinya fraud yang mungkin akan terjadi, PDP 

Margomulyo hendaknya melakukan pemisahan fungsi pada beberapa 

bagian seperti fungsi kredit dan fungsi penjualan. Selain itu untuk 

meningkatkan efektivitas waktu, dalam prosedur siklus pendapatan 

sebaiknya menghilangkan fungsi-fungsi yang tidak terlalu 

berpengaruh pada proses penjualan dan menambah fungsi audit 

internal perusahaan, serta penggunaan teknologi dalam siklus 

pendapatan juga sangat dibutuhkan. 
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