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Abstraksi 

Siklus penghasilan pada Toko Buku “X” masih menggunakan cara manual. 
Perhitungan total penjualan dan keuntungan dilakukan secara manual, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 
Dalam aktivitasnya perusahaan ini sangat membutuhkan informasi yang akurat, 
relevan dan tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk 
pengambilan keputusan, tetapi juga untuk melakukan perencanaan dan 
pengendalian. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang 
memadai, untuk memproses pencatatan secara otomatis dan menghasilkan 
informasi yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jadi, penelitian ini lebih 
bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, menganalisanya serta 
memberikan saran perubahan terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan gambaran penerapan sistem penghasilan Toko Buku 
“X” yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan pengamatan. 
Gambaran ini kemudian dievaluasi dan dilakukan analisis dan kemudian 
dirancang perangkat lunak Database Management System (DBMS) sistem 
penghasilan yang dapat digunakan di dalam operasional Toko Buku “X”. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan yang lama 
memiliki beberapa kelemahan, baik dari sisi input, sistem dan prosedur, maupun 
output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan kurang mampu memberikan 
informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan perencanaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan. Untuk itu, perlu dilakukan desain ulang 
atas sistem informasi akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis 
komputer. 

 
 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penghasilan, Database 
Management Systems, Perangkat Lunak. 
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Abstract 

Bookstore “X” is still using a manual revenue cycle system. Calculating 
total sales and profit do in manually, It takes a large amount of time to get some 
information that needed. For their activities, this company needs an accurate, 
relevant and timely information. The necessary information is not only for 
decision making but also for planning and controlling. Therefore an adequate 
accounting information system is needed in order to proceed an automate 
journalizing and to produce information accurately, quickly and appropriate with 
the company needs. 

This is a descriptive kind of research. So this research will explain the 
existing situation and condition, evaluate it and then give alternative solution for 
problem that exist. The goal of this research is to know how is the application of 
accounting information system for revenue cycle of Bookstore “X” which 
obtained from interview, collecting the document, and observing process. Then, 
this condition will be evaluated and analyzed, and then created a database 
management systems (DBMS) software that can be used to support in operational 
revenue cycle at the Bookstore “X”. 

The result of the analysis shows that old sales information system has 
several weaknesses both in input system and procedures as well as output 
produced. The output produced are less capable to provide necessary information 
for management in planning, controlling and decision making. Therefore, it is 
very necessary to redesign accounting information system by applying computer 
based system. 

 
 

Key Words : Accounting Information System, Revenue Cycle, Database 
Management Systems, Software. 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.0 Latar Belakang 

Menurut Laudon and Laudon (2000) empat perubahan kuat di dunia telah 

mengubah lingkungan bisnis. Salah satu dari perubahan itu adalah transformasi 

masyarakat ekonomi dan industri ke dalam layanan ekonomi berbasis 

pengetahuan dan informasi. 

Persaingan yang ketat memicu manajemen untuk melakukan upaya-upaya 

peningkatan performa perusahaan sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa 

yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sistem perekonomian semakin kompleks 

dan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem informasi yang baik memegang peranan 

penting dan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan merebut 

pangsa pasar untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.  

Untuk menanggulangi hal itu pihak manajemen harus secara terus menerus 

melakukan perbaikan di berbagai sektor, mulai dari pengorganisasian manajemen, 

melakukan pembinaan karyawan serta memulai pengembangan sistem informasi 

berbasis komputer.  

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) sistem merupakan satu kerangka 

yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam usaha membantu 

memecahkan masalah dan memicu pertumbuhan perusahaan, pelaku bisnis 

mengenal ERP (Enterprise Resource Planning) yaitu alat yang diimplementasikan 

 



 

untuk membantu operasional perusahaan yang terdiri dari beberapa subsistem 

yang saling berhubungan dan menciptakan informasi yang terintegrasi pada 

perusahaan yang kompleks dengan berbagai kegiatan operasional dan 

mengandalkan informasi dalam pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Menurut Steven A Moscove sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang 

terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk tercapainya sasaran yang telah 

ditetapkan, maka perencanaan yang dibuat harus matang dan berdaya guna. 

Dalam melakukan perencanaan diperlukan informasi yang akurat, tepat waktu dan 

relevan. Salah satu dari informasi tersebut adalah informasi akuntansi yang sangat 

berguna bagi operasional perusahaan. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) siklus pemrosesan transaksi secara 

sederhana mengelompokkan aktivitas bisnis dalam empat siklus aktivitas bisnis 

yang terdiri dari : siklus penghasilan, siklus pengeluaran, siklus produksi dan 

siklus keuangan. Siklus yang kelima adalah siklus pelaporan keuangan yang tidak 

termasuk siklus operasional. siklus ini memperoleh data akuntansi dan data 

operasional dari siklus lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan. 

Menurut Wilkinson et al. (2000) Siklus penghasilan dalam suatu perusahaan 

meliputi transaksi penjualan dan transaksi penerimaan tunai. Pada pembahasan 

berikutnya siklus penghasilan disebut sebagai siklus penjualan. Sistem yang 

diterapkan untuk siklus penjualan merupakan perpaduan antara pemenuhan 

informasi untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen, pengendalian 

internal dan performa perusahaan dalam berinteraksi dengan pelanggan. 

 



 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) istilah sistem informasi menyarankan 

penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi. Fleksibilitas merupakan 

tuntutan pasar yang senantiasa menghendaki perusahaan mampu menghasilkan 

produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu mengalami 

perubahan dan perbaikan manfaat. Dengan semakin berkembangnya komputer 

dan evolusinya sebagai teknologi informasi, menjadi peluang bagi perusahaan 

untuk mengoptimalkan aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi yang diramu 

menjadi sebuah sistem informasi.  

Toko Buku ”X” adalah salah satu toko buku berskala regional di wilayah 

Malang. Perusahaan ini bergerak dalam usaha penjualan buku-buku islami, kaset 

dan CD. Sistem akuntansi yang ada saat ini masih berupa pencatatan manual. Hal 

ini sering mengakibatkan munculnya beberapa masalah seperti kurang cepatnya 

pelayanan kepada konsumen, penyediaan informasi yang lambat dan kurang 

akurat sehingga operasional perusahaan dan proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang tinggi 

dikarenakan kurangnya informasi yang akurat dan lengkap. 

Sistem akuntansi penjualan merupakan salah satu komponen terpenting 

dalam sistem informasi akuntansi, karena penjualan merupakan sumber utama 

penghasilan perusahaan. Tingginya intensitas transaksi penjualan pada perusahaan 

retail semacam toko buku, mengharuskan siklus ini dikelola dengan pengendalian 

yang baik tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. 

Sebagai ujung tombak penghasilan perusahaan, siklus penjualan dengan 

berbagai karakter dan intensitasnya dituntut untuk memadukan antara kinerja 

 



 

pemrosesan data dan pelayanan yang handal bagi pelanggan. Banyaknya masalah 

yang sering dihadapi oleh perusahaan seperti seringnya terjadi kesalahan 

pencatatan dan kesalahan harga transaksi penjualan tunai oleh karyawan tidak 

hanya mengakibatkan kerugian perusahaan tapi juga menurunkan performa 

perusahaan. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu 

pengelolaan operasional dan pengendalian yang baik sesuai dengan kebutuhan 

manajemen.  

Disisi lain, teknologi informasi yang diterapkan di suatu entitas harus 

acceptable, artinya dapat diterima oleh semua orang yang akan menggunakannya. 

Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh seorang analis sistem dalam 

merancang sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang acceptable 

adalah aktivitas operasional dan karakter perusahaan pemakai sistem informasi. 

Oleh karena itu dalam karya tulis ini penulis membahas sistem penjualan berbasis 

teknologi informasi dengan menggunakan Microsoft SQL Server dan Visual 

Basic 6.0 dengan obyek penelitian dan analisa Toko Buku ”X” Malang. 

Untuk itu, hasil evaluasi dan usulan rancangan yang peneliti lakukan, 

dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul : 

”Evaluasi Siklus Penghasilan dan Perancangan Software Interface 

Berbasis Database Management System dengan menggunakan Microsoft 

Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000 (Studi Kasus pada Toko 

Buku  ”X”).” 

 

 



 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana siklus penghasilan yang sesuai kebutuhan manajemen Toko Buku  

”X”? 

2. Bagaimana rancangan software yang dapat mendukung siklus penghasilan 

pada Toko Buku  ”X”? 

2.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis siklus penghasilan Toko Buku  ”X”. 

2. Merancang dan membuat software yang mendukung siklus penghasilan 

dengan menggunakan software pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft 

SQL Server 2000. 

2.1 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat: 

1. Bagi Penulis 

a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan secara 

langsung ilmu yang didapat selama masa perkuliahan terutama yang 

berhubungan analisis sistem informasi akuntansi berbasis komputer. 

b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan 

kemampuan yang banyak dibutuhkan dalam bekerja terutama 

kemampuan berkomunikasi dan melakukan analisis. 

 



 

2. Bagi Toko buku  ”X” 

a. Mendapat masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki sistem yang 

telah ada terutama yang berkaitan dengan siklus penghasilan. 

b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus penghasilan dengan 

menggunakan dukungan software komputer yang lebih mudah 

pemakaiannya, sesuai dengan operasional perusahaan dan menghasilkan 

laporan yang lebih mudah dan cepat. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Memperluas wawasan dengan cara memperoleh gambaran tentang 

bagaimana proses evaluasi terhadap suatu sistem informasi akuntansi yang 

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang analis sistem. 

b. Mendorong pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

1.1 Tinjauan Tentang Sistem  

1.1.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi 

Menurut Laudon and Laudon (2000) data adalah sekumpulan baris fakta 

yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik 

sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan orang. 

Sedangkan informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang 

memiliki arti bagi manusia. 

Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran 

atau lebih. Sistem ini mengkoordinasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk 

mengubah masukan-masukan menjadi keluaran. Di dalam suatu sistem, 

komponen-komponen tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan 

hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai. 

Istilah sistem memiliki beberapa pengertian, tergantung pada sudut pandang 

pendefinisian. Kusrini dan Koniyo (2007) membagi pengertian sistem dalam dua 

kelompok pendekatan yaitu : 

3. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

kelompoknya, yang dalam hal ini sistem itu didefinisikan sebagai ”suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu aturan tertentu”. 

 



 

4. Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang lebih 

menekankan urutan operasi di dalam sistem. Prosedur didefinisikan oleh 

Richard F. Neushl sebagai ”Urutan operasi kerja (tulis-menulis), yang 

biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, 

yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi 

bisnis yang terjadi”. 

Laudon and Laudon (2000) mendefinisikan sistem informasi secara teknis 

sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau 

mendapatkan-kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. 

Sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumberdaya 

manusia dan komputer dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi 

keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem 

informasi cenderung berkembang dan menjadi lebih formal ketika perusahaan 

berkembang dan menjadi lebih kompleks. Sistem informasi menyediakan 

informasi untuk berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan. 

Robert A. Laitch dan K. Roscoe Bavis mendefinisikan sistem informasi 

sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.  

Sistem informasi mengubah (mengkonversi) masukan-masukan menjadi 

keluaran. Langkah dan arus informasi yang lebih rumit diperlukan untuk sebuah 

 



 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis perusahaan, tapi jumlah 

tahap yang dilalui tidak bertambah,  tahap-tahap itu meliputi input, proses dan 

output. Sasaran utama sistem informasi adalah : 

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan  

2. Menyediakan informasi yang mendukung operasional harian 

3. Menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan kekayaan. 

1.1.2 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2000) dalam Handojo, Sistem informasi 

akuntansi adalah serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi 

dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, 

serangkaian prosedur dan teknologi informasi. 

Wilkinson et al. (2000) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah kerangka kerja yang terintegrasi di dalam suatu entitas yang menggunakan 

sumber daya fisik untuk mengubah data ekonomik menjadi informasi finansial 

untuk guna mengatur aktivitas dan operasi perusahaan serta menyediakan 

informasi tentang entitas kepada berbagai pengguna yang berkepentingan. Bodnar 

and Hopwood (2004) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu 

kumpulan sumberdaya, misalnya orang dan peralatan, yang didesain untk 

mengubah data finansial dan data lainnya menjadi informasi yang nantinya akan 

digunakan para pengambil keputusan. Dan menurut Cushing and Romney (1998), 

SIA didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu 

organisasi yang bertanggungjawab untuk penyiapan informasi keuangan dan juga 

informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. 

 



 

Menurut Wilkinson et al. (2000), SIA merupakan sekumpulan 

komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan atau 

sasaran. Komponen tersebut saling berhubungan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan informasi untuk tujuan membantu 

perencanaan, pengendalian, koordinasi dan pengambilan keputusan 

perusahaan.  

Dalam melaksanakan tugasnya para manajer dan pembuat keputusan lainnya 

dihadapkan pada situasi yang tidak dapat dipastikan pada masa yang akan datang 

akibat terjadinya perubahan. Untuk membuat perencanaan dan melakukan 

pengendalian, maka pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi. 

Yusuf  (1996) menyatakan bahwa informasi adalah data-data yang berguna yang 

diolah sehingga dapat dijadikan dasar-dasar untuk mengambil keputusan yang 

tepat.  

Salah satu alat penyaji informasi adalah akuntansi. Akuntansi merupakan 

suatu alat untuk menginformasikan keadaan perusahaan atau organisasi kepada 

pemakai. Akuntansi mempunyai aktivitas yang terdiri atas pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, penyajian, dan penginterpretasian data dan informasi 

keuangan yang dimiliki perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada 

pemakainya. Akuntansi sebagai alat dalam mengolah transaksi keuangan 

memerlukan suatu sistem yang dapat menyampaikan informasi tersebut kepada 

pihak-pihak yang membutuhkannya.  

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Cushing (1995) adalah 

kumpulan manusia dan sumber daya modal dalam suatu organisasi yang 

 



 

bertanggung jawab untuk penyediaan informasi keuangan juga informasi yang 

diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Menurut Baridwan 

(2002) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan 

informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan, baik kepada 

pihak-pihak luar, seperti pajak, investor, dan kreditor, maupun pihak-pihak dalam 

perusahaan, terutama manajer.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah bagian dari organisasi yang mengumpulkan dan mengolah data 

transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi, baik bagi pihak luar maupun 

pihak dalam perusahaan. Informasi akuntansi adalah bagian terpenting dari 

seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen karena informasi akuntansi 

berhubungan langsung dengan data keuangan suatu perusahaan. Agar data 

keuangan yang ada dapat dimanfaatkan, baik oleh pihak manajemen maupun 

pihak luar perusahaan, maka data tersebut harus disusun dalam bentuk yang tepat 

dan sesuai kebutuhan perusahaan. 

Transformasi data menjadi informasi dalam sebuah sistem informasi yang 

efektif selalu melalui  tahapan input, proses dan output. Tiga tahap pemrosesan 

data tersebut meliputi lima tugas atau fungsi pokok : 

1.   Pengumpulan Data 

Fungsi pengumpulan data terdiri atas sebuah tahap penangkapan data (data 

capture) yaitu sebuah aktivitas penarikan data ke dalam sistem dan 

mencatatnya (record) dalam bentuk form, validasi dan pemeriksaan data 

 



 

dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika data 

bersifat kuantitatif, maka dilakukan pengukuran dahulu sebelum dicatat. 

Kemudian ditransmisikan atau dipindah dari titik tangkap ke titik 

pemrosesan. 

2.   Pemrosesan Data 

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. 

Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengklasifikasian untuk dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang 

telah ditetapkan. 

b. Mengalihkan data ke media atau dokumen lain. 

c. Mengurutkan, atau menyusun data menurut karakteristik tertentu. 

d. Mengelompokkan atau mengumpulkan pada kelompok dokumen yang 

sifat transaksinya sama atau sejenis. 

e. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip. 

f. Melakukan penghitungan atau kalkulasi yang diperlukan. 

g. Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif. 

h. Membandingkan data, misalnya dengan periode atau hari sebelumnya. 

3.   Manajemen Data 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemutakhiran dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan 

merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data. Pada 

tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan 

dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap retrieving, data yang 

 



 

tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau 

untuk keperluan pembuatan laporan.  

Manajemen data dan pemrosesan data mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Tahap pengelompokkan data dan pengurutan data dari fungsi 

pemrosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan sebelum 

dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi manajemen data. Manajemen 

data dapat dipandang sebagai bagian dari pemrosesan data. Manajemen data 

akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses menghasilkan 

informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen terutama 

mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan manajemen. 

 
Sumber: Wilkinson (2000) 

Gambar 2.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 
 
4.   Pengendalian dan pengamanan Data 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga 

dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk 

menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses 

 



 

dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk 

menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai. 

5.   Pengadaan Informasi 

Fungsi pengadaan informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi 

seperti penginterprestasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. 

1.1.3 Sistem Operasional dan Struktur Organisasi 

Menurut Laudon and Laudon (2000) dari prespektif bisnis, sistem informasi 

merupakan instrumen penting untuk menciptakan nilai organisasi. Sistem 

informasi akuntansi dalam perkembangannya sangat tergantung pada interaksinya 

dengan dengan subsistem lain dalam organisasi yaitu struktur organisasi dan 

sistem operasional. 

1.1.3.1 Hubungan Sistem Operasional dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Wilkinson et al. (2000) Sistem operasional adalah kumpulan proses 

fisik utama dalam sebuah perusahaan, Proses ini juga disebut proses bisnis, 

operasional atau aktivitas dalam sebuah rangkaian kerja dimana sumberdaya 

ditransfomasi menjadi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Setidaknya ada dua kaitan erat antara sistem informasi akuntansi dengan sistem 

operasional : 

1. Sistem informasi mengawasi dan mencatat berbagai hal yang terjadi di dalam 

sistem operasional perusahaan. 

2. Sistem informasi menyediakan masukan data kepada sistem operasional. 

 

 

 



 

1.1.3.2 Hubungan Struktur Organisasi dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) Organisasi adalah sekumpulan unit 

pengambil keputusan yang dijalankan untuk mencapai beberapa tujuan. Sebagai 

sistem setiap organisasi menerima input dan mentransformasikannya menjadi 

output dalam bentuk produk maupun jasa. Struktur organisasi adalah gambaran 

pola otoritas dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Kaitan erat 

antara struktur organisasi dengan sistem informasi yaitu: 

1. Struktur organisasi menunjukkan arus informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi. Arus vertikal menunjukkan adanya fungsi pertanggungjawaban 

pada organisasi, sedangkan arus horizontal menunjukkan adanya pembagian 

tugas di dalam suatu prosedur. 

2. Transaksi yang diproses oleh sistem informasi mengalir melalui berbagai 

departemen organisasi. 

1.2 Siklus Penghasilan 

1.2.1 Tujuan Siklus Penghasilan 

Karakter bisnis menentukan siklus-siklus mana yang dibutuhkan. Sistem 

ditata menurut berbagai transaksi yang dialami perusahaan, hal ini disebut sistem 

pemrosesan transaksi yang dikelompokkan berdasarkan ciri yang sama dan tujuan 

yang serupa. Siklus penghasilan yang meliputi penjualan dan penerimaan tunai 

merupakan salah satu siklus yang hampir selalu dimiliki oleh unit bisnis selain 

siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia dan siklus pelaporan. 

 



 

Tujuan utama siklus penghasilan menurut Wilkinson et al. (2000) adalah 

sebagai sarana pertukaran produk barang atau jasa dengan kas konsumen. Tujuan 

khusus yang ada di dalam tujuan utama siklus penghasilan antara lain: 

4. Mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat. 

5. Memverifikasi kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit. 

6. Mengirimkan barang atau melakukan jasa sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. 

7. Menagih biaya untuk barang dan jasa secara tepat waktu dan akurat. 

8. Mencatat dan mengelompokkan kas yang diterima secara tepat dan akurat. 

9. Memposting penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun yang sesuai. 

10. Menjaga produk dan kas sampai pertukaran selesai dilakukan. 

Dalam aktivitas penjualan, fungsi siklus penghasilan umumnya meliputi 

pencarian pesanan dari pelanggan, pemeriksaan kredit pelanggan, pemasukan dan 

pemrosesan pesanan penjualan, perakitan barang untuk dikirimkan, pengiriman 

barang, penagihan pada pelanggan, penerimaan dan penyimpanan uang tunai yang 

dibayar oleh pelanggan, menyelenggarakan catatan piutang, pembukuan transaksi 

ke buku besar umum, dan penyiapan laporan keuangan serta keluaran-keluaran 

lain yang diperlukan. Dalam hal penjualan tunai, fungsi penyelenggaraan catatan 

piutang tidak diperlukan. 

Siklus penghasilan biasanya diselenggarakan di bawah arahan fungsi (unit) 

organisasi pemasaran/distribusi dan keuangan/akuntansi perusahaan. Jadi, siklus 

penghasilan menyangkut interaksi siklus informasi pemasaran dengan siklus 

informasi akuntansi. Lebih lanjut, hasil yang dicapai serta informasi yang 

 



 

dihasilkan oleh siklus penghasilan memperluas sasaran dari fungsi 

pemasaran/distribusi dan keuangan/akuntansi. 

Secara umum, siklus penghasilan mencakup segala informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, konsumen, dan penerimaan tunai. Aliran dan 

pemrosesan data yang terlibat di dalam siklus penghasilan, umumnya melibatkan 

tiga aktivitas yaitu pemrosesan transaksi penjualan, pemrosesan penerimaan kas, 

dan pengelolaan buku pembantu piutang. 

1.2.2 Paparan Resiko dan Pengendalian pada Siklus Penghasilan 

1.2.2.1 Paparan Resiko 

Transaksi di dalam siklus penghasilan memiliki resiko yang beragam. 

Wilkinson et al. (2000) memaparkan berbagai resiko yang berhubungan dengan 

sistem di dalam suatu perusahaan yaitu: 

1. Kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan semacam ini timbul secara tidak 

sengaja dan acak. Kesalahan semacam ini biasanya timbul karena kurangnya 

pengetahuan karyawan sebagai akibat training yang diberikan kepadanya 

tidak memadai. Namun, kesalah ini bisa juga terjadi akibat kelelahan dan 

kurang hati-hati dalam bekerja. 

2. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan sengaja dilakukan salah satu pihak 

untuk mendapatkan keuntung pribadi. 

3. Kehilangan aset secara tidak disengaja. Kehilangan semacam ini terjadi karena 

kecerobohan dalam meletakkan aset di tempat yang tidak semestinya. 

4. Pencurian aset. Pencurian ini dapat dilakukan baik oleh pihak dari luar 

maupun dari dalam perusahaan. 

 



 

5. Pelanggaran keamanan. Ada pihak yang sebenarnya tidak memiliki akses 

terhadap suatu file data dan laporan namun dapat mengaksesnya.  

6. Aksi kekerasan atau bencana alam. Beberapa aksi kekerasan dan bencana alam 

dapat mengakibatkan kerusakan pada aset perusahaan termasuk data yang bisa 

berakibat pada terhentinya operasi bisnis dan bahkan membuat perusahaan 

jatuh bangkrut.  

Wilkinson et al. (2000) juga memaparkan permasalahan yang 

memungkinkan munculnya resiko yaitu: 

1. Kolusi. Merupakan suatu kondisi dimana dua atau lebih pegawai melakukan 

aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Kekurangtanggapan. Perusahaan mungkin tidak terlalu peduli dengan aktivitas 

yang merugikan mereka. Mereka mungkin sudah memiliki prosedur kebijakan 

dan pengendalian terkait hal tersebut, namun tidak dilaksanakan secara efektif. 

3. Kejahatan Komputer. Komputer sangat bermanfaat untuk membantu 

memperoses data dalam sebuah sistem. Namun komputer dapat diatur dan 

dimanipulasi sedemikian rupa hingga dapat merugikan perusahaan. 

Untuk memerangi resiko yang mungkin terjadi, membutuhkan pengukuran 

terhadap derajat keterjadian resiko. Derajat keterjadian resiko ini dipengaruhi oleh 

faktor: 

4. Frekuensi. Semakin tinggi frekuensi suatu kejadian yang terjadi maka semakin 

tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

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

tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

 



 

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

juga kemungkinan terjadinya resiko. 

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

resiko akan semakin berlipat ganda. 

1.2.2.2 Aspek Pengendalian pada Siklus Penghasilan 

Elemen pengendalian intern yang ada pada sistem informasi berbasis 

komputer hampir sama dengan sistem manual. Beberapa hal berikut menjadikan 

adanya penekanan yang berbeda pada pengendalian intern untuk kedua jenis 

sistem itu:  

1.  Sistem informasi terkomputerisasi lebih luas lingkup pengendaliannya karena 

sebagian besar proses tidak terlihat secara nyata oleh indra manusia.  

2.  Sedikitnya bukti berupa dokumen. Diperlukan desain sistem yang mampu 

meninggalkan jejak untuk keperluan pengauditan (audit trail). 

3.  Pengendalian harus diintegrasikan kedalam rancangan sistem sebagai salah 

satu elemen yang mendukung kekuatan desain sistem tersebut.  

4.  Diperlukan prosedur dokumentasi yang baik sehingga mampu merekam 

seluruh proses sekaligus pengembangan sistem itu sendiri. Prosedur back-up 

termasuk dalam hal ini. 

5.  Perlu dilakukan sentralisasi informasi untuk memudahkan pengendalian. 

6.  Memungkinkan pengendalian intern melalui program-program komputer. 

7.  Pengendalian pada salah satu fungsi mungkin dapat melemahkan 

pengendalian pada fungsi yang lain. 

 



 

Untuk dapat membangun sebuah pengendalian, Wilkinson et al. (2000) 

mengungkapkan bahwa perusahaan harus terlebih dahulu memahami tujuan 

pengendalian tersebut di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian pada siklus 

penghasilan antara lain: 

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

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

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

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

tepat. 

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

baik. 

Wilkinson et al. (2000) juga mengungkapkan ada dua macam pengendalian 

yang dapat dilakukan pada siklus penghasilan yaitu pengendalian umum (general 

controls) dan pengendalian aplikasi (application controls). Pengendalian umum 

terbagi atas: 

a. Pengendalian organisasional (organizational controls) 

Pada siklus penghasilan, pengendalian organisasional menekankan pada 

pemisahan tugas dan tanggung jawab pada unit-unit yang terkait dengan siklus 

ini. Fungsi yang harus dipisahkan adalah fungsi otorisasi, pencatatan, dan 

pemegang fisik. 

b. Pengendalian dokumentasi (documentation controls) 

Pengendalian ini meliputi suatu keharusan untuk menyediakan dokumentasi 

yang selalu lengkap dan tepat waktu (up-to-date). Pada siklus penghasilan 

 



 

berbasis manual dokumen yang harus ada adalah dokumen sumber, jurnal, 

buku besar, dan laporan. 

c. Pengendalian pertanggungjawaban aktiva (asset accountability controls) 

Pengendalian ini diutamakan untuk menjamin aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dimanfaatkan dan dicatat dengan layak. Pada siklus penghasilan, 

jumlah persediaan barang dagangan yang tercatat harus sama dengan jumlah 

fisik ketika dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, jumlah kas yang tercatat pada 

bank juga harus sama dengan jumlah pencatatan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

d. Pengendalian praktik manajemen (management practices controls) 

Pengendalian ini berguna untuk menjamin bahwa aktivitas di dalam 

perusahaan, terutama yang terlibat di dalam siklus penghasilan, dilakukan 

dengan layak. Untuk menjamin hal tersebut salah satunya dapat dilakukan 

dengan manajemen sumber daya manusia yaitu merekrut personel dengan 

kualifikasi yang tepat atau melakukan training terhadap personel yang ada. 

Selain itu dapat juga dilakukan perubahan pada sistem yang ada dan juga 

dengan melakukan audit manajemen. 

e. Pengendalian operasional pusat data (data center operations controls) 

Pada pengendalian ini harus dipastikan bahwa teknologi komputer harus 

digunakan dengan layak melalui supervisi, perencanaan yang memadai, dan 

prosedur yang teratur. 

 

 



 

f. Pengendalian akses (access controls) 

Pengendalian ini diperlukan agar suatu data dan informasi di dalam perusahaan 

tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap 

data atau informasi tersebut. Kebutuhan utama dari pengendalian akses adalah 

aspek pengamanan. 

g. Pengendalian otorisasi (authorization controls) 

Pengendalian ini membangun sebuah kondisi standar dimana sebuah transaksi 

atau aktivitas dapat dilakukan. Salah satu prosedur otorisasi yang dapat 

dilakukan pada sistem berbasis komputer adalah penggunaan password, 

dimana dengan memasukkan password akan keluar suatu modul yang 

digunakan untuk melakukan suatu transaksi atau aktivitas. Modul ini hanya 

keluar jika password yang dimasukkan tepat.  

Pengendalian aplikasi yang dapat dilakukan adalah: 

a. Pengendalian masukan (input controls) 

Pengendalian ini memastikan bahwa data yang dimasukkan harus tepat. Jika 

data yang dimasukkan salah maka aplikasi akan secara otomatis menolak 

penginputan data sehingga data yang salah tidak sampai masuk ke dalam 

sistem. 

b. Pengendalian pemrosesan (processing controls) 

Setelah data secara benar diinputkan maka selanjutnya akan dilakukan 

pemrosesan terhadap data tersebut. Pengendalian pemrosesan berfungsi untuk 

memastikan bahwa data yang diinputkan dapat diproses secara benar dan 

akurat. 

 



 

c. Pengendalian keluaran (output controls) 

Pengendalian memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan dari sistem harus 

lengkap dan didistribusikan kepada pihak yang tepat. 

 

1.3   What-if Scenario 

Laporan yang dihasilkan berdasarkan permintaan (Demand Report) adalah 

laporan tidak terjadwal yang dihasilkan untuk keperluan tertentu (keperluan 

khusus). Informasi yang dimuat berguna terutama untuk pembuatan keputusan 

manajerial dan pengendalian. Beberapa keputusan ini harus dihasilkan untuk 

keperluan perancangan keputusan pada level taktis dan strategis. 

Menurut Wilkinson et al. (2000) klasifikasi keputusan menurut kegiatan 

manajerial pokok meliputi keputusan perencanaan dan keputusan pengendalian. 

Perencanaan berlangsung pada tingkatan strategik dan taktik. Sedangkan 

pengendalian dilakukan pada tingkat pengendalian manajemen dan tingkat 

pengendalian operasional. 

Setiap situasi masalah dan keputusan yang terkait bersifat unik, sehingga 

setiap pengambilan keputusan juga unik. Dalam sebuah proses pengambilan 

keputusan diperlukan informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk 

mengenali permasalahan, menentukan rangkaian tindakan alternatif selanjutnya 

mengevaluasi dan memilih alternatif. Karena itulah berbagai analisis dan diskusi 

diperlukan untuk menemukan jenis-jenis informasi yang diperlukan manajemen 

berdasarkan keputusan-keputusan yang akan diambil manajemen analisis ini 

dikenal dengan what-if scenario. 

 

 



 

1.3.1 Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi 

Menurut Bodnar dan Hoopwood (2004) Istilah sistem informasi mengacu 

pada penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna terhadap informasi. Sistem informasi berbasis komputer 

adalah kumpulan hardware dan software komputer yang didesain untuk 

mentransformasi data menjadi informasi yang bermanfaat. 

Menurut Laudon and Laudon (2000) di dalam perekonomian berbasis 

informasi dan pengetahuan, teknologi informasi dan sistem mempunyai arti 

penting, bahkan pada lintas industri, informasi dan teknologi sudah menjadi aset 

penting perusahaan. Sistem informasi diperlukan untuk mengoptimalkan alur 

pengetahuan dan informasi di dalam organisasi dan untuk membantu 

memaksimalkan sumber daya pengetahuan milik perusahaan. 

1.3.1.1 Database Management System (DBMS) 

Menurut Utami (2008) DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang 

untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang 

besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih 

mudah. DBMS merupakan antar muka antara pengguna database (baik pengguna 

langsung maupun aplikasi) dengan data yang tersimpan.  

Kelebihan penyimpanan data dalam DBMS adalah : 

1. Performance 

Dalam pengelolaan data yang banyak, DBMS memiliki performa dan kinerja 

yang baik apabila dibandingkan penyimpanan dengan menggunakan flat file. 

 



 

Disamping itu, DBMS juga menawarkan efisiensi dalam media penyimpanan 

dan penggunaan memori. 

2. Integritas 

Integritas data akan lebih terjamin dengan adanya DBMS. Contoh 

keterjaminan integritas data dengan penggunaan DBMS adalah minimnya 

terjadi redundansi. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau 

kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan 

pemborosan media penyimpanan. 

3. Independensi 

Perubahan struktur database memungkinkan untuk dilakukan tanpa harus 

mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Sehingga pembuatan antarmuka ke 

dalam data akan lebih mudah dengan adanya DBMS. 

4. Sentralisasi 

Data yang terpusat akan memudahkan pengelolaan database, bagi pakai dan 

menjamin kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama daripada 

data disimpan dalam bentuk flat file ataupun worksheet yang tersebar. 

5. Security 

DBMS memiliki sistem keamanan yang fleksibel dari pada pengamanan pada 

file system operasi. 

Dengan menggunakan DBMS maka pengguna dapat mendefinisikan data 

yang akan disimpan dalam suatu bentuk yang dinamakan dengan model data yang 

merupakan suatu konsep untuk mendeskripsikan suatu daya yang akan disimpan 

dalam suatu media. 

 



 

1.3.1.2 Relational Database Management System (RDBMS) 

Menurut Utami (2008) Model relational database dapat dikatakan sebagai 

kumpulan satu atau lebih relasi dimana setiap relasi merupakan koleksi dari data 

disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Relasi merupakan 

konstruksi diskripsi daya yang utama dalam model relasional. 

Database harus memiliki mekanisme pembatasan untuk memastikan bahwa 

data yang tersimpan adalah data dan informasi yang tepat, DBMS harus mampu 

menjaga data agar data yang dimasukkan oleh pengguna benar-benar data yang 

legal dan formal dalam artian bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan 

yang ada. Batasan integritas (integrity constraint) merupakan kondisi yang 

ditetapkan dalam skema database dan memberikan pembatasan pada data yang 

akan disimpan dalam database. Jika data memenuhi keseluruhan persyaratan 

yang ada (integrity constraint) maka data tersebut akan menjadi legal formal. 

Secara garis besar pembatasan integritas data dapat dilakukan melalui : 

1. Domain Constraint, digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap 

tipe data yang digunakan, range suatu nilai dari data, pembatasan data 

yang sama dan ketentuan diperbolehkannya nilai null pada suatu 

kolom data. 

2. Key Constraint, dibagi menjadi dua yakni primary key dan foreign key. 

Primary key merupakan pembatas yang digunakan untuk meyakinkan 

bahwa setiap table harus memiliki satu atau lebih kolom yang dapat 

dijadikan suatu identitas unik setiap baris. Pembatas yang berupa 

foreign key menentukan bahwa nilai suatu kolom atau kumpulan 

 



 

kolom suatu tabel harus sama nilai di suatu tabel yang lain. Pembatas 

ini digunakan untuk memenuhi syarat referential integrity antara dua 

tabel. 

1.3.1.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang biasa dipakai untuk 

menggambarkan proses dalam sistem. DFD adalah suatu gambaran grafis dari satu 

sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan 

bagaimana data mengalir melalui suatu proses ke proses yang lain. Beberapa 

simbol DFD yang dipergunakan untuk menggambarkan sistem berdasarkan dua 

tipe DFD Yourdon and DeMarco dan Gane and Sarson antara lain : 

1. External Entity 

Individu, organisasi atau sistem lain yang berada di luar sistem akan tetapi 

melakukan interaksi dengan sistem. Simbol dari External Entity adalah 

sebagai berikut : 

Yourdon and DeMarco Gane and Sarson 
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2. Data Process 

Yang dimaksud dengan Data Process adalah aktivitas atau fungsi yang 

dilakukan untuk tujuan bisnis tertentu, baik manual maupun terkomputerisasi. 

Simbol dari Data Process adalah sebagai berikut : 

 



 

Yourdon and DeMarco Gane and Sarson 
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3. Data Store 

Data store adalah kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data 

yang mengalir keluar dari data store adalah data yang didapat dari data store, 

sedangkan yang mengalir masuk menunjukkan data yang ditambahkan atau 

diperbaharui pada data store. Simbol dari Data Store adalah sebagai berikut : 

 
Yourdon and DeMarco Gane and Sarson 
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4. Data Flow 

Satu jenis atau kumpulan data logis yang berasal atau berujung pada proses. 

Simbol dari Data Flow adalah sebagai berikut : 

Yourdon and DeMarco Gane and Sarson 

 

 

 

 

 



 

Pemodelan sistem dengan menggunakan Data Flow Diagram melalui 

beberapa tahap mulai dari context diagram hingga ke level n sehingga sistem 

dijabarkan secara detail. Context diagram adalah penggambaran sistem secara 

keseluruhan yang paling umum yang kemudian dapat dijabarkan lagi ke dalam 

beberapa subsistem atau subproses menjadi DFD level 0, level 1 dan seterusnya 

hingga tidak dapat dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam beberapa subproses. 

1.3.1.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah bentuk diagram dari desain 

database relasional yang terdiri dari table yang dibuat dan memenuhi syarat-

syarat model relasional. ERD terdiri dari tiga komponen utama yakni : 

1. Entitas 

Entitas merupakan suatu “obyek nyata” yang mampu dibedakan dengan obyek 

yang lain. Obyek tersebut dapat berupa orang, benda ataupu hal yang lainnya. 

2. Atribut 

Atribut merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas, atribut 

digambarkan dengan suatu lingkaran. 

3. Kerelasian 

Merupakan penggambaran hubungan antar entitas atau sering disebut 

kerelasian. Pada kerelasaian terdapat kardinalitas atau derajat hubungan antar 

entitas. Ukuran derajat hubungan antar entitas terdiri dari one-to-many, many-

to-one dan many-to-many. 

 

 



 

1.3.2 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 

Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor  

penggeraknya telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis 

komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak software yang 

dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi.  

Dibidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer  

banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para  

akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat 

waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. 

Karakteristik sistem informasi akuntansi terkomputerisasi adalah akuntansi 

berbasis teknologi informasi memungkinkan dihasilkannya buku besar yang 

berfungsi sebagai gudang data (data warehouse). dimana seluruh data yang 

tercantum dalam dokumen sumber dicatat, dianalisa, diklasifikasi dengan 

transaction processing software ke dalam General Ledger yang diselenggarakan 

dalam database yang bisa dibagi pakai, sehingga memungkinkan untuk diakses 

oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan dan hak akses. 

1.4   Structured Query Language 

Menurut Utami (2008) Structured Query Language (SQL) merupakan 

bahasa komputer standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem 

manajemen basis data relasional. Pada dasarnya SQL merupakan bahasa komputer 

standar yang ditetapkan oleh ANSI (American National Standard Institute) untuk 

mengakses dan memanipulasi sistem database. SQL diciptakan dengan sedikit 

kata, karena dirancang untuk memberikan kemampuan untuk membaca dan 

 



 

menulis data dari suatu database dengan cara yang sederhana dan efisien. SQL 

dapat digunakan dalam sistem manajemen basis data relasional seperti Microsoft 

Access, Microsoft SQL Server, Oracle dan lain sebagainya. Komponen kunci dari 

SQL server database antara lain : 

1. Tabel 

Tabel merupakan inti dari sebuah database, semua data disimpan dalam 

tabel. Data disimpan dalam tabel berupa baris (Record) dan kolom (field). 

2. Diagram 

Diagram adalah tampilan grafis obyek-obyek database yang dibuat beserta 

relasinya. 

3. Index 

Index adalah jenis file khusus yang berguna untuk meningkatkan kecepatan 

pencarian data pada tabel. 

4. View 

View atau query adalah tabel virtual yang berisi satu atau lebih tabel yang 

berguna untuk melihat data yang diperlukan. 

5. Stored Procedure 

Data dalam database hanya bisa diakses dengan perintah transact-SQL, 

sedangkan Stored Procedure adalah perintah transact-SQL yang disimpan 

dalam server. 

1.5  Microsoft Visual Basic 6.0 

Menurut Suhata (2000) Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman 

dan lingkungan pengembangan (development environment) yang berjalan diatas 

 



 

sistem operasi windows. Bahasa pemrograman ini kaya akan feature dan 

kelebihan-kelebihan yang dapat membantu kita membuat berbagai macam tipe 

aplikasi yang berbeda. Kita dapat membuat program yang berinteraksi dengan 

database, intranet, internet, dan bahkan dengan perangkat keras. 

Visual Basic mampu menciptakan aplikasi yang berbasis windows (Windows 

based aplication), yaitu alat bantuk untuk membuat berbagai macam program 

komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Bahasa 

pemrograman ini dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, dan merupakan 

pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa pemrograman BASIC 

(Beginner’s All-purpose Symbolic Intruction Code) yang dikembangkan pada era 

1950-an.  

Perkembangan Visual Basic mendapat sambutan yang sangat baik di 

kalangan programmer, terbukti dengan banyaknya developer di seluruh dunia 

yang menggunakan Visual Basic.  Pada tahun 1997 muncul Visual Basic 6.0 yang 

tidak jauh berbeda dengan Visual Basic 5. Hanya saja, Visual Basic 6.0 sudah 

ditambah dengan kemampuan internet programming dan juga penyempurnaan 

pada tingkat keamanan, yang kemudian menimbulkan pergeseran trend 

pemrograman Visual Basic 6.0 dari aplikasi desktop kearah aplikasi network. 

Integrated Development Environment (IDE) Visual Basic 6.0 dibagi menjadi 

delapan bagian besar : 

1. Menu 

Menu bar berfungsi untuk menjalankan suatu perintah atau fungsi 

pengembangan project Visual Basic. 

 



 

2. Toolbar 

Pada prinsipnya toolbar berfungsi sama dengan menu bar, yaitu berisi icon-

icon yang mewakili perintah-perintah yang terdapat di dalam menu bar 

3. Toolbox 

Berisi kontrol yang dapat diletakkan pada sebuah form yang secara default 

berisi kontrol-kontrol umum yang sudah disiapkan oleh Visual Basic. 

4. Project explorer 

Merupakan tempat yang digunakan untuk melihat daftar form, modules, 

class modules dan desaigner. 

5. Properties Window 

Merupakan tempat yang digunakan untuk mengatur properti dari setiap 

objek kontrol. Pada properties windows ini semua objek kontrol dapat diatur 

sesuai dengan program aplikasi yang akan dibuat 

6. Form Layout Window 

Form Layout Window berfungsi untuk melihat posisi tampilan form saat 

dieksekusi atau program dijalankan 

7. Form Objek 

Digunakan untuk menempatkan atau meletakkan objek dari kontrol-kontrol 

yang akan digunakan untuk merancang dan membuat program aplikasi. 

8. Kode Editor  

Digunakan sebagai tempat untuk menulis kode-kode program aplikasi. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di sebuah perusahaan Toko Buku “X” yang 

terletak di Kota Malang. Toko buku ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

perusahaan ini memiliki karakteristik yang unik sebagai sebuah toko buku islami 

yang kini semakin disambut hangat oleh para pecinta buku dan konsumen. Selain 

itu, selama ini Toko Buku “X” tersebut belum secara optimal menggunakan sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer di dalam bisnis mereka. Selama ini 

perusahaan hanya menggunakan aplikasi-aplikasi penjualan secara umum yang 

tidak sesuai dengan karakter dan proses bisnis perusahaan, bahkan mayoritas 

masih menggunakan manual atau dengan kertas dalam kegiatan operasionalnya.  

1.2 Fokus Penelitian 

Pihak manajemen menyatakan bahwa sebagian fungsi di dalam Toko Buku 

“X” ini telah dijalankan secara terkomputerisasi (menggunakan software aplikasi 

penjualan umum, Microsoft Word, Microsoft Excel, dll), namun belum 

menggunakan sistem komputerisasi yang terelasi satu sama lainnya (relational 

database system). Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk memberikan usulan 

berupa pengelolaan database (Database Management System/DBMS) yang 

dilakukan Toko Buku  “X” guna menghasilkan informasi yang dapat digunakan 

manajemen di dalam pengambilan keputusan.  

 



 

Seperti yang telah diungkapkan sekilas di dalam bab pendahuluan, bahwa 

penelitian yang dilakukan akan berfokus pada bagaimana pengelolaan siklus 

penghasilan. Adapun siklus penghasilan tersebut terdiri dari aktivitas-aktivitas 

penjualan seperti proses penjualan tunai, proses kerjasama pameran dan retur 

penjualan tunai serta pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut di dalam Toko 

Buku  “X”. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sumber data secara langsung (yang dikumpulkan 

oleh peneliti dari responden). Data primer ini meliputi: 

1. Struktur organisasi 

2. Prosedur di dalam siklus penghasilan 

3. Kebijakan manajemen dan akuntansi terkait dengan siklus penghasilan 

4. Bukti transaksi di dalam siklus penghasilan 

5. Laporan yang dihasilkan dari siklus penghasilan 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada obyek 

penelitian antara lain: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pihak manajemen Toko Buku “X” yang menjadi objek di dalam 

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan telah di desain secara terstruktur 

sebagai instrumen yang digunakan dalam metode wawancara. Pada metode 

 



 

pengumpulan ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu dengan 

wawancara terbuka (tidak terbatas pembahasannya/terus berkembang) dan 

wawancara terstruktur (terbatas pada pokok pembahasan yang diinginkan). 

2. Observasi 

Metode pengumpulan data ini adalah metode yang melakukan pengamatan 

secara langsung aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam Toko Buku “X” dan 

selanjutnya menjadi bahan penelitian. Metode observasi ini menuntut kejelian 

peneliti untuk dapat melihat adanya kejadian-kejadian yang dapat dijadikan 

dasar di dalam pengevaluasian. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengumpulan-

pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diperoleh dari obyek 

yang diteliti. 

1.5 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu : 

1. Tahapan analisis Toko Buku  “X” 

a. Mengumpulkan informasi umum perusahaan.  

Informasi umum adalah informasi yang menyangkut sejarah perusahaan, 

prospek perusahaan, target pasar, dan lain sebagainya. Informasi ini 

penting guna mengetahui karakteristik dan peran perusahaan di 

masyarakat. 

 

 



 

b. Survey atas sistem yang ada saat ini 

Survei ini merupakan tahapan untuk mengetahui bentuk sistem yang telah 

diterapkan sebelumnya. Survei tersebut menyangkut pemahaman akan 

prosedur operasional, struktur organisasi, beserta kebijakan manajemen 

dan akuntansi terutama yang berhubungan dengan siklus penggajian. 

c. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. 

Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran akan keinginan dari 

manajemen terhadap evaluasi dan usulan serta rancangan yang nantinya 

akan diberikan. Misalnya saja, apabila manajemen mengharapkan adanya 

informasi akan banyaknya pegawai yang bekerja selama kurun waktu 1 

tahun disertai dengan jabatan yang dijabat. Maka, usulan nantinya harus 

dapat memberikan informasi tersebut. 

d. Mengidentifikasi tanggungjawab utama manajer. 

Identifikasi ini adalah sebuah proses untuk menentukan bentuk kerjasama 

yang dilakukan antara manajemen (yang diwakilkan oleh manajer) dan 

peneliti guna memperoleh sistem yang sesuai harapan yang dinginkan. 

e. Mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh manajer. 

Identifikasi ini juga digunakan untuk membantu manajemen terutama para 

manajer guna menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini mereka 

hadapi. 

 

 



 

f. Mengidentifikasi kebutuhan sistem. 

Identifikasi ini dilakukan untuk dapat mengetahui pada bagian mana saja 

yang perlu menggunakan perangkat sistem secara manual dan bagian mana 

yang membutuhkan perangkat sistem secara terkomputerisasi. 

g. Analisis atas sistem laporan. 

Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan laporan yang sesuai dengan 

format yang diharapkan. Bentuk laporan dan isi dari laporan tersebut 

dipertimbangkan dari analisa akan informasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

2. Tahapan evaluasi atas siklus penghasilan Toko Buku “X” 

a. Menganalisis dan mengevaluasi informasi diatas akan kemungkinan 

adanya kelemahan pengendalian internal yang dibentuk serta kemungkinan 

untuk melakukan penyimpangan atau moral hazard. 

b. Menentukan alternatif solusi atas kelemahan pengendalian yang mungkin 

muncul sehingga dapat mengatasi kemungkinan terjadinya moral hazard. 

3. Tahap Perancangan Software 

a. Mendesain solusi hasil analisis dan mengkomunikasikannya dalam bentuk 

Data Flow Diagram (DFD) serta Entity Relationship Diagram (ERD). 

b. Mendesain database yang akan digunakan sebagai pengelola dan 

penyimpan data. 

c. Membuat interface dan melakukan pengkodean aplikasi dengan bahasa 

pemrograman. 

 



 

d. Melakukan pengujian aplikasi untuk menemukan dan memperbaiki dengan 

tujuan meminimalkan terjadinya bug (perilaku yang menyimpang) 

kemudian dilakukan integrasi. 

1.6 Perancangan Software Interface 

Desain sistem yang direkomendasikan kepada pihak manajemen Toko Buku 

“X” kemudian dibuatkan software yang menunjang sistem tersebut. Software ini 

dibuat dengan menggunakan Microsoft SQL Server 2000 sebagai sistem 

pengelola data dan Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai antar muka (interface). 

Penulis menggunakan Microsoft SQL Server 2000 sebagai mesin pengelola 

database karena memiliki kehandalan dalam mengelola, mengakses dan 

memanipulasi data untuk berbagai keperluan penyediaan informasi bagi para 

pemakai. Sedangkan untuk tampilan muka (interface) dari software yang akan 

dibuat, penulis menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 yang memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas pembuatan tampilan yang mudah 

dipahami dan user-friendly. 

 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

1.1 Gambaran Umum Obyek 

1.1.1 Sejarah Singkat Obyek 

Perusahaan tempat penulis melakukan penelitian adalah Toko Buku “X”. 

Toko buku ini adalah perusahaan perseorangan yang merupakan salah satu dari 

beberapa toko buku yang berlokasi di kota Malang. Bidang usaha dari Toko Buku 

“X” adalah penjualan buku-buku islami, kitab, CD/kaset islami dan obat-obatan 

Tibbun Nabawi (metode pengobatan Nabi).  

Dengan produk dan pelayanan yang dimilikinya, diharapkan perusahaan 

yang berlokasi di lingkungan kampus universitas terkemuka di kota Malang ini 

mengoptimalkan penjualan barang dan pelayanan kepada pelanggannya. Untuk 

meningkatkan pelayanan dan dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis maka 

diperlukan suatu sistem informasi untuk pengolahan data, dimana data dan 

informasi merupakan aset penting dalam menghadapi persaingan dunia bisnis saat 

ini. 

Banyak masalah yang timbul di Toko Buku ”X” misalnya masalah informasi 

persediaan barang, pendataan suplai barang, penjualan, supplier dan akurasi 

pelaporan serta data yang tersaji dari pembukuan yang telah berjalan. Selain itu, 

keterlambatan dalam pembuatan laporan juga sering terjadi karena kesulitan 

dalam pencarian dan pengolahan data. Semua permasalahan yang timbul 

disebabkan semua data yang ada hanya berbentuk bon/struk yang dicatat dan 

 



 

dibuat secara manual. Dalam proses pembuatan laporan dilakukan dengan 

memasukkan data, dalam hal ini menggunakan Microsoft Excel. Dalam 

memasukkan data akan susah mengetahui keakuratan data dikarenakan belum 

terbangunnya pengendalian yang kuat pada setiap prosedur dan siklus pemrosesan 

transaksi. 

Untuk mempermudah pengelolaan aktivitas harian, pihak toko buku telah 

menggunakan beberapa tipe Software penjualan dan akuntansi. Akan tetapi 

software yang dipakai tidak mampu bekerja maksimal karena tidak sesuai dengan 

aktivitas dan proses bisnis yang dimiliki secara spesifik oleh Toko Buku “X”. 

Dapat disimpulkan bahwa Toko Buku ”X” membutuhkan sebuah sistem informasi 

akuntansi yang akan mengelola operasional harian dan transaksi Toko Buku ”X”. 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi tersebut dapat mengurangi 

permasalahan yang ada serta mampu mendukung operasional harian, 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen, mempertajam kekuatan 

pemrosesan data dan informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga 

meningkatkan kemampuan toko buku dalam menghadapi persaingan. 

1.1.2 Gambaran Struktur Organisasi 

Menurut Wilkinson (1992) organisasi formal disusun berdasarkan prinsip-

prinsip atau asas-asas yang berlaku. Teori kontingensi mengatakan bahwa setiap 

perusahaan tunduk pada seperangkat kondisi yang khas; karenanya, struktur 

organisasi tiap-tiap perusahaan bergantung pada kondisi tertentu. 

Toko buku “X” dijalankan dengan menggunakan tipe struktur organisasi 

sederhana berdasarkan jenis pembagian kerja. Dibawah general manajer yang juga 

 



 

pemilik toko, karyawan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian toko buku dan 

bagian administrasi. Seluruh aktivitas operasional, pengelolaan data dan berbagai 

prosedur lain diawasi dan dilaksanakan dibawah supervisi langsung dari general 

manajer. Seluruh penilaian data, keputusan dan seluruh otorisasi terpusat pada 

seorang general manajer, sedangkan para karyawan membantu general manajer 

secara teknis. Struktur organisasi Toko Buku “X” dapat dilihat pada gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Buku “X” 

Untuk itu, berikut ini dijelaskan gambaran tugas dan tanggung jawab pada 

masing-masing fungsi yang terdapat di dalam struktur organisasi perusahaan : 

1. General manajer 

a. Membuat keputusan yang mempengaruhi strategi perusahaan pada 

seluruh operasional perusahaan. 

b. Melakukan otorisasi dan pengesahan terhadap seluruh formulir. 

c. Memberikan keputusan dan otorisasi pada seluruh transaksi yang terjadi 

pada Toko Buku ”X”. 

d. Membuat prosedur dan kebijakan manajemen. 

 



 

e. Membuat keputusan dan otorisasi transaksi pada siklus penghasilan, 

siklus pengeluaran dan siklus manajemen sumberdaya manusia. 

f. Ujung tombak Toko Buku ”X” dalam berhubungan dengan supplier, 

rekanan dan entitas lain diluar perusahaan. 

g. Mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap data dan informasi. 

2. Bagian Toko Buku 

a. Melakukan penjualan kepada pelanggan di Toko Buku ”X” 

b. Menerima kiriman barang dari supplier. 

c. Menerima pengajuan kerjasama dan pesanan pelanggan. 

d. Membuat bukti dasar dan rekapitulasi penjualan dan pembelian 

3. Bagian Administrasi 

a. Mengelola aktivitas operasional perusahaan diluar penjualan dan 

pembelian. 

b.   Membantu General manajer dalam aktivitas pencatatan dan pelaporan. 

1.1.3 Gambaran Operasional Siklus Penghasilan 

1.1.3.1  Informasi Dalam Siklus Penghasilan 

Siklus Penghasilan dari Toko Buku ”X” diwakili oleh serangkaian prosedur 

penjualan baik dengan metode penjualan langsung di lokasi toko buku maupun 

dengan metode penjualan yang lain. Toko Buku ”X” memiliki dua tipe penjualan, 

yaitu dengan penjualan tunai di toko buku dan penjualan pameran.  

Sebagai bentuk aktivitas promosi dan peningkatkan penjualan, perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam bisnis buku memiliki aktivitas khas berupa 

pameran, bursa buku, Book fair dan beberapa penyelenggaraan sejenis yang 

 



 

diikuti oleh beberapa toko buku dan penerbit baik regional maupun nasional. 

Untuk memanfaatkan peluang ini, perusahaan membuka kesempatan bagi 

penyelenggara maupun pihak lain untuk mengajukan kerjasama yang dikelola 

dalam sebuah sistem kerjasama pameran. 

Pihak manajemen Toko Buku ”X” membagi penjualan pameran menjadi dua 

karakteristik, yaitu pameran konsinyasi dan pameran partisipasi. Sebuah 

perjanjian kerjasama pameran disebut pameran konsinyasi apabila pihak Toko 

Buku ”X” meminjamkan (mengkonsinyasikan) persediaannya kepada pihak luar 

untuk berpartisipasi dalam suatu pameran. Sedangkan pameran partisipasi adalah 

jenis kerjasama pameran dimana Toko Buku ”X” memiliki stand atas nama Toko 

Buku ”X” di pameran yang bersangkutan. 

1.1.3.2  Narasi Siklus Penghasilan 

1.1.3.2.1 Penjualan Tunai 

Penjualan dengan metode ini adalah bentuk yang sudah lazim digunakan di 

dunia usaha mengingat pemakaian uang fisik sebagai alat pertukaran sudah cukup 

lama digunakan. Prosedur penjualan dengan pembayaran menggunakan uang 

tunai pada Toko Buku  ”X” adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan memilih buku yang hendak dibeli kemudian membawanya kepada 

kasir. 

2. Kasir memeriksa jumlah potongan penjualan dan menghitung harga setelah 

potongan penjualan. 

3. Kasir memberitahukan harga setelah potongan kepada pelanggan 

4. Pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. 

 



 

5. Kasir membuat nota penjualan rangkap 2. Lembar pertama akan diberikan 

kepada pelanggan dan lembar kedua dijadikan arsip (dikumpulkan per-shift). 

6. Kasir membubuhkan stempel lunas kepada nota penjualan 1 dan 2, lalu 

menyerahkan barang dan nota penjualan 1 kepada pelanggan. 

Prosedur di atas dapat ditunjukkan  melalui diagram alir pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2  Prosedur Penjualan Tunai 

 



 

1.1.3.2.2 Kerjasama Pameran 

Pada kerjasama pameran, Prosedur penjualan dipisahkan dalam dua fase 

yaitu fase penerimaan pengajuan kerjasama dan pemindahan persediaan serta 

prosedur pengakuan penjualan pameran. Prosedur penerimaan pengajuan 

kerjasama dan pengelolaan kerjasama pameran adalah: 

1. Pihak kedua ( rekanan) mengajukan proposal  kerja sama pameran kepada 

karyawan bagian toko. 

2. Karyawan toko mengidentifikasi bentuk kerja sama pameran, apakah 

berbentuk partisipasi atau konsinyasi pameran. 

3. Karyawan toko menerima, memeriksa dan menyerahkan proposal kepada 

General manajer untuk mendapatkan  otorisasi dan persetujuan. 

4. General manajer memeriksa proposal, apabila proposal kerja sama disetujui, 

General manajer memberikan instruksi kepada karyawan toko untuk membuat 

akad (perjanjian) dan daftar buku yang akan dipamerkan. 

5. Karyawan toko membuat nota barang keluar dan meminta pengesahan pada 

kepada  General manajer. 

Pada kedua karakteristik kerjasama, penjualan akan diakui pada saat 

persediaan telah benar-benar terjual pada konsumen akhir. Pencatatan dan input 

terhadap penjualan pameran dilakukan pada saat rekanan menyerahkan laporan 

penjualannya di pameran dan mengembalikan persediaan yang tidak terjual dari 

total persediaan yang dimutasi dalam perjanjian kerjasama pameran. Prosedur 

pengembalian dan pencatatan penjualan pameran adalah sebagai berikut : 

 



 

1. Rekanan / manajer pameran mengembalikan persediaan tersisa dari penjualan 

pada toko buku. 

2. Dalam proses pengembalian rekanan diminta menyiapkan laporan penjualan 

dan melampirkan nota barang keluar. 

3. Kasir mengecek berapa persediaan yang terjual berdasarkan  nota barang 

keluar ditandingkan dengan persediaan yang dikembalikan. 

4. Kasir menuliskan jumlah barang terjual berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 

dalam nota penjualan rangkap 2.  

5. Kasir memeriksa jumlah potongan dan menghitung harga setelah potongan 

6. Kasir memberitahukan harga setelah potongan kepada rekanan 

7. Rekanan melakukan pembayaran kepada kasir. 

8. Kasir membubuhkan stempel lunas pada nota penjualan rangkap 2. lembar 

pertama diberikan kepada rekanan dan lembar kedua diarsip ( dikumpulkan 

per-shift) kemudian diserahkan kepada Akuntansi. 

Prosedur di atas dapat ditunjukkan  melalui diagram alir pada gambar 4.3 

1.1.3.3  Penyetoran Hasil Penjualan 

Pada setiap penjualan, kasir diharuskan mencatat persediaan terjual pada 

catatan persediaan terjual harian secara manual. Catatan inilah yang merupakan 

dasar manajer untuk melakukan pengontrolan penjualan dan pemasukan harian 

dari proses penjualan disamping nota penjualan rangkap kedua. Pemasukan kas 

dari hasil penjualan dimasukkan dalam brankas kantor dan kuncinya dibawa oleh 

karyawan yang bertugas. 

 



 

 

Gambar 4.3 Prosedur Penjualan Pameran 

1.1.4 Kebijakan Manajemen dan Akuntansi yang Dibentuk 

1.1.4.1  Kebijakan Manajemen 

4.1.4.1.1 Pembagian Shift 

Toko buku ”X” beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00-20.00. Dalam satu 

hari, operasional Toko buku ”X” terbagi atas dua shift kerja yaitu: 

1. Shift 1 mulai pukul 08.00-14.00 

2. Shift 2 mulai pukul 14.00-20.00 

 



 

Pada saat terjadi pergantian shift, kasir menyerahkan catatan persediaan 

terjual harian dan kunci brangkas kantor kepada kasir yang bertugas pada shift 

berikutnya. Pada akhir shift manajer akan memeriksa apakah uang yang 

disetorkan sesuai dengan catatan penjualan dan bukti transaksi yang berupa nota 

penjualan. Ketidakkonsistenan terjadi apabila General manajer tidak berada 

ditempat saat pergantian shift. Pada prakteknya, apabila General manajer tidak 

berada ditempat saat pergantian shift, maka kasir akan langsung bertukar tempat 

tanpa melakukan perhitungan dan pengecekan kas. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan operasional pada hari tersebut tidak dapat ditelusuri terjadi pada shift 1 

atau shift 2. Manajemen mengambil kebijakan untuk secara konsisten membuat 

laporan pemasukan dan catatan persediaan terjual harian per shift, sedangkan 

apabila ada ketidaksesuaian antara kas dan laporan akan menjadi tanggungjawab 

petugas shift 1 dan shift 2 apabila pada saat pergantian shift tidak dilakukan 

pengecekan jumlah kas. 

4.1.4.1.2 Pengendalian Fisik Persediaan. 

Untuk aktivitas pengendalian fisik persediaan, manajemen Toko buku ”X” 

memiliki beberapa kebijakan manajemen sebagai berikut : 

1. Persediaan disusun secara sistematis berdasarkan abjad dan jenis pustaka 

2. Manajemen Toko buku ”X” secara rutin melakukan stock opname setiap satu 

bulan sekali. 

Pada prosedur pengendalian persediaan manual, teknik penataan persediaan 

pada display yang sistematis dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi 

 



 

persediaan yang mendekati tingkat persediaan minimal, habis atau terjadi 

kehilangan. 

4.1.4.1.3  Pengelolaan Kerjasama Pameran 

Sebagai salah satu sarana promosi dan meningkatkan penjualan, pihak Toko 

Buku ”X” mengakomodasi kerjasama untuk pelaksanaan pameran baik secara 

konsinyasi maupun partisipasi. Beberapa kebijakan manajemen terkait dengan 

pengelolaan kerjasama pameran adalah : 

1. Pengajuan kerjasama pameran dikelola oleh karyawan toko, sedangkan 

persetujuan kerjasama ada ditangan General manajer. 

2. Kerjasama pameran konsinyasi harus dilengkapi dengan dokumen akad antara 

pihak Toko buku ”X” dan consignee. Sedangkan kerjasama partisipasi cukup 

dengan nota persediaan keluar sekaligus berfungsi sebagai surat perintah 

melakukan pameran partisipasi kepada manajer pameran. 

4.1.4.1.4 Pengelolaan Retur Penjualan 

Kebijakan awal manajemen Toko Buku ”X” pada dasarnya tidak menerima 

retur. Namun, dalam upayanya untuk memperoleh kesetiaan dari pelanggan, Toko 

Buku ”X” menyiapkan prosedur retur penjualan untuk menangani kemungkinan 

adanya retur apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan misalnya produk rusak, 

kesalahan pelayanan kepada konsumen dan kejadian luar biasa lain. Pengajuan 

retur dapat diproses apabila retur penjualan telah disetujui oleh General manajer. 

1.1.4.2 Kebijakan Akuntansi 

Pencatatan pada siklus penghasilan adalah satu dari dua prioritas pencatatan 

yang dilakukan Toko Buku “X” selain siklus pembelian. Walaupun menempati 

 



 

prioritas utama dalam memperoleh data penghasilan yang berkualitas, namun 

pencatatan siklus penghasilan pada Toko Buku “X” tidak meliputi pencatatan 

akuntansi seperti penjurnalan dan pembuatan buku besar, sehingga kebijakan 

akuntansi hanya berupa kebijakan pembukuan guna menghasilkan informasi-

informasi yang diperlukan untuk membantu manajemen mengelola operasional 

dan dalam proses pengambilan keputusan. 

1.1.5 Laporan yang Dihasilkan dari Siklus Penghasilan 

Setiap terjadi transaksi, kasir yang bertugas harus menulis persediaan terjual 

dalam catatan persediaan terjual harian yang memuat nama persediaan, kuantitas 

terjual, harga jual, potongan penjualan dan harga setelah potongan penjualan. 

Catatan ini berfungsi sebagai laporan penjualan harian dan juga sebagai dasar 

untuk membuat laporan manajerial untuk siklus penghasilan. Laporan –laporan 

penjualan terkait dengan penerbit, supplier dan judul buku adalah jenis laporan 

manajerial yang sering diterbitkan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh 

manajer. 

1.2 Evaluasi Terhadap Siklus Penghasilan 

Menurut konsep system life cycle yang dikemukan Bodnar and Hopwood 

(2004),  siklus hidup sistem bertujuan untuk membuat tahapan dalam penyusunan 

sistem agar dapat disusun satu sistem yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan 

memudahkan dalam penyusunannya. Siklus kehidupan sistem meliputi 

perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi. 

Tahap analisis meliputi beberapa aktivitas berikut ini : 

 



 

1. Survey sistem yang sedang berjalan di perusahaan.  

Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui operasional perusahaan, pelaksanaan 

sistem, mengumpulkan data dan  identifikasi problem. Selain itu juga sebagai 

sarana untuk memahami kebiasaan, kapasitas, mengumpulkan fakta yang ada 

di perusahaan dan menganalisis temuan-temuan. 

2. Identifikasi kebutuhan atau keinginan terhadap informasi 

Meliputi kebutuhan terhadap informasi untuk operasional, pengendalian dan 

perencanaan. Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari identifikasi 

pertanggungjawaban dan posisi manajer. 

3. Identifikasi sistem yang dibutuhkan 

Aktivitas ini meliputi identifikasi terhadap input, identifikasi output termasuk 

model laporan, cara pelaporan, waktu pelaporan.  

4. Menyusun laporan analisis sistem 

Laporan analisis sistem meliputi ringkasan hasil analisis, deskripsi atas 

temuan dan problem, diskripsi terhadap sistem dan informasi yang 

dibutuhkan, penjelasan terhadap biaya dan rekomendasi terhadap sistem yang 

akan disusun. 

5. Diskusi laporan analisis sistem  

Melakukan diskusi terhadap temuan-temuan, merevisi rekomendasi sistem 

dari hasil diskusi dan penetapan sistem untuk didesain.  

Menurut Wilkinson (2000) salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi 

adalah mendukung operasi harian perusahaan. Karakter bisnis menentukan siklus-

siklus apa yang dibutuhkan perusahaan. Sistem ditata menurut berbagai transaksi 

 



 

yang dialami perusahaan, hal ini disebut sistem pemrosesan transaksi. Di dalam 

mendesain sebuah sistem pemrosesan transaksi, transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan dikelompokkan berdasarkan ciri yang sama dan tujuan 

yang serupa.  

1.2.1 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi 

Pada Toko Buku ”X” ada beberapa permasalahan pada aspek pengendalian 

organisasional yaitu: 

1. Struktur organisasi yang terpusat pada General Manajer. 

Pada dasarnya karyawan yang ada memiliki job description membantu 

aktivitas teknis dari toko buku akan tetapi belum disertai pendelegasian dan 

pemisahan wewenang yang tegas. semua staf adalah manajer yang memiliki 

tugas utama membantu operasional perusahaan dan melaksanakan perintah 

dan inisiatif dari General Manajer. Bagian toko membantu manajer dalam hal 

transaksi, sedangkan bagian administrasi membantu manajer mengelola 

operasional perusahaan. 

2. Struktur organisasi yang belum memenuhi kebutuhan pengendalian  

Struktur organisasi yang terdiri dari bagian toko dan bagian administrasi. Dua 

bagian ini adalah dua aktivitas yang terpisah dan tidak dapat saling 

mengontrol. Bagian toko meliputi seluruh aktivitas penjualan dan pembelian 

tanpa ada aktivitas pengendalian dari bagian administrasi.  

3. Adanya perangkapan tugas dan posisi yang seharusnya saling mengontrol 

Struktur organisasi yang sederhana, pada bagian toko tidak ada pemisahan 

antara unit pembelian dan unit penjualan. Kasir yang bertugas berwenang 

 



 

untuk menerima kiriman barang dari supplier yang merupakan aktivitas 

pembelian. Hal ini sangat rentan terhadap moral hazard berupa hilangnya 

persediaan dengan cara memanipulasi data pembelian dan data penjualan 

karena ditangani oleh orang yang sama.  

4. Sistem tidak terkomunikasi dan terdelegasi dengan baik. 

Pemegang kendali dan pengetahuan tentang sistem adalah General Manajer. 

Karyawan merupakan staf teknis yang diberikan kepercayaan untuk 

membantu tugas-tugas General Manajer tanpa disertai pembatasan, 

pendelegasian dan pengkomunikasian sistem dan pembagian wewenang yang 

mengakibatkan ketergantungan pada supervisi, inisiatif, perintah dan 

kehadiran pimpinan. Seluruh aktivitas transaksi dan operasional berjalan 

dengan diketahui, disupervisi, diawasi dan dikendalikan oleh general manajer. 

Hal ini mengakibatkan menurunnya kapasitas general manajer untuk 

menghasilkan keputusan yang baik karena General Manajer disibukkan oleh 

aktivitas harian perusahaan. 

5. Pembagian tugas tidak disertai dengan pemberian wewenang. 

Hal ini terlihat pada turun tangannya General Manajer pada seluruh aktivitas 

perusahaan. Pelaporan bawahan kepada atasan bersifat penyerahan 

rekapitulasi dan catatan transaksi dan operasional tanpa disertai dengan 

analisis dan pertanggungjawaban posisi yang akan meringankan tugas General 

Manajer, dikarenakan pemberian wewenang yang belum jelas.  

 



 

6. Ketiadaan penyelenggaraan (banyak aktivitas dan transaksi yang belum 

memiliki prosedur tetap) 

Bertumpuknya job description pada General Manajer mengakibatkan 

munculnya beberapa prosedur yang tidak terselenggara dengan baik. Dalam 

masalah ketiadaan penyelenggaranaan, manajemen tidak dapat menuntut 

pelanggar karena kebingungan potensial, sedangkan manajemen tidak 

memiliki prosedur solutif.  

1.2.2 Evaluasi Terhadap Operasional Siklus Penghasilan 

1.2.2.1 Evaluasi Siklus Penghasilan 

Setelah melakukan evaluasi terhadap prosedur siklus penghasilan pada Toko 

Buku ”X”, diperoleh hasil bahwa secara umum prosedur pada siklus penghasilan 

yang dijalankan Toko Buku ”X” memiliki beberapa kelemahan: 

1. Tidak ada prosedur yang mengatur proses pergantian shift 

Toko Buku “X” beroperasi setiap hari dan dibagi dalam dua shift. Selama ini, 

pergantian shift pertama ke shift kedua dilakukan hanya dengan pergantian 

petugas tanpa disertai dengan prosedur tertentu. Secara teknis shift kedua 

adalah kelanjutan dari shift pertama karena tidak ada pemisahan antara shift 

pertama dan shift kedua dalam hal pelaporan maupun pertanggungjawaban. 

Hal ini berbahaya dan menimbulkan moral hazard berupa penyelewengan aset 

perusahaan dengan cara melakukan manipulasi terhadap proses pencatatan dan 

dokumentasi. Karyawan yang sedang bertugas berpotensi melakukan 

kecurangan karena pendelegasian tugas dan wewenang terhadap aset-aset 

perusahaan tanpa disertai pendelegasian tanggung jawab yang jelas. 

 



 

Ketidakjelasan penanggung jawab pada tiap-tiap rentang waktu transaksi 

mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk melakukan audit apabila terjadi 

kesalahan atau penyelewengan. Tidak adanya prosedur perpindahan shift 

mengakibatkan perusahaan kesulitan melakukan penelusuran apabila terjadi 

kesalahan yang terjadi pada hari tertentu, apakah yang melakukan kesalahan 

adalah petugas shift pertama ataukah petugas shift kedua.  

2. Tidak ada prosedur standart dan bukti yang menunjukkan penyetoran kas 

Pengelolaan kas yang meliputi manajemen dan pengamanan kas di Toko Buku 

“X” didesain dengan sangat sederhana sehingga rentan terhadap risiko 

kehilangan dan kesalahan manajemen yang berkepanjangan dan sulit untuk 

dilakukan pendeteksian. Kas perusahaan dibagi dalam dua kelompok, kas 

perusahaan yang ditangani dan disimpan General Manajer dan kas yang 

berkaitan dengan aktivitas penjualan yang terakumulasi di brangkas kantor. 

Pada pagi hari awal shift pertama karyawan yang bertugas membuka brankas 

yang terkunci untuk mengambil kas yang disediakan untuk operasional harian. 

Pada pergantian shift, karyawan shift pertama menyerahkan kunci brangkas 

pada karyawan shift kedua. Pada akhir shift kedua, hasil penjualan hari 

tersebut dimasukkan dalam brangkas dan dikunci kembali. Sehingga, satu-

satunya pengendalian yang berhubungan langsung dengan kas adalah 

brangkas yang terkunci. Pengelolaan kas yang diterapkan di Toko Buku “X” 

terlalu lemah karena tidak ada pencatatan khusus yang menunjukkan arus kas. 

Tidak adanya pelaporan penyetoran kas secara khusus mengakibatkan 

manajemen sulit menganalisis pemasukan kas bagi perusahaan, dan tidak 

 



 

adanya catatan yang merekam kondisi kas secara periodik menyebabkan 

manajemen tidak memiliki kemampuan audit terhadap arus kas perusahaan. 

Sehingga apabila terjadi kehilangan atau penyelewengan terhadap kas, 

manajemen tidak mampu melakukan penelusuran diperiode dan diproses 

manakah terjadi kehilangan atau penyelewengan. 

3. Pemrosesan transaksi dalam siklus penghasilan dilakukan secara manual. 

Toko Buku “X” adalah perusahaan dengan jenis usaha retail dengan frekuensi 

transaksi yang akan semakin meningkat seiring perkembangan perusahaan. 

Pada skala dan tingkat aktivitas bisnis tertentu, pemrosesan transaksi 

penjualan pada Toko Buku “X” masih bisa dikelola dengan baik secara 

manual, namun apabila bisnis telah berkembang dan frekuensi transaksi 

meningkat manajemen terancam mengalami kesulitan dalam menangani 

proses bisnis perusahaan yang semakin kompleks.  

4. Pemrosesan transaksi tidak mencakup peng-updatean persediaan. 

Pemrosesan secara manual mengakibatkan berbagai kesulitan pengelolaan 

aktivitas lain yang dipengaruhi oleh transaksi pada siklus penghasilan. Salah 

satunya adalah pengelolaan persediaan, dimana data kuantitas persediaan 

idealnya berkurang karena terjadinya penjualan. Pada prosedur penjualan Toko 

Buku “X”, karyawan yang bertugas harus mencatat persediaan keluar pada 

dokumen catatan persediaan keluar, akan tetapi dokumen ini hanya mencatat 

barang terjual secara historis namun tidak mengurangi catatan persediaan. 

Apabila manajemen memerlukan data persediaan aktual, manajemen harus 

mengurangkan persediaan akhir dengan catatan persediaan keluar, hal inilah 

 



 

yang memicu manajemen sering melakukan stock opname. Stock opname 

adalah aktivitas penghitungan fisik seluruh persediaan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah persediaan yang dimiliki oleh 

Toko Buku “X”, namun apabila prosedur stock opname ini dilakukan dengan 

frekuensi yang sering akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan 

persediaan, mengingat stock opname adalah aktivitas pengendalian yang 

memerlukan dan memakai sumber daya manusia dalam intensitas yang besar.  

5. Pemisahan tugas di bagian toko yang tidak jelas. 

Struktur organisasi yang tidak memiliki fungsi pembelian mengakibatkan 

beberapa aktivitas pengadaan persediaan seperti penerimaan dan pengecekan 

barang dari supplier harus ditangani oleh bagian toko yang merupakan bagian 

penjualan, sehingga aktivitas penerimaan barang ini sering mengganggu 

aktivitas penjualan. 

6. Sistem dan prosedur pengelolaan transaksi tidak disosialisasikan dengan baik. 

Berdasarkan analisis terhadap Toko Buku “X”, ditemukan bahwa sistem dan 

prosedur pengelolaan transaksi yang berjalan di Toko Buku “X” belum 

didokumentasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan baik. Hal ini memicu beberapa kondisi sistem yang 

tidak berjalan normal dalam operasional perusahaan, seperti; ketergantungan 

pada turun tangan langsung manajer, rentan terjadi kesalahan prosedural dan 

masih adanya beberapa proses bisnis yang belum memiliki prosedur tetap.  

 



 

7. Tingginya frekuensi terjadi kesalahan teknis. 

Baik pada prosedur penjualan tunai, penerimaan kerjasama, penjualan 

pameran dan prosedur retur sangat rentan terjadi kesalahan teknis dan 

kesalahan perlakuan terhadap suatu transaksi dikarenakan karyawan tidak 

sepenuhnya memahami prosedur ataupun dikarenakan data-data diproses 

secara manual. 

8. Lemahnya dokumentasi. 

Prosedur manual yang belum disusun dengan prosedur pengolahan data yang 

tetap dan rentan kesalahan perlakuan mengakibatkan lemahnya dokumentasi 

yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi-transaksi pada siklus penghasilan.  

1.2.2.1.1 Evaluasi Penjualan Tunai 

Beberapa evaluasi diatas adalah evaluasi yang berlaku secara umum pada 

siklus penghasilan, beberapa kelemahan prosedur pada siklus penghasilan yang 

dijalankan Toko Buku ”X”  yang secara spesifik terjadi pada siklus penjualan tunai 

adalah : 

1. Durasi pelayanan penjualan yang lama dan tingginya risiko kesalahan 

perlakuan karena permrosesan transaksi dilakukan secara manual. Frekuensi 

terjadinya transaksi yang tinggi dan dikelola secara manual meningkatkan 

risiko kesalahan perlakuan pada siklus penghasilan di Toko Buku “X”. 

Kesalahan mencatat nota penjualan, kesalahan memberikan dan menghitung 

potongan, karyawan yang bertugas tidak mencatat penjualan pada catatan 

persediaan keluar bahkan karyawan tidak membuat nota penjualan adalah 

kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam proses penjualan 

 



 

dikarenakan faktor kelelahan, tidak fokus, tergesa-gesa karena pelanggan 

ramai, karyawan baru atau dikarenakan ketidakmengertian karyawan terhadap 

prosedur penjualan. 

2. Bentuk dan mekanisme pembuatan catatan persediaan terjual harian yang 

dilakukan secara manual semakin memperlambat pelayanan, sehingga 

karyawan yang bertugas sering melakukan kesalahan yaitu tidak mencatat 

penjualan pada catatan persediaan terjual harian apabila karyawan yang 

bersangkutan harus melayani transaksi yang banyak. 

1.2.2.1.2 Evaluasi Kerjasama Pameran 

Beberapa kelemahan prosedur pada siklus penghasilan yang dijalankan Toko 

Buku ”X”  yang secara spesifik terjadi pada kerjasama pameran adalah : 

1. Tidak ada pemisahan tugas dalam penerimaan kerjasama pameran. 

Sebagaimana dijelaskan dalam gambaran operasional siklus penghasilan, 

bahwa Toko Buku “X” memiliki tipe penjualan pameran konsinyasi melalui 

kerjasama dengan pihak eksternal, tentu saja dalam proses kerjasama dengan 

pihak eksternal ada proses verifikasi kelayakan kerjasama, pemrosesan 

kerjasama dan penyiapan persediaan pameran. Dalam prakteknya, Petugas 

yang melayani pengajuan kerjasama dan berbagai macam pemrosesan 

kerjasama adalah kasir toko. Sehingga apabila ada aktivitas kerjasama, akan 

mengganggu aktivitas penjualan tunai di toko. 

2. Ketidakteraturan prosedur penerimaan kerjasama pameran dan tidak adanya 

prosedur formal standar untuk menangani penerimaan kerjasama pameran. 

Pada prakteknya pencatatan yang dilakukan berkaitan dengan penerimaan 

 



 

kerjasama pameran hanya seputar data-data persediaan yang dipamerkan, 

sedangkan data rekanan, data penanggung jawab formal dan data-data lain 

tidak ditangkap dengan baik. 

3. Pada pelaksanaan di lapangan, penjualan pameran pada dasarnya tidak 

memiliki dokumen penjualan pameran khusus. Pada saat penerimaan 

kerjasama dan penyerahan persediaan untuk dipamerkan, karyawan akan 

menuliskan persediaan keluar pada nota penjualan yang digunakan sebagai 

nota barang keluar, kemudian pada saat pengembalian persediaan dan 

pengakuan penjualan dibuatkan nota penjualan baru sedangkan nota penjualan 

lama diminta dan dimusnahkan. 

1.2.3 Evaluasi Kebijakan Manajemen Siklus Penghasilan 

Menurut peneliti kebijakan manajemen yang telah dijalankan oleh 

perusahaan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan. 

Evaluasi tersebut antara lain : 

1. Tidak adanya kebijakan manajemen terkait dengan perpindahan shift yang 

menekankan bahwa setiap akhir shift harus dihasilkan beberapa laporan yang 

meliputi rekapitulasi penjualan, kondisi dan pemasukan kas yang memuat 

unsur pertanggung jawaban terhadap aktivitas toko selama shift tersebut. 

2. Tidak adanya kebijakan manajemen terkait dengan prosedur yang harus 

dilakukan apabila terjadi kesalahan pemrosesan transaksi 

3. Tidak adanya kebijakan menajemen terkait dengan proses penyetoran kas hasil 

penjualan, siapakah yang menerima dan memeriksa setoran dan bagaimana 

 



 

kebijakan manajemen yang diterapkan apabila terjadi selisih antara fisik kas 

dengan jumlah yang harus disetor. 

4. Tidak ada kebijakan manajemen yang memuat ketentuan diperbolehkan 

dilakukan retur, siapa yang berhak memproses dan mengotorisasi apabila 

terjadi retur penjualan, dan bagaimana perlakuan terhadap barang yang diretur. 

5. Tidak ada kebijakan manajemen terkait dengan pemisahan pengelola 

penjualan pameran dengan penjualan tunai. Dan siapa saja yang berhak 

membuat keputusan dan memberikan otorisasi terkait dengan kerjasama 

pameran konsinyasi dan partisipasi. 

1.2.4 Evaluasi Kebijakan Akuntansi Siklus Penghasilan 

Menurut peneliti kebijakan akuntansi yang telah dijalankan oleh perusahaan 

masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi tersebut antara lain : 

1. Tidak adanya aktivitas penjurnalan dan buku besar untuk menghasilan laporan 

keuangan. Selama ini, laporan laba rugi Toko Buku ”X” dihasilkan dari 

laporan total penjualan. 

2. Tidak adanya kebijakan mengenai titik penjurnalan, apakah penjurnalan 

dilakukan secara langsung per transaksi ataukah dikumpulkan dalam periode 

tertentu terlebih dahulu. 

3. Tidak adanya kebijakan mengenai metode pencatatan persediaan yang 

digunakan terkait dengan siklus penghasilan. 

4. Belum ditetapkan jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan 

dan retur penjualan. 

 



 

1.2.5 Evaluasi Laporan yang Dihasilkan dari Siklus Penghasilan 

Sesuai dengan konsep What if analysis yang membahas mengenai jenis-jenis 

informasi yang diperlukan berdasarkan keputusan-keputusan yang akan diambil 

oleh manajemen, sebuah sistem harus mampu menghasilkan informasi yang 

diperlukan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, namun demikian 

sistem yang ada tidak mampu menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan 

manajemen. Pemrosesan informasi dilakukan secara manual dari data-data yang 

terkumpul secara historis sehingga informasi yang akurat sangat sulit didapatkan. 

1.3 Usulan 

1.3.1 Usulan Terhadap Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang baik merupakan kunci untuk menciptakan sebuah 

sistem yang efektif, efisien dan aman. Karakteristik dari struktur organisasi yang 

baik adalah mencerminkan suatu pengendalian organisasional yang memadai di 

dalam sistem. Pengendalian organisasional menunjukkan adanya pendelegasian 

tugas dan wewenang, memastikan bahwa tugas-tugas tersebut terlaksana serta 

adanya fungsi kontrol antar unit. berikut ini adalah beberapa usulan yang diajukan 

oleh peneliti terkait dengan evaluasi pada struktur organisasi Toko Buku “X” : 

1. Peneliti mengusulkan untuk dilakukan restrukturisasi organisasi yang 

diperlukan untuk menghasilkan sebuah susunan / hierarki tugas dan 

wewenang pada berbagai posisi dan tingkat manajerial. Struktur organisasi 

yang terpusat pada satu orang sangat sulit untuk melakukan akselerasi dan 

pengembangan karena alur informasi dan komunikasi antar fungsi dalam 

organisasi berjalan lambat. Keterbatasan kapasitas seorang pemimpin untuk 

 



 

mengambil keputusan pada setiap detil aktivitas organisasi / perusahaan juga 

menjadi penyebab perusahaan dengan struktur organisasi seperti ini sulit 

mengembangkan aktivitas dan daya saingnya. 

2. Untuk mengatasi permasalahan pengendalian, Toko Buku “X” memerlukan 

struktur organisasi yang lebih sistematis dan mampu membangun sebuah 

pengendalian terhadap tugas-tugas dan wewenang yang didelegasikan melalui 

struktur organisasi. Peneliti mengusulkan sebuah struktur organisasi baru yang 

didalamnya dibangun sebuah pengendalian dengan job description dan fungsi-

fungsi yang saling mengontrol. 

3. Rancangan ideal untuk memberikan pengendalian dan keamanan sistem 

adalah dengan memisahkan unit-unit yang bisa diposisikan untuk saling 

mengontrol. Dalam hal ini unit penjualan harus dipisahkan dari unit 

pembelian. Unit pembelian memiliki tanggung jawab pada pemesanan barang 

kepada supplier, penggudangan dan ketersediaan barang. Sedangkan unit 

penjualan bertanggung jawab pada keamanan persediaan di display, pelayanan 

pelanggan dan untuk mencapai tingkat penjualan yang telah ditargetkan. 

Dengan demikian pengendalian terhadap arus persediaan dapat dilakukan 

karena aktivitas dua unit ini dapat saling diperbandingkan. 

4. Untuk mengatasinya permasalahan sistem yang tidak terkomunikasi dan 

terdelegasi dengan baik, pimpinan harus mendelegasikan beberapa fungsi dan 

pengambilan keputusan terutama di tataran teknis, sistem dan prosedur yang 

ada juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan. Sehingga 

 



 

akan mengurangi ketergantungan pada kehadiran pimpinan untuk sekedar 

memastikan prosedur akan tetap berjalan 

5. Perusahaan yang dijalankan berdasarkan kejujuran dari seluruh personil harus 

didukung dengan pembagian tugas yang disertai pemberian wewenang 

sehingga pimpinan dapat mengambil pertanggungjawaban dari kinerja 

karyawannya berdasarkan wewenang yang telah diberikannya. Dengan 

demikian juga akan semakin memperlancar aktivitas perusahaan, karena 

adanya pembagian kerja dan tanggung jawab. 

6. Salah satu fungsi utama sebuah sistem adalah memastikan bahwa aktivitas 

perusahaan akan tetap berjalan normal meskipun pimpinan tidak berada di 

tempat. Peneliti mengusulkan untuk dibentuk sebuah rancangan struktur 

organisasi yang mampu mengelola berbagai aktivitas yang terjadi dalam 

perusahaan dan dilaksanakan dengan konsisten. 

Evaluasi terhadap struktur organisasi seperti yang telah diungkapkan diatas 

membuka kemungkinan adanya restrukturisasi organisasi dan perubahan terhadap 

beberapa prosedur. Bentuk struktur organisasi yang tertata rapi tidak selalu berarti 

pada pembengkakan pada kebutuhan sumber daya manusia yang akan membebani 

perusahaan, Solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah dengan 

membedakan pegawai yang memegang suatu fungsi tertentu. Wilkinson et al. 

(2000) mengungkapkan bahwa pada pemisahan tugas dan wewenang, melibatkan 

dua pegawai atau lebih yang bisa ditugaskan untuk saling mengecek tugas antara 

satu dengan yang lain. Jadi, struktur organisasi akan menggambarkan 

pendelegasian secara fungsional yang pada prakteknya dapat dilakukan 

 



 

perangkapan asalkan tidak terjadi perangkapan pada fungsi-fungsi yang saling 

mengontrol. Struktur organisasi baru yang didesain berdasarkan evaluasi terhadap 

struktur organisasi yang lama dapat dilihat pada Gambar  4.4. 

 

Gambar 4.4 Usulan Struktur Organisasi 

Berikut ini dijelaskan gambaran tugas dan tanggungjawab pada masing-

masing fungsi yang terdapat di dalam struktur organisasi perusahaan : 

1. General Manajer 

a. Membuat keputusan yang mempengaruhi strategi perusahaan jangka 

panjang. 

b. Melakukan otorisasi dan pengesahan terhadap formulir yang dihasilkan 

oleh bagian teknis 

 



 

2. Logistik 

a. Kepala Bagian Pemesanan 

1) Melakukan kerja sama dengan supplier dalam kaitannya dengan 

transaksi pembelian, konsinyasi, dan retur persediaan. 

2) Melakukan pemantauan tingkat perputaran persediaan untuk 

kemungkinan terjadinya pemesanan dan retur persediaan. 

b. Kepala Bagian Gudang 

1) Menerima pengiriman barang dari supplier. 

2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas mutasi persediaan secara internal. 

3) Bertanggung jawab secara parsial atas mutasi persediaan secara 

eksternal. 

4) Melakukan pemantauan secara terus-menerus atas tingkat persediaan. 

3. Marketing 

a. Customer service 

1) Memberikan informasi tentang buku dan menerima pesanan buku dari 

pelanggan 

2) Menerima kritik dan saran dari pelanggan atau pihak luar 

3) Menerima pengajuan kerjasama pameran, wawancara dan dan berbagai 

aktivitas pihak luar. 

4) Membuat daftar buku yang akan dimutasi pada kerjasama pameran. 

b. Pramuniaga 

1) Melayani Pelanggan 

2) Memberikan informasi tentang buku kepada pelanggan 

 



 

3) Membantu menyiapkan dan melakukan cek fisik buku yang akan 

dimutasi pada kerjasama pameran. 

4. Operasional 

a. Personalia 

1) Mengelola database karyawan toko 

2) Pengelola dan pengolah data absensi karyawan 

3) Membuat daftar gaji karyawan 

b. Rumah Tangga 

1) Mengelola seluruh aktivitas terkait dengan operasional toko. 

2) Menyusun anggaran pembiayaan dan mengelola pembiayaan 

operasional toko. 

c. Administrasi 

Administrasi bertugas menangani aktivitas surat-menyurat toko 

5. Financial & Accounting 

a. Kasir Induk 

1) Mengelola pemasukan dan pengeluaran kas toko. 

2) Membuat laporan dan rekapitulasi kas masuk dan kas keluar. 

3) Bertanggungjawab kepada manajer toko terhadap aliran kas toko. 

4) Menentukan titik pembelian baik tunai maupun kredit 

b. Kasir Unit 

1) Menerima pemasukan uang dari proses penjualan. 

2) Mengumpulkan bukti transaksi berupa faktur penjualan tiap shift. 

3) Input data penjualan dan penerimaan kas pada database 

 



 

4) Membuat rekapitulasi penjualan dan penerimaan kas tiap shift. 

c. Kasir Kas Kecil 

1) Mengeluarkan uang untuk keperluan pembiayaan dari kas kecil 

2) Menerima bukti transaksi kas kecil 

3) Membuat rekapitulasi pemakaian kas kecil. 

d. Accounting 

1) Menerima bukti transaksi dari bagian-bagian lain dan mengarsip. 

2) Memeriksa kesesuaian data visual dengan bukti transaksi dan 

laporan/rekapitulasi yang dibuat di masing bagian 

3) Melakukan otorisasi data visual yang ada di database untuk dilakukan 

penjurnalan. 

1.3.2 Usulan Terhadap Operasional Siklus Penghasilan 

Menurut Wilkinson (1992) salah satu tujuan sistem informasi adalah 

mendukung operasi harian perusahaan. Tujuan ini dicapai melalui : 

1. Pemrosesan transaksi-transaksi yang disebabkan oleh sumber-sumber ekstern 

maupun intern. 

2. Penyiapan keluaran-keluaran seperti dokumen-dokumen operasional dan 

laporan-laporan keuangan 

Pengelolaan transaksi penjualan merupakan perpaduan antara penarikan data 

baik data akuntansi maupun data non akuntansi. Menurut Wilkinson (1992) Hal 

ini memungkinkan adanya sebuah sistem yang lebih powerfull, flexible, ekonomis 

dan user-friendly. Karena itulah pemrosesan informasi berperan utama dalam 

pengambilan keputusan manajerial dengan : 

 



 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data yang relevan 

2. Memproses data melalui model-model pengambilan keputusan 

3. Melaporkan informasi yang dihasilkan kepada para manajer 

1.3.2.1 Usulan Siklus Penghasilan 

Dalam menjawab beberapa permasalahan yang muncul dari evaluasi 

terhadap operasional siklus penghasilan Toko Buku ”X”, berikut ini adalah usulan 

peneliti terkait dengan operasional siklus penghasilan secara umum. 

1. Untuk membangun sebuah sistem pada siklus penghasilan yang baik 

diperlukan serangkaian prosedur pelaksanaan operasional penjualan yang 

dipastikan akan diterapkan secara konsisten oleh karyawan. Salah satu 

prosedur yang peneliti usulkan untuk dibangun dalam siklus penghasilan 

adalah prosedur pergantian shift yang memuat serah terima tanggung jawab 

terhadap asset perusahaan dan pelaporan aktivitas penjualan pada periode 

tertentu yang dipisahkan dalam shift-shift yang telah ditentukan. Sehingga 

dengan prosedur yang baik, maka evaluasi akan dapat dilakukan dengan tepat 

dan mudah. 

2. Tidak ada prosedur standart dan bukti yang menunjukkan penyetoran kas 

Kas adalah aset yang paling berisiko terhadap ancaman kecurangan, karena 

sulit diidentifikasi secara fisik. Karena itulah pengendalian yang baik terhadap 

kas mengharuskan adanya pencatatan yang memadai terhadap arus kas. 

Peneliti mengusulkan adanya fungsi atau individu yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan kas perusahaan. Di dalam struktur organisasi yang 

peneliti usulkan, posisi tersebut dipegang oleh kasir induk. Terkait dengan 

 



 

penyetoran kas, maka peneliti mengusulkan untuk membuat sebuah prosedur 

dimana setiap kasir unit (kasir yang melakukan penjualan dan berhadapan 

langsung dengan konsumen) harus melakukan penyetoran hasil penjualan 

pada hari yang bersangkutan kepada kasir induk dengan menyertakan 

dokumen setoran kas harian, dimana dengan dokumen tersebut kasir induk 

dapat melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap kesesuaian antara kas fisik 

dengan laporan yang dihasilkan. Dokumen setoran kas akan diotorisasi oleh 

kasir induk apabila jumlah yang disetorkan sesuai dengan pencatatan, 

berikutnya dokumen ini akan diserahkan kepada bagian akuntansi untuk 

dijurnal. 

3. Ketatnya persaingan di dunia bisnis menuntut manajemen untuk tidak 

menurunkan performa dan kualitas pelayanan meskipun kompleksitas dan 

frekuensi transaksi perusahaan meningkat. Peneliti mengusulkan pemanfaatan 

komputer dalam pemrosesan transaksi siklus penghasilan. Beralihnya 

pemrosesan transaksi manual menuju pemrosesan transaksi terkomputerisasi 

akan mengefisienkan waktu dalam menanggulangi aktivitas berulang, 

mempercepat akses data, mempermudah kalkulasi-kalkulasi yang rumit dan 

akhirnya mampu memaksimalkan kualitas pelayanan. 

4. Transaksi pada siklus penghasilan secara umum memiliki pengaruh pada 

kuantitas persediaan perusahaan baik mengurangi (pada proses penjualan) 

maupun menambah (pada proses retur penjualan). Disisi lain informasi 

persediaan aktual sangat diperlukan oleh manajemen untuk berbagai macam 

keputusan. Untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memenuhi 

 



 

kebutuhan manajemen akan informasi yang aktual tentang kuantitas 

persediaan, peneliti mengusulkan adanya mekanisme pembaharuan data 

persediaan secara otomatis apabila departemen marketing melakukan 

penjualan. 

5. Pemisahan tugas di bagian toko sangat diperlukan untuk menjaga kualitas 

pemrosesan transaksi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. 

Peneliti mengusulkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan dan penerimaan 

kiriman barang dari supplier dengan fungsi pemrosesan transaksi penjualan, 

sehingga proses penerimaan kiriman barang tidak mengganggu aktivitas 

pelayanan pelanggan pada hari yang bersangkutan. 

6. Menurut Antony dan Govindarajan (2000) Proses pengendalian manajemen 

adalah proses dimana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-

orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. 

Peneliti berpendapat bahwa sosialisasi sistem kepada karyawan sangat 

diperlukan oleh Toko Buku “X” untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

disebabkan ketiadaan prosedur yang tetap atau pada dasarnya telah didesain 

prosedurnya namun tidak disosialisasikan kepada karyawan, sehingga 

kesalahan perlakuan terhadap suatu aktivitas terus terjadi dan merugikan 

perusahaan. Karena itu, dokumentasi dan sosialisasi sistem sangat diperlukan 

untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan 

prosedur standar yang telah ditetapkan dan mengarah pada tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 



 

7. Kesalahan teknis merupakan risiko dari prosedur yang tidak efisien dan 

pemrosesan transaksi secara manual. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

peneliti mengusulkan sebuah prosedur yang dirancang mudah diaplikasikan 

dan memberikan beberapa alat bantu kinerja karyawan supaya kesalahan 

perlakuan dalam hal teknis yang mengakibatkan lemahnya data yang 

diinputkan dapat diminimalkan.  

8. Kesalahan pencatatan dan perhitungan merupakan tindakan menyimpang 

dalam proses penangkapan data dalam sebuah transaksi yang tentu berakibat 

pada ketidakakuratan dokumentasi yang dihasilkan. Sejalan dengan usulan 

yang diberikan peneliti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sebuah 

prosedur yang dirancang dengan pengaplikasian yang mudah dimengerti dan 

diterapkan serta penyediaan alat-alat bantu untuk mempermudah kinerja teknis 

proses penjualan akan meminimalkan penyimpangan pada proses 

penangkapan data. Dan diharapkan kualitas pemrosesan transaksi, pemrosesan 

informasi dan kualitas pelayanan dapat senantiasa dijaga secara berimbang. 

1.3.2.1.1 Usulan Penjualan Tunai 

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan yang muncul pada evaluasi 

terhadap penjualan tunai pada Toko Buku ”X”, berikut ini adalah usulan peneliti 

terkait dengan operasional siklus penghasilan pada prosedur penjualan tunai : 

a. Untuk membantu kinerja karyawan bagian toko dalam meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan dan melakukan proses penangkapan data dengan 

akurat, peneliti berpendapat bahwa alat bantu pemrosesan informasi dan 

 



 

otomatisasi perhitungan mutlak diperlukan oleh perusahaan retail yang ingin 

meningkatkan kualitas pelayanan, input data dan pengolahan data transaksi. 

b. Pemrosesan secara manual tidak hanya memperlambat kinerja karyawan 

bagian marketing untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan, namun juga memperlambat proses pembuatan laporan kinerja 

hariannya. Sehingga dalam siklus penghasilan diperlukan sebuah sistem 

pemrosesan transaksi yang juga mendukung pemrosesan informasi, dimana 

input data penjualan yang dilakukan dapat secara otomatis memproses dan 

memperbaharui data persediaan. 

Usulan terkait dengan penjualan tunai yang telah peneliti kemukakan 

memungkinkan munculnya sebuah prosedur pemrosesan transaksi baru untuk 

mengelola transaksi penjualan tunai. Prosedur yang peneliti usulkan dapat dilihat 

pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Usulan Prosedur Penjualan Tunai 

 

 



 

1.3.2.1.2 Usulan Kerjasama Pameran 

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan yang muncul pada evaluasi 

terhadap kerjasama pameran pada Toko Buku ”X”, berikut ini adalah usulan 

peneliti terkait dengan pemrosesan kerjasama pameran dan prosedur penjualan 

pameran : 

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kerjasama pameran dan 

penjualan tunai, Peneliti mengusulkan untuk memisahkan fungsi pengelola 

penjualan tunai dengan pengelola dan penanggung jawab kerjasama pameran, 

sehingga proses pengolahan data kerjasama tidak mengganggu aktivitas 

pelayanan penjualan tunai kepada pelanggan pada hari yang bersangkutan. 

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah peneliti usulkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka posisi yang peneliti usulkan untuk menjadi 

pengelola dan penanggung jawab penerimaan dan pemrosesan kerjasama 

pameran adalah customer service. 

2. Setelah pendelegasian wewenang untuk mengelola kerjasama pameran, 

berikutnya peneliti berpendapat bahwa diperlukan sebuah prosedur 

pemrosesan penerimaan kerjasama pameran yang didesain lebih formal dan 

mewakili standar tertentu dalam pemrosesan transaksi sehingga menjamin 

kelengkapan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan 

sebuah prosedur pengelolaan kerjasama dilengkapi dengan dokumen-dokumen 

spesifik kerjasama pameran seperti berita acara mutasi pameran, daftar barang 

dimutasi, akad dan bukti mutasi. Prosedur pemrosesan transaksi yang 

diusulkan peneliti dapat dilihat pada Gambar 4.6 sampai Gambar 4.10 

 



 

3. Pada penjualan tunai tidak dilakukan mekanisme identifikasi pelanggan, 

sedangkan pada penjualan pameran dilakukan mekanisme identifikasi 

rekanan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa data yang berbeda 

antara penjualan tunai dan penjualan pameran, sehingga diperlukan dokumen 

khusus untuk pencatatan penjualan pameran. Sesuai dengan usulan poin kedua 

yang peneliti kemukakan sebelumnya, peneliti mengusulkan sebuah dokumen 

sebagai bukti dasar mutasi persediaan kepada rekanan yaitu bukti mutasi dan 

dokumen dasar penjualan pameran yaitu nota penjualan pameran. 
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Gambar 4.6 Usulan Prosedur Penerimaan Kerjasama Pameran 
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Gambar 4.7 Usulan Prosedur Mutasi Persediaan Pameran Partisipasi 

 



 

 

Gambar 4.8 Usulan Prosedur Mutasi Persediaan Pameran Konsinyasi 

 



 

 

Gambar 4.9 Usulan Prosedur Pengembalian dan Pelunasan Mutasi Pameran 
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Gambar 4.10 Usulan Prosedur Pengembalian dan Pelunasan Mutasi Pameran 

1.3.3 Usulan Kebijakan Manajemen Siklus Penghasilan 

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan yang disebabkan kelemahan 

pada kebijakan manajemen, berikut ini adalah beberapa kebijakan manajemen 

yang peneliti usulkan untuk diterapkan pada Toko Buku “X” : 

1. Kasir harus mengumpulkan bukti transaksi nota penjualan rangkap kedua 

untuk dijadikan arsip dan pada setiap akhir shift kasir harus mencetak 

 



 

beberapa laporan harian yang terdiri dari catatan persediaan terjual harian, 

laporan pemasukan dan seluruh arsip nota penjualan rangkap kedua yang 

dikumpulkan selama shift yang bersangkutan. 

2. Apabila terjadi kesalahan dalam pemrosesan transaksi maka harus dilakukan 

evaluasi, pengecekan ulang dan perbaikan yang bijaksana, dan apabila 

ditemukan bahwa kesalahan pemrosesan transaksi mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan dan disebabkan kelalaian karyawan yang bertugas, maka 

karyawan yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya dengan 

cara mengganti atau dikompensasikan pada gaji karyawan. 

3. Seluruh kas fisik hasil penjualan pada shift yang bersangkutan, harus diperiksa 

ulang kesesuaiannya dengan laporan yang dihasilkan dan disetorkan kepada 

kasir induk. Tidak diizinkan membayar beban atau pengeluaran lain dengan 

menggunakan kas hasil penjualan, namun harus disetor secara keseluruhan 

kepada kasir induk dan pengeluaran kas hanya melalui satu pintu yaitu kasir 

induk. 

4. Retur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, retur 

hanya diizinkan untuk dilakukan pada hari yang sama dengan transaksi 

penjualan dan harus disetujui oleh manajer marketing. Prosedur Retur yang 

peneliti usulkan dapat dilihat pada Gambar 4.11 

5. Untuk mempertegas job description dan mengoptimalkan pelayanan pada 

kerjasama pameran, maka proses penerimaan pengajuan kerjasama pameran 

dan pengelolaan kerjasama pameran dilakukan oleh customer service, 

 



 

sedangkan untuk pencatatan penjualan pameran (setelah dilakukan mekanisme 

pengembalian persediaan pameran) dilakukan oleh kasir unit. 
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Gambar 4.11 Usulan Prosedur Retur Penjualan 

 

 



 

1.3.4 Usulan Kebijakan Akuntansi Siklus Penghasilan 

Berikut ini adalah rangkaian usulan peneliti terhadap kebijakan akuntansi 

untuk diterapkan di Toko Buku ”X” : 

1. Peneliti menyarankan agar pembuatan jurnal dan buku besar dilakukan dengan 

tujuan mempermudah manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.  

2. Dikarenakan pada perusahaan retail memiliki karakter penjualan nilai 

penjualan kecil namun intensitas transaksi tinggi, maka penulis menyarankan 

untuk menggunakan metode penjurnalan per batch, dimana seluruh transaksi 

disimpan dalam database dan akan dijurnal pada akhir shift ketika kasir telah 

melaporkan penjualan harian dan kasir telah menerbitkan dokumen kas 

masuk, maka bagian akuntansi akan mengotorisasi penjualan pada hari yang 

bersangkutan dan menjurnalnya.  

3. Metode pencatatan penjualan yang digunakan adalah metode perpetual. Untuk 

kerjasama pameran baik konsinyasi maupun partisipasi, maka penjualan 

diakui apabila persediaan telah terjual pada konsumen.  

4. Jurnal standar untuk penjualan tunai dan penjualan pameran yang dipakai 

adalah: 

a. Jurnal Penjualan Tunai 

 Kas  xx  

 Potongan Penjualan xx  

     Penjualan  xx 

     PPN Keluaran  xx 

 HPP xx  

     Persediaan  xx 

 

 



 

b. Jurnal Penjualan Pameran 

 Kas  xx  

 Potongan Penjualan xx  

      Penjualan Pameran  xx 

      PPN Keluaran  xx 

 HPP xx  

      Persediaan (Pameran)  xx 

 

Pada pengelolaan retur penjualan, tidak dilakukan penjurnalan apabila barang 

yang dikembalikan ditukar dengan barang yang sama. Jurnal standar untuk 

retur penjualan dimana barang yang dikembalikan ditukar dengan uang adalah 

: 

 Retur Penjualan xx  

 PPN Keluaran xx  

      Kas  xx 

      Potongan Penjualan  xx 

 Persediaan xx  

      HPP  xx 

 

1.3.5 Usulan Laporan yang Dihasilkan dari Siklus Penghasilan 

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan laporan yang dihasilkan 

oleh siklus penghasilan, peneliti menyarankan untuk dibangun sebuah sistem 

informasi yang akan mendukung dan membantu manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan laporan 

yang dibutuhkan oleh manajemen, peneliti melakukan analisis keputusan yang 

diambil oleh manajemen Toko Buku  ”X”. Berikut ini adalah beberapa tipe 

 



 

keputusan yang diambil manajemen Toko Buku  ”X” terkait dengan siklus 

penghasilan :  

1. Persediaan apa yang harus dijual pada pelanggan.  

2. Bagaimana efektifitas metode penjualan kerjasama pameran, apakah 

kerjasama pameran memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penjualan 

perusahaan. 

3. Bagaimana kinerja karyawan departemen marketing ditinjau dari tingkat 

penjualan yang diraihnya. 

4. Keputusan-keputusan yang bersifat strategis seperti pemberian potongan. 

Berdasarkan keputusan yang akan diambil diatas, maka pada software yang 

dirancang peneliti harus mampu menyediaan informasi yang akan mendukung dan 

membantu manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah 

beberapa informasi yang dihasilkan dalam bentuk laporan : 

1. Laporan seluruh penjualan  

2. Laporan penjualan tunai  

3. Laporan penjualan pameran  

4. Laporan penjualan per kasir 

5. Laporan penjualan pada periode tertentu 

6. Segmented reporting. Peneliti menyarankan penggunaan sistem segmented 

reporting untuk menunjukkan tingkat penjualan agar manajemen dapat 

mengetahui akumulasi penjualan persediaan dengan segmen yang sama. 

Segmen yang disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 



 

a. Jenis persediaan. Jenis persediaan misalnya adalah buku, majalah, 

kaset/CD, obat dan lainnya. 

b. Sub jenis persediaan. Sub jenis persediaan merupakan turunan dari jenis 

persediaan. Misalnya kategori buku yang terdiri dari buku-buku ekonomi, 

islam, novel dan lainnya. 

c. Nama Persediaan. Terutama dalam hal ini adalah judul buku, sehingga 

manajemen dapat mengevaluasi judul buku apa yang diminati oleh 

pelanggan. 

d. Pengarang dan Penerbit. Pengarang/penulis  dan penerbit ialah jenis 

identifikasi yang sangat populer untuk usaha distribusi buku.  

e. Kasir. Laporan ini dapat menampilkan dan membandingkan tingkat 

penjualan yang diraih oleh semua kasir. 

f. Tanggal. Laporan ini menampilkan total penjualan pada tiap-tiap tanggal 

tiap bulannya atau dalam satu tahun penuh. Laporan ini bermanfaat untuk 

membantu manajemen memahami karakteristik penjualan dengan 

parameter tanggal. 

g. Rekanan. Laporan ini menampilkan total penjualan pada masing-masing 

rekanan. Laporan ini bermanfaat untuk membantu manajemen menilai 

prestasi dan tingkat penjualan pada masing-masing rekanan. 

7. Selain total laporan penjualan per segmen, ada laporan yang juga berbasis 

segmen yaitu rekap penjualan untuk masing-masing transaksi. Rekap ini 

menunjukkan catatan aktivitas penjualan pada tiap transaksi.  

 



 

Pada bagian pelaporan internal, peneliti mendesain software yang 

memungkinkan untuk membantu pengguna menghasilkan dokumen, bukti 

transaksi dan laporan siklus penghasilan. Misal kasir memiliki akses untuk 

mencetak nota penjualan dan menerbitkan rangkaian laporan harian di akhir shift 

kerjanya. 

1.4 Diskusi 

1.4.1 Diskusi Pembahasan Struktur Organisasi 

Didalam usulan yang diajukan peneliti terhadap struktur organisasi, peneliti 

mengusulkan beberapa hal terkait dengan permasalahan pada struktur organisasi 

pada Toko Buku “X”, berikut ini adalah diskusi yang mengungkapkan dasar 

pemikiran peneliti dalam mengajukan usulan-usulannya terhadap permasalahan 

dan kelemahan struktur organisasi. 

Peneliti mengusulkan restrukturisasi organisasi untuk mengatasi 

permasalahan utama Toko Buku “X” terkait dengan struktur organisasi yaitu 

struktur yang terpusat pada general manajer yang mengakibatkan ketergantungan 

yang tinggi kepada seorang general manajer. Berdasarkan survey dan diskusi 

dengan manajemen Toko Buku “X”, ketergantungan pada general manajer 

berdampak pada terganggunya operasional perusahaan apabila general manajer 

tidak ditempat, dan pada akhirnya general manajer disibukkan oleh urusan 

operasional yang mengakibatkan potensi seorang manajer untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan terhadap keputusan-keputusan strategis tidak dapat 

dihasilkan oleh general manajer. Struktur organisasi yang baru diharapkan 

 



 

menghasilkan sebuah pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang akan 

memperlancar operasional Toko Buku “X”. 

Permasalahan yang kedua adalah struktur organisasi yang belum memenuhi 

kebutuhan pengendalian. Dengan tujuan membangun pengendalian organisasi, 

peneliti mengusulkan sebuah struktur organisasi baru yang lebih sistematis dan 

mampu melakukan pengendalian dengan mendesain fungsi-fungsi terpisah secara 

sistematis dan saling mengontrol. Hal ini diperlukan karena pemisahan fungsi 

dalam organisasi dapat memiliki efek pengendalian karena adanya mekanisme 

saling mengontrol dan mencegah moral hazard yang muncul dikarenakan 

wewenang suatu fungsi yang tidak dibatasi dengan wewenang fungsi yang lain. 

Permasalahan dan kelemahan struktur organisasi yang ketiga adalah adanya 

perangkapan tugas dan posisi yang seharusnya saling mengontrol. Peneliti 

mengusulkan pemisahan antara fungsi penjualan dan pembelian karena pemisahan 

antara dua fungsi ini adalah pengendalian standar yang harus diterapkan dalam 

suatu perusahaan. Karena apabila dua fungsi ini tidak dipisahkan akan 

meningkatkan potensi kehilangan barang karena kemungkinan manipulasi data 

persediaan dapat dengan mudah dilakukan karyawan yang menangani pembelian 

sekaligus penjualan tersebut. 

Pada tahapan berikutnya, permasalahan dan kelemahan struktur organisasi 

yang ketiga adalah sistem dan struktur organisasi tidak terkomunikasi dan 

terdelegasi dengan baik. Peneliti mengusulkan adanya pengkomunikasian dan 

pendelegasian sistem kepada karyawan. Selain menciptakan sistem dan 

perencanaan yang baik, seorang manajer juga dituntut untuk menjamin bahwa 

 



 

sistem dan perencanaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, hal 

inilah yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengusulkan sebuah 

pengkomunikasian dan pendelegasian yang baik. Sehingga struktur organisasi 

yang telah dirancang sedemikian rupa benar-benar berfungsi dengan baik, 

menjaga roda operasional perusahaan terus bergulir dan mengurangi 

ketergantungan yang berlebihan terhadap kehadiran manajer. 

Usulan yang berikutnya merupakan usulan penguat terhadap pentingnya 

pendelegasian tugas pada suatu sistem berjalan. Pembagian tugas dalam struktur 

organisasi tidak akan mampu berjalan optimal apabila tidak disertai dengan 

pemberian wewenang dan tanggung jawab, dengan pemberian wewenang dan 

tanggung jawab maka akan memudahkan atasan untuk melakukan evaluasi dan 

penilaian terhadap kinerja karyawan. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan, hal ini sangat 

bermanfaat untuk memperlancar arus pemrosesan transaksi dan operasional 

perusahaan tanpa melemahkan pengendalian karena setiap kewenangan akan 

selalu disertai dengan tanggung jawab dan selalu dihadapkan dengan evaluasi. 

Pada akhirnya, sebuah struktur organisasi harus mampu mengelola berbagai 

aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dan dilaksanakan dengan konsisten. Yang 

dimaksudkan oleh peneliti dalam usulan ini adalah struktur organisasi beserta hal-

hal yang ada disekitarnya seperti job description, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab telah memenuhi seluruh aktivitas perusahaan, jangan sampai ada 

aktivitas perusahaan yang tidak terdelegasikan pada fungsi-fungsi dalam 

perusahaan. 

 



 

Bentuk struktur organisasi yang diusulkan oleh peneliti terdiri dari empat 

departemen dibawah general manajer yang dipimpin oleh seorang manajer yaitu 

departemen logistik, departemen marketing, departemen operasional dan 

departemen Finance&Accounting. Departemen didesain menjadi sebuah unit yang 

mandiri terhadap aktivitas uniknya masing-masing, logistik dengan aktivitas 

pembeliannya, marketing dengan aktivitas penjualannya, operasional dengan 

pengelolaan operasional perusahaan dan finance&accounting dengan kasir dan 

pemrosesan akuntansi, yang kesemuanya bekerja secara terkoordinir dan 

terhubung dengan baik dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Masing-masing 

departemen membawahi beberapa bagian untuk mekanisme pembagian tugas dan 

wewenang dalam menjalankan operasional masing-masing departemen. 

1.4.2 Diskusi Pembahasan Operasional Siklus Penghasilan 

Toko Buku “X” memiliki beberapa aktivitas berkaitan dengan siklus 

penghasilan antara lain penjualan tunai, penjualan pameran dan retur penjualan. 

Urutan pembahasan diskusi terhadap operasional siklus penghasilan disusun 

berdasarkan kelompok aktivitas yang terjadi pada Toko Buku “X” yaitu dimulai 

dengan diskusi siklus penghasilan secara umum, prosedur penjualan tunai, 

prosedur kerjasama pameran dan prosedur retur. 

1.4.2.1 Diskusi Siklus Penghasilan 

Toko Buku “X” memiliki dua jenis penjualan, yaitu penjualan tunai dan 

penjualan pameran. Untuk menjaga kesetiaan pelanggan, walaupun pada dasarnya 

tidak menerima retur penjualan namun sistem retur penjualan dibangun untuk 

mengantisipasi hal-hal diluar kebiasaan. secara umum siklus penghasilan 

 



 

mengelola aktivitas lain selain penjualan dan retur yaitu penerimaan kerjasama 

pameran. 

Untuk meningkatkan penjualan dan mensosialisasikan buku kepada 

masyarakat, unit bisnis yang bergerak pada usaha distribusi buku memiliki 

aktivitas unik dalam bentuk pameran buku, bookfair, bursa buku atau aktivitas 

sejenis yang diikuti oleh beberapa toko buku dan penerbit regional maupun 

nasional, karena itu sistem informasi yang sedang atau akan digunakan toko buku 

didesain untuk memiliki fitur yang mampu mengakomodir aktivitas bisnis 

tersebut. Pada Toko Buku “X” kerjasama pameran diklasifikasikan menjadi dua 

karakteristik yaitu kerjasama pameran konsinyasi dan kerjasama pameran 

partisipasi. Suatu kerjasama pameran dikategorikan pameran konsinyasi apabila 

rekanan (pihak luar) meminjam persediaan Toko Buku “X” untuk mengadakan 

suatu pameran, sedangkan kerjasama pameran partisipasi adalah apabila Toko 

Buku “X” secara langsung berpartisipasi dalam suatu pameran. 

Proses analisis dan evaluasi terhadap prosedur penjualan yang berjalan di 

Toko Buku “X” telah dilakukan oleh peneliti, dan telah ditemukan beberapa 

kelemahan pada prosedur tersebut. Kelemahan tersebut ditinjau berdasarkan 7 

pengendalian umum yang harus dibentuk didalam siklus penghasilan untuk 

meningkatkan pengendalian internal dalam siklus penghasilan yang dikemukakan 

oleh Wilkinson (2000). 

Berdasarkan 7 pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000) 

tersebut maka berikut ini kelemahan yang terdapat pada siklus penghasilan secara 

umum. Kelemahan pertama adalah tidak adanya prosedur yang mengatur proses 

 



 

pergantian shift, dimana dalam proses pergantian shift tidak ada prosedur 

pelaporan atau aktivitas lain yang menunjukkan serah terima maupun 

berpindahnya penanggung jawab terhadap aktiva perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemrosesan siklus penghasilan yang sedang berjalan tidak 

memenuhi kebutuhan audit dan juga mengindikasikan lemahnya pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva, pengendalian dokumentasi dan pengendalian praktik 

manajemen.  

Peneliti mengusulkan adanya prosedur pergantian shift yang memuat serah 

terima tanggung jawab terhadap aktiva perusahaan dan pelaporan aktivitas 

penjualan pada periode tertentu yang dipisahkan dalam shift-shift yang telah 

ditentukan. Tujuan dari usulan ini adalah mendesain siklus penghasilan yang 

dapat diaudit. Dengan adanya prosedur pergantian shift yang baik, maka disetiap 

rentang waktu operasional perusahaan dapat diidentifikasi siapakah yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas toko dan, keamanan aktiva perusahaan dan 

terjaminnya ketepatan pemrosesan transaksi.  

Kebijakan manajemen yang dibangun berkaitan dengan pergantian shift 

adalah setiap akhir shift kasir harus mencetak beberapa laporan harian yang terdiri 

dari catatan persediaan terjual harian, laporan pemasukan dan seluruh arsip nota 

penjualan rangkap kedua yang dikumpulkan selama shift yang bersangkutan.  

Kelemahan yang kedua adalah tidak ada prosedur standart dan bukti yang 

menunjukkan penyetoran kas. Prosedur yang sedang berjalan adalah kas hasil 

penjualan langsung dimasukkan dalam brankas kantor yang terkunci dan kuncinya 

dipegang oleh karyawan yang sedang bertugas. Dengan prosedur ini, manajemen 

 



 

tidak dapat mengevaluasi apabila terjadi kesalahan atau kehilangan kas, tidak ada 

pencatatan khusus mengenai pemasukan kas hasil penjualan.  

Pengendalian yang dibentuk adalah dengan mengunci brankas dan 

melakukan perhitungan pada akhir shift yang kemudian dibandingkan dengan nota 

penjualan atau yang diarsip pada shift tersebut. Pengendalian yang kedua ini tidak 

dapat dilakukan apabila manajer tidak berada di tempat, karena metode otorisasi 

terhadap setoran adalah dengan menghitung dibawah pengawasan manajer. 

Mengingat kas adalah asset yang rentan terhadap kehilangan dan sulit untuk 

diidentifikasi secara fisik, maka peneliti berpendapat bahwa prosedur penyetoran 

hasil penjualan yang baik harus dimiliki oleh Toko Buku “X”.  

Peneliti mengusulkan adanya fungsi atau individu yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan kas perusahaan. Di dalam struktur organisasi yang peneliti 

usulkan, posisi tersebut dipegang oleh kasir induk. Peneliti juga mengusulkan 

untuk membuat sebuah prosedur dimana setiap kasir unit harus melakukan 

penyetoran hasil penjualan pada hari yang bersangkutan kepada kasir induk 

dengan menyertakan dokumen setoran kas harian dokumen tersebut peneliti 

namakan Laporan pemasukan. Apabila jumlah yang disetorkan sesuai dengan 

Laporan pemasukan maka kasir induk akan mengotorisasi Laporan pemasukan. 

Dengan demikian telah dibangun pengendalian dokumentasi, pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva dan pengendalian praktik manajemen terhadap 

pengelolaan kas pada siklus penghasilan.  

Kebijakan yang dibangun terkait dengan aktivitas penyetoran kas adalah 

seluruh hasil penjualan harus disetorkan kepada kasir induk dan tidak boleh 

 



 

digunakan untuk pembayaran beban, pengeluaran kas hanya diizinkan dari satu 

pintu yaitu kasir induk. 

Kelemahan yang ketiga adalah kelemahan siklus penghasilan secara umum 

yang disebabkan oleh pemrosesan transaksi yang dilakukan secara manual. 

Pemrosesan manual pada perusahaan retail yang melakukan transaksi dalam 

frekuensi yang tinggi memiliki risiko yang besar terhadap kesalahan perlakuan 

terhadap transaksi baik dalam bentuk kelalaian, kesalahan penangkapan data, 

kesalahan input, kesalahan perhitungan, penyelewengan sampai pada tidak 

dilakukannya pencatatan penjualan oleh karyawan yang bertugas.  

Pada tahap berikutnya kelemahan terjadi pada pembaharuan data persediaan 

yang tidak mungkin dilakukan secara otomatis dalam sebuah pemrosesan manual, 

sehingga pencatatan persediaan terjual yang selama ini diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi perubahan kuantitas persediaan justru membebani 

dan mempersulit kinerja karyawan penjualan yang pada gilirannya juga 

menimbulkan kesalahan perlakuan seperti karyawan yang lupa mencatat 

persediaan keluar apabila sibuk menangani transaksi.  

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan ini peneliti mengusulkan 

pemanfaatan komputer dalam pemrosesan transaksi siklus penghasilan. 

Beralihnya pemrosesan transaksi manual menuju pemrosesan transaksi 

terkomputerisasi akan mengefisienkan waktu dalam menanggulangi aktivitas 

berulang, mempercepat akses data, mempermudah kalkulasi-kalkulasi yang rumit 

dan akhirnya mampu memaksimalkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. 

Namun demikian praktik kesalahan dan kejadian luar biasa masih mungkin pada 

 



 

siklus penghasilan, sehingga dibangun kebijakan manajemen apabila terjadi 

kesalahan perlakuan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pemrosesan transaksi 

maka harus dilakukan evaluasi, pengecekan ulang dan perbaikan yang bijaksana, 

dan apabila ditemukan bahwa kesalahan pemrosesan transaksi mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan dan disebabkan kelalaian karyawan yang bertugas, 

maka karyawan yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya dengan 

cara mengganti atau dikompensasikan pada gaji karyawan. Pemrosesan transaksi 

terkomputerisasi juga memungkinkan sebuah sistem yang mampu memenuhi 

kebutuhan manajemen akan informasi yang aktual tentang kuantitas persediaan, 

dengan adanya mekanisme pembaharuan data persediaan secara otomatis apabila 

terjadi transaksi. 

Kelemahan yang keempat adalah tentang pembagian tugas yang tidak jelas 

di bagian toko, dimana karyawan penjualan juga harus menangani penerimaan 

barang kiriman dari supplier, selain mengganggu pelayanan terhadap pelanggan, 

sistem penjualan yang tidak dipisahkan dengan sistem pembelian merupakan 

pelanggaran konsep pengendalian organisasional dan pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva. Penggabungan dua fungsi pembelian dan penjualan 

pada satu unit dapat menimbulkan moral hazard dalam bentuk penyelewengan 

dan pencurian aktiva dengan cara memanipulasi data persediaan.  

Sesuai dengan struktur organisasi yang peneliti usulkan pada pembahasan 

sebelumnya, maka peneliti mengusulkan adanya pemisahan fungsi pembelian dan 

fungsi penjualan, dimana fungsi pembelian ditangani oleh Departemen Logistik 

dan fungsi penjualan ditangani oleh Departemen Marketing. Pada prakteknya dua 

 



 

departemen harus melakukan koordinasi terutama untuk manajemen penyediaan 

barang dagang. 

Selain menetapkan strategi dan perencanaan yang baik, manajemen dituntut 

untuk mampu mengkomunikasikannya kepada seluruh bagian dalam perusahaan 

sehingga strategi dan rencana yang dibuat tidak hanya menjadi macan kertas, 

ungkapan ini berkaitan dengan kelemahan kelima dari siklus penghasilan, dimana 

sistem dan prosedur pengelolaan transaksi tidak disosialisasikan dengan baik 

sehingga memicu beberapa kondisi sistem yang tidak berjalan normal dalam 

operasional perusahaan, seperti; ketergantungan pada turun tangan langsung 

manajer, rentan terjadi kesalahan prosedur dan masih adanya beberapa proses 

bisnis yang belum memiliki prosedur tetap dikarenakan banyaknya aktivitas yang 

harus ditangani oleh manajer.  

Dokumentasi dan sosialisasi sistem sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur standar yang telah 

ditetapkan dan mengarah pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian telah terbangun salah satu pengendalian praktik manajemen dan 

pengendalian organisasional. 

1.4.2.2 Diskusi Penjualan Tunai 

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan diskusi pada siklus 

penghasilan secara umum, pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan 

diskusi yang secara spesifik menyangkut penjualan tunai. Berdasarkan analisis 

yang peneliti lakukan terhadap Toko Buku “X” peneliti menemukan beberapa 

kelemahan yang secara spesifik terjadi pada penjualan tunai.  

 



 

Kelemahan penjualan tunai terletak pada pelayanan yang memerlukan waktu 

lama, kelemahan ini merupakan salah satu kesalahan potensial disamping 

kesalahan potensial lain yang disebabkan pemrosesan penjualan tunai yang 

dilakukan secara manual padahal penjualan tunai adalah jenis transaksi yang 

frekuensinya terjadinya tinggi. Selain pelayanan pada konsumen berjalan lambat, 

pemrosesan manual juga mengakibatkan sulitnya pemrosesan data untuk menjadi 

informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan manajemen. Untuk mengatasi 

permasalahan ini peneliti berpendapat bahwa alat bantu pemrosesan informasi dan 

otomatisasi perhitungan mutlak diperlukan oleh perusahaan retail yang ingin 

meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan input data dan kemudahan dalam 

pengolahan data transaksi. Dalam siklus penghasilan diperlukan sebuah sistem 

pemrosesan transaksi yang juga mendukung pemrosesan informasi, dimana input 

data penjualan yang dilakukan dapat secara otomatis memproses dan 

memperbaharui data yang ada dan dapat diolah menjadi laporan-laporan yang 

diperlukan manajemen dengan lebih cepat dan mudah. 

Pada prosedur penjualan tunai yang diusulkan, peneliti membangun 

beberapa pengendalian umum. Pengendalian yang pertama adalah pengendalian 

dokumentasi dimana prosedur akan menghasilkan bukti dasar berupa nota 

penjualan rangkap dua, lembar pertama digunakan sebagai bukti penjualan yang 

diserahkan kepada pelanggan sedangkan bukti kedua diarsip sementara. Pada 

akhir shift diterbitkan dokumen catatan persediaan terjual harian dan laporan 

pemasukan yang semua didesain rangkap dua, satu rangkap untuk keperluan 

 



 

pelaporan hingga berakhir pada bagian akuntansi, satu rangkap untuk arsip 

Departemen Marketing. 

Pengendalian berikutnya adalah dengan mekanisme pengesahan laporan 

pemasukan oleh kasir induk, dimana apabila jumlah uang yang disetor telah sesuai 

dengan yang terekam dalam laporan pemasukan kasir induk akan mengotorisasi 

laporan pemasukan, rangkap pertama dikembalikan kepada Departemen 

Marketing untuk arsip dan rangkap kedua untuk diproses lebih lanjut hingga 

berakhir pada bagian akuntansi dan dilakukan penjurnalan. Dengan demikian 

telah dibangun pengendalian organisasi melalui pemisahan pencatat transaksi 

dengan pemegang fisik kas, pengendalian dokumentasi dengan melakukan 

penerbitan dokumen dasar dan beberapa dokumen lain yang didesain rangkap 

sesuai kebutuhan manajemen, pengendalian pertanggungjawaban aset melalui 

mekanisme pelaporan aktivitas pada tiap shift dan pengendalian otorisasi dengan 

adanya pengesahan laporan pemasukan oleh kasir induk yang merupakan atasan 

dari kasir unit. Pengendalian yang dibangun dalam prosedur penjualan tunai 

didukung dengan kebijakan manajemen yang mengharuskan penerbitan laporan-

laporan harian seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Terkait dengan kebijakan akuntansi yang dibentuk, dikarenakan pada Toko 

Buku ”X” memiliki karakter penjualan tunai yang nilai penjualan kecil namun 

intensitas transaksi tinggi, maka penulis menyarankan untuk menggunakan 

metode penjurnalan transaksi per batch, dimana seluruh transaksi disimpan dalam 

database dan akan dijurnal pada akhir shift ketika kasir telah melaporkan 

penjualan harian dan kasir telah menerbitkan dokumen kas masuk, maka bagian 

 



 

akuntansi akan mengotorisasi penjualan pada hari yang bersangkutan dan 

menjurnalnya. 

1.4.2.3 Diskusi Kerjasama Pameran 

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan diskusi yang secara spesifik 

menyangkut kerjasama pameran. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan 

terhadap Toko Buku “X” peneliti menemukan beberapa kelemahan yang secara 

spesifik terjadi pada kerjasama pameran.  

Kelemahan pertama adalah tidak adanya pemisahan tugas antara pengelola 

penjualan tunai pada toko dengan pengelola penerimaan kerjasama pameran. 

Sehingga pemrosesan kerjasama pameran akan mengganggu pelayanan penjualan 

tunai pada toko. Pemrosesan kerjasama pameran meliputi banyak aktivitas 

pemrosesan transaksi dan pemrosesan informasi seperti pengecekan kelayakan 

kerjasama, pembuatan akad, input data rekanan hingga menentukan persediaan 

yang diajukan untuk dimutasi pada kerjasama pameran, oleh karena itu pemisahan 

pengelola penjualan dengan pengelola kerjasama pameran diperlukan untuk 

memberikan pelayanan terbaik pada rekanan maupun pada pelanggan penjualan 

tunai. Sesuai dengan struktur organisasi yang telah peneliti usulkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka posisi yang peneliti usulkan untuk menjadi 

pengelola dan penanggung jawab penerimaan dan pemrosesan kerjasama pameran 

adalah customer service. Peneliti menilai bahwa unit customer service sesuai 

untuk job description ini dikarenakan karakteristik unit ini memiliki kesesuaian 

dengan kebutuhan seorang pengelola kerjasama yang identik dengan aktivitas 

 



 

lobbying, akses terhadap data persediaan dan mewakili perusahaan dalam 

membina serta mengelola hubungan dengan pihak eksternal. 

Kelemahan berikutnya adalah pada ketidakteraturan prosedur penerimaan 

kerjasama pameran dan tidak adanya prosedur formal standar untuk menangani 

penerimaan kerjasama pameran. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan 

sebuah prosedur pemrosesan penerimaan kerjasama pameran yang didesain lebih 

formal dan mewakili standar tertentu dalam pemrosesan transaksi sehingga 

menjamin kelengkapan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti 

mengusulkan sebuah prosedur pengelolaan kerjasama dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen spesifik kerjasama pameran seperti berita acara mutasi 

pameran, daftar barang dimutasi, akad dan bukti mutasi. Dengan demikian pada 

proses penerimaan kerjasama telah didukung dengan pengendalian dokumentasi 

yang baik.  

Kerjasama pameran didukung dengan kebijakan manajemen tentang 

pemisahan tugas sebagai berikut, bahwa proses penerimaan pengajuan kerjasama 

pameran dan pengelolaan kerjasama pameran dilakukan oleh customer service, 

sedangkan untuk pencatatan penjualan pameran (setelah dilakukan mekanisme 

pengembalian persediaan pameran) dilakukan oleh kasir unit. Peneliti 

mengusulkan kebijakan akuntasi bagi kerjasama pameran yaitu untuk kerjasama 

pameran baik konsinyasi maupun partisipasi, maka penjualan diakui apabila 

persediaan telah terjual pada konsumen. 

Ketika persediaan telah dikembalikan dan dapat dilakukan prosedur 

pengakuan penjualan, maka pengelolaannya seperti pada pemrosesan transaksi 

 



 

penjualan tunai, akan tetapi bukti dasar yang dihasilkan adalah nota penjualan 

pameran. Nota ini didesain berbeda dengan nota penjualan karena memuat 

informasi pameran yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pengakuan penjualan 

hingga penerbitan nota penjualan pameran, suatu proses pengembalian persediaan 

harus melalui beberapa prosedur pengembalian seperti pengecekan persediaan 

yang dikembalikan untuk mengetahui berapa barang yang terjual dan berapa yang 

dikembalikan, hasil pengecekan dicatat dalam memo mutasi yang kemudian 

dijadikan sebagai salah satu dokumen pengantar untuk melakukan mutasi kembali 

oleh Departemen Logistik. Dengan demikian aktivitas pengembalian persediaan 

kepada perusahaan yang kemudian dilakukan pengakuan penjualan oleh 

Departemen Marketing serta mutasi oleh Departemen Logistik telah didukung 

oleh dokumen-dokumen yang diperlukan. 

1.4.2.4 Diskusi Retur Penjualan 

Sesuai dengan kebijakan manajemen yang peneliti usulkan untuk mengelola retur 

penjualan, bahwa retur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, retur hanya diizinkan untuk dilakukan pada hari yang sama dengan 

transaksi penjualan dan harus disetujui oleh manajer marketing. Retur dapat 

disetujui apabila dilakukan pada hari yang sama dengan transaksi penjualan 

persediaan yang diretur, hal ini dimaksudkan untuk mencegah moral hazard 

konsumen terhadap kemungkinan-kemungkinan kecurangan dengan 

memanfaatkan aktivitas retur. Selain itu retur juga hanya bisa diproses apabila 

retur yang diajukan disetujui oleh manajer marketing, sehingga proses retur akan 

berjalan dibawah pengawasan manajer marketing. Setiap terjadi retur, kasir unit 

 



 

akan menerbitkan bukti dasar aktivitas retur yaitu bukti retur, dengan demikian 

pada prosedur retur telah dibangun pengendalian dokumentasi, pengendalian 

otorisasi dan pengendalian akses. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

aktivitas retur adalah tidak dilakukan penjurnalan apabila barang yang 

dikembalikan ditukar dengan barang yang sama. 

1.4.3 Diskusi Pembahasan Laporan yang Dihasilkan dari Siklus 

Penghasilan 

Sistem informasi yang didesain dengan baik adalah sistem yang mampu 

menghasilkan output yang berguna membantu manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. Namun sistem yang sedang berjalan belum mampu 

memenuhi kebutuhan informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Sesuai dengan konsep what if analysis informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen akan bersifat unik pada setiap perusahaan, salah satu analisis yang 

dapat dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai informasi apa yang 

diperlukan oleh manajemen adalah dengan menganalisis keputusan yang akan 

diambil oleh manajemen, sehingga dari jenis-jenis keputusan yang akan diambil 

manajemen, dapat ditentukan karakteristik informasi yang diperlukan manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Untuk menanggulangi kelemahan sistem terhadap 

output informasi yang dihasilkannya, peneliti telah melakukan serangkaian 

analisis yang telah diungkapkan dalam usulan peneliti yang kemudian peneliti 

melanjutkan dengan menentukan serta mendesain laporan-laporan yang 

diperlukan manajemen dalam proses analisis siklus penghasilan dan pengambilan 

keputusan. 

 



 

1.5 Perancangan Software 

1.5.1 Perancangan Database 

Menurut Utami (2008) Menyimpan data dalam bentuk relasional secara 

sederhana dapat dikatakan sebagai membawa data tersebut dalam suatu bentuk 

tabel. Perancangan database  menjadi begitu penting dikarenakan berkaitan erat 

dengan penggunaan tabel supaya dapat menyimpan data secara baik dan benar. 

Apabila database dapat dirancang dengan logika yang baik, maka kemudahan di 

dalam menjalankan program dan menjalankan operasional perusahaan dapat 

dicapai. Selain itu, database membantu peneliti untuk dapat menerapkan 

pengendalian-pengendalian yang diperlukan guna mendapatkan software yang 

baik terutama pengendalian operasional pusat data dan pengendalian dokumentasi. 

Sebuah database yang dirancang nantinya juga harus mampu menjawab 

perubahan, apabila di masa yang akan datang dibutuhkan pengembangan. Dengan 

kata lain, pendesainan database yang akan dirancang tidak menghambat 

pengembangan sistem di masa yang akan datang. 

Menurut Utami (2008) langkah-langkah desain database dalam model 

relasional antara lain : 

1. Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan informasi adalah langkah pertama untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap. Metode pengumpulan data dapat digunakan pada 

langkah ini. Perlu mendapatkan perhatian bilamana perusahaan memiliki suatu 

database, baik flat file, spread sheet ataupun relasional, karena mengetahui 

struktur database sebelumnya merupakan informasi yang sangat berharga 

 



 

meskipun desain databasenya tidak baik. Salah satu informasi yang harus 

didapatkan adalah bagaimana arus data mengalir pada sistem informasi 

penghasilan. Bentuk aliran data ini dapat digambarkan pada sebuah diagram 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.12 sampai Gambar 4.15 

2. Menentukan himpunan entitas 

Setelah semua informasi terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan himpunan entitas dari semua informasi yang telah didapatkan. 

Setelah himpunan entitas didapatkan maka komponen dari setiap entitas dapat 

ditentukan, komponen entitas dalam Entity Relational Model sering disebut 

atribut. Dari banyak atribut pada masing-masing entitas dipilih salah satu 

atribut yang merupakan primary-key. 

3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh relasi diantara himpunan entitas 

yang ada. 

Setelah didapat primary-key pada masing-masing entitas maka akan dicari 

kerelasian antar entitas beserta foreign-key nya. 

4. Menentukan derajat/kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi 

Logika relasi terdiri dari one to one, one to many, dan many to many. Dengan 

adanya hubungan atau relasi yang dibentuk, maka setiap data yang ada di 

masing-masing tabel dapat diakses oleh tabel yang lainnya. 

5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut 

deskriptif. Tampilan dari Entity Relationship dapat dilihat pada Gambar 4.16 

6. Mentransformasikan diagram Entity Relationship ke dalam tabel. 

 



 

 

Gambar 4.12 DFD Penghasilan (Diagram Context) 

 

Gambar 4.13 DFD Penghasilan (Level 0) 

 



 

 
Gambar 4.14 DFD Penghasilan (Level 1) 

 
Gambar 4.15 DFD Penghasilan (Level 2) 

 



 

 

Gambar 4.16 ERD Penghasilan 

Database yang  menggunakan konsep relasi seperti itu disebut dengan 

database relasional. Di dalam database relasional tidak semua tabel harus berelasi 

secara langsung dengan tabel lain di dalam database. Namun, setiap tabel pasti 

akan memiliki relasi (hubungan) dengan tabel lainnya minimal satu tabel atau 

dengan kata lain, tidak ada tabel yang dapat berdiri sendiri. Database relasional 

selalu menggunakan field kunci (primary key) untuk mendefinisikan relasi antar 

tabel. Setiap tabel memiliki satu field kunci (primary key), namun field kunci 

tersebut dapat saja berlaku sebagai foreign key bagi tabel yang lainnya.  

Di dalam penjelasan sebelumnya telah diungkapkan oleh peneliti data-data 

apa saja yang perlu untuk dikelola sebagai dasar untuk dapat mendesain sebuah 

database. Berikut ini dijelaskan beberapa tabel master yang perlu di desain : 

 



 

1. Persediaan. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat data 

master persediaan. Data ini akan dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya 

untuk mencatat data yang berhubungan dengan persediaan. Berikut ini 

digambarkan Tabel Persediaan pada Gambar 4.17 

 

Gambar 4.17 Tabel Persediaan 

2. Jenis_Persediaan. Tabel ini adalah tabel yang berisi jenis persediaan yang 

ada pada Toko Buku ”X”. Di dalam tabel ini akan diisi buku, alat tulis, 

kaset/CD. Berikut ini digambarkan Tabel Jenis Persediaan pada Gambar 4.18 

 

Gambar 4.18  Tabel Jenis_Persediaan 

3. Kategori_Persediaan. Tabel ini adalah tabel yang berisi kategori persediaan 

yang ada di Toko Buku ”X”. Di dalam tabel ini akan diisi kategori-kategori 

buku yang dijual di Toko Buku ”X” misalnya : ekonomi, teknik, majalah, 

novel dst. Berikut ini digambarkan Tabel Kategori Persediaan pada Gambar 

4.19 

 



 

 

Gambar 4.19  Tabel Kategori_Persediaan 

4. Gudang Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat data 

master gudang. Data ini akan dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya untuk 

mencatat data yang berhubungan dengan gudang dan lokasi persediaan. 

Berikut ini digambarkan Tabel Gudang pada Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Tabel Gudang 

5. TbUser. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat data 

master pengguna aplikasi. Data ini akan dipergunakan oleh tabel transaksi 

lainnya untuk mencatat data yang berhubungan dengan pengguna aplikasi 

yang sedang login. Berikut ini digambarkan Tabel TbUser pada Gambar 4.21 

 

Gambar 4.21 Tabel TbUser 

 



 

6. Data_Karyawan. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat 

data master karyawan. Data ini akan dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya 

untuk mencatat data yang berhubungan dengan karyawan. Berikut ini 

digambarkan Tabel Data_Karyawan pada Gambar 4.22 

 

Gambar 4.22  Tabel Data_Karyawan 

7. Struktur_Organisasi. Tabel ini adalah tabel yang mencatat seluruh posisi dan 

jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Tabel ini 

merupakan pelengkap dari tabel yang sebelumnya yaitu Tabel 

Data_Karyawan. Berikut ini digambarkan Tabel Struktur_Organisasi pada 

Gambar 4.23 : 

 

Gambar 4.23 Tabel Struktur_Organisasi 

8. Akun. Tabel ini adalah tabel yang diperuntukkan untuk mencatat nama-nama 

akun yang dipergunakan oleh manajemen perusahaan. Akun- Akun ini akan 

 



 

dipergunakan untuk proses penjurnalan. Berikut ini digambarkan Tabel Akun 

pada Gambar 4.24 

 

Gambar 4.24  . Tabel Akun 

9. JenisTransaksi. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat 

jenis-jenis transaksi yang dilakukan oleh Toko Buku ”X”. Data ini akan 

dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya untuk mencatat data yang 

berhubungan dengan jenis transaksi. Berikut ini digambarkan Tabel 

JenisTransaksi pada Gambar 4.25 

 

Gambar 4.25  Tabel JenisTransaksi 

10. Vendor. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat data 

master Vendor baik sebagai penerbit maupun supplier. Data ini akan 

dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya untuk mencatat data yang 

berhubungan dengan verdor. Berikut ini digambarkan Tabel Vendor pada 

Gambar 4.26 

 



 

 

Gambar 4.26  Tabel Vendor 

11. Rekanan. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat data 

master rekanan. Data ini akan dipergunakan oleh tabel transaksi lainnya untuk 

mencatat data yang berhubungan dengan rekanan. Berikut ini digambarkan 

Tabel Rekanan pada Gambar 4.27 

 

Gambar 4.27  Tabel Rekanan 

Setelah membuat tabel master, tahapan selanjutnya adalah pembuatan tabel 

transaksi. Tabel transaksi merupakan tabel yang nantinya akan menggunakan dan 

tergantung pada tabel master untuk mencatat data transaksi. Oleh sebab itu, di 

dalam software ini terdapat beberapa tabel transaksi yang harus dibuat pada 

database yaitu: 

 



 

1. Stok_Persediaan. Tabel stok persediaan adalah tabel yang digunakan untuk 

menyimpan data kuantitas persediaan pada masing-masing gudang dan lokasi. 

Tabel ini adalah tabel transaksi yang berkaitan erat dengan tabel persediaan, 

karena pada tabel persediaan tidak memuat data kuantitas persediaan. Data 

persediaan dipisahkan dengan data kuantitas persediaan dikarenakan, 

kebijakan manajemen perusahaan yang menetapkan adanya beberapa gudang 

untuk menyimpan persediaan. Data pada tabel ini akan ter-update apabila 

terjadi transaksi, pembuatan tabel ini ditujukan supaya transaksi persediaan 

akan menambah atau mengurangi data kuantitas persediaan pada gudang yang 

tepat. 

 

Gambar 4.28  Tabel Stok_Persediaan 

2. Transaksi_Persediaan. Tabel transaksi persediaan adalah tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data transaksi secara keseluruhan dan dicatat 

secara historis. Seluruh transaksi keluar masuknya persediaan dan kas akan 

terekam dan tersimpan dalam tabel transaksi_persediaan. 

 



 

 

Gambar 4.29  Tabel Transaksi_Persediaan 

3. PenjualanTunai. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi 

penjualan tunai per transaksi. Tabel ini dapat disebut tabel master penjualan 

tunai, karena tabel ini memuat data identitas tiap transaksi penjualan tunai 

 

Gambar 4.30 Tabel PenjualanTunai 

4. PenjualanPameran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi 

penjualan pameran per transaksi. Tabel ini dapat disebut tabel master 

penjualan pameran, karena tabel ini memuat data identitas tiap transaksi 

penjualan pameran. Pada tabel penjualan pameran terdapat kolom kode 

pameran konsinyasi atau kode pameran partisipasi sebagai foreign key yang 

akan merelasikan tabel penjualan pameran dengan tabel master mutasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk verifikasi bahwa penjualan pameran mengacu pada 

kerjasama pameran tertentu. 

 



 

 

Gambar 4.31  PenjualanPameran 

5. Retur_Penjualan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi retur 

penjualan per transaksi. Pada tabel ini terdapat kolom kode penjualan tunai 

yang diretur. Hal ini dimaksudkan untuk verifikasi bahwa retur penjualan 

mengacu pada transaksi penjualan tunai. 

 

Gambar 4.32  Tabel Retur_Penjualan 

6. Setoran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data setoran kas setiap hari 

pada masing-masing shift kerja. 

 

Gambar 4.33  Tabel Setoran 

7. Pameran_Konsinyasi. Tabel ini memuat data-data yang meliputi seluruh data 

yang berkaitan dengan kerjasama pameran konsinyasi. Tabel pameran 

konsinyasi berhubungan dengan tabel master data karyawan dan tabel 

 



 

rekanan, selain itu juga berhubungan dengan tabel transaksi Daftar barang 

dimutasi dan menjadi tabel referensi untuk menginput data pada tabel mutasi. 

 

Gambar 4.34  Tabel Pameran_Konsinyasi 

8. Pameran_Partisipasi. Tabel ini memuat data-data yang meliputi seluruh data 

yang berkaitan dengan kerjasama pameran konsinyasi. Tabel pameran 

partisipasi berhubungan dengan tabel master data karyawan, selain itu juga 

berhubungan dengan tabel transaksi Daftar barang dimutasi dan menjadi tabel 

referensi untuk menginput data pada tabel mutasi. 

 

Gambar  4.35  Tabel Pameran_Partisipasi 

9. Daftar Barang dimutasi. Setiap kerjasama pameran dilakukan, Departemen 

Marketing harus membuat daftar barang yang diajukan untuk dilakukan 

mutasi ke lokasi pameran, data barang yang diajukan oleh Departemen 

 



 

Marketing disimpan dalam tabel Daftar Barang dimutasi dan akan dijadikan 

acuan input data mutasi oleh Departemen Logistik. 

 

Gambar 4.36  Tabel Daftar Barang dimutasi pameran Konsinyasi 

 

Gambar 4.37  Tabel Daftar Barang dimutasi pameran Partisipasi 

10. Mutasi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mutasi dari satu gudang 

ke gudang lain, atau dari satu lokasi ke lokasi lain.  

 

Gambar 4.38  Tabel Mutasi 

11. Detil_mutasi. Detil mutasi adalah tabel penghubung antara tabel mutasi dan 

tabel stok persediaan yang memuat data persediaan yang dimutasi. Pada 

aktivitas mutasi untuk kerjasama pameran, penginput data dapat mengakses 

tabel daftar barang dimutasi sebagai referensi input data pada tabel detil 

mutasi. 

 



 

 

Gambar 4.39  Tabel Detil_Mutasi 

12. Kas. Tabel kas adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan arus kas secara 

keseluruhan dan dicatat secara historis, baik kas masuk maupun kas keluar. 

 

Gambar 4.40  Tabel Kas 

13. JurnalStandar. Jurnal Standar adalah tabel penghubung antara tabel jenis 

transaksi dengan tabel akun yang memuat data akun yang terpengaruh akibat 

adanya transaksi tertentu. 

 

Gambar 4.41   Tabel JurnalStandar 

14. Jurnal. Tabel Jurnal memuat data jurnal-jurnal yang telah dibuat oleh Bagian 

Akuntansi. 

 



 

 

Gambar 4.42  Tabel Jurnal 

15. DetailJurnal. Detail Jurnal adalah tabel penghubung antara tabel jurnal dan 

tabel akun yang memuat kode akun-akun yang terpengaruh beserta nominal 

jurnal. 

 

Gambar  4.43 Tabel DetailJurnal 

Setelah menyusun tabel master dan transaksi, tahap yang berikutnya adalah 

menghubungkan tabel-tabel tersebut agar terbentuk suatu struktur relational 

database. Tabel-tabel tersebut direlasikan dengan menghubungkan antara primary 

key dan foreign key yang ada pada masing-masing tabel. Struktur database 

ditunjukkan pada Gambar 4.44 

 

 



 

 



1.5.2 Perancangan Program Aplikasi (Software Interface) 

Setelah tahap pendesainan database dilakukan, maka langkah berikutnya 

dalam pendesainan software adalah memulai membuat software interface. Tujuan 

pembuatan tampilan adalah memudahkan pengguna (user) dalam menjalankan 

software yang telah dibuat.  

Software interface merupakan tampilan yang dilihat user software pada 

monitor komputer. Pada software interface terdapat berbagai macam form dimana 

masing-masing form menangani aktivitas yang berbeda-beda. Form terdiri atas 

berbagai macam object yang  dapat  digunakan oleh user antara lain  field  (tempat 

mengetikkan karakter),  listview (tabel di dalam form), button (tombol untuk 

melakukan suatu aktivitas), dan object-object lain. 

Dengan software interface, user software tidak perlu memahami dan 

mempelajari bahasa query yang merupakan bahasa untuk berhubungan dengan 

database karena seluruh bahasa sudah diterjemahkan ke dalam bentuk object yang 

ada pada software interface yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Dan 

software interface harus dibuat dengan pertimbangan user-friendly. Untuk 

pembuatan software interface, peneliti menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat software 

interface. Tahapan yang harus dilakukan dalam pendesainan software interface 

adalah:  

1. Pembuatan rancangan. Rancangan dibuat dalam bentuk flowchart untuk 

menunjukkan bagaimana software bekerja. 

 
 



 
 

2. Memasukkan hasil rancangan ke dalam Microsoft Visual Basic. Di dalam 

tahapan ini adalah termasuk di dalamnya membuat object di dalam masing-

masing form, memasukkan script, dan menghubungkan dengan database 

yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Meng-compile program agar dapat dijalankan tanpa harus menggunakan 

Microsoft Visual Basic. 

Pada pembahasan berikutnya, peneliti akan membahas perancangan untuk 

masing-masing form dan kemudian menunjukkan tampilan dari form yang telah 

dibuat. Peneliti menggunakan diagram alir (flowchart) untuk menjelaskan 

prosedur yang terjadi di dalam masing-masing form. Tipe form yang dibuat adalah 

form utama, form master, dan form transaksi.  

1.5.2.1 Rancangan Tampilan Awal 

1.5.2.1.1 Rancangan Umum Tampilan Awal 

Tampilan awal adalah tampilan yang pertama dan langsung aktif setiap user 

memulai menggunakan software. Rancangan tampilan awal merupakan 

terjemahan bentuk akses dan pengendalian organisasional. Bahwa dengan adanya 

pembatasan penggunaan software melalui fasilitas hak akses yang peneliti desain, 

maka pengendalian untuk menjaga dan memastikan bahwa pihak yang 

menggunakan software tersebut merupakan pengguna yang legal dan formal dapat 

dilakukan dengan baik. Sedangkan apabila di dasarkan pada Hall (2002) 

pengendalian pada tampilan awal merupakan sebuah pengendalian preventif. 

Bahwa dengan adanya pengendalian awal, maka software dapat terjaga oleh 

  



 
 

tindakan-tindakan yang telah terprediksi sebelumnya oleh perancang, sehingga 

kemungkinan manipulasi atau kesalahan menjadi tidak mudah terjadi.  

 

Gambar 4.45  Tampilan awal  

Tampilan awal, dirancangan berhubungan dengan dua form lain, yaitu form 

login dan form katalog. Kedua rancangan yang akan dijelaskan pada penjelasan 

berikutnya ini memuat pengendalian yang diciptakan pada tampilan awal. 

Tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.45. Adapun prosedur awal memulai 

software yang peneliti desain adalah sebagai berikut : 

1. User mengaktifkan software dengan men-double-click file dari software untuk 

dapat menjalankan software tersebut. 

2. Pada tampilan awal software disediakan beberapa form yang dapat diakses 

tanpa harus login terlebih dahulu, yaitu tombol login untuk melakukan login 

dan masuk pada menu utama, tombol katalog untuk memberikan pelayanan 

mesin pencari kepada pelanggan dan tombol keluar untuk keluar dari software.  

Apabila user meng-click tombol form yang hanya bisa diakses setelah 

melakukan login akan muncul peringatan untuk melakukan login seperti 

ditampilkan pada Gambar 4.46. 

  



 
 

 

Gambar 4.46 . Tombol validasi untuk login terlebih dahulu 

1.5.2.1.2 Tampilan Form Login 

Merupakan syarat untuk dapat memanfaatkan aplikasi pada form menu 

utama, dimana yang menggunakan form menu utama ini adalah operator atau 

pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memasukkan data kedalam database 

ataupun karyawan toko buku yang bertugas dimasing-masing bagiannya. Pada 

menu login ini ada dua data yang harus dimasukkan, antara lain: 

1. User ID 

Merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan diberikan wewenang untuk 

menggunakan aplikasi dan mengakses form menu utama. 

2. Password 

Merupakan syarat yang harus dimasukkan agar hak pengguna tidak mudah 

digunakan oleh orang lain. Tampilan dari jendela login adalah sebagai 

berikut: 

Rancangan prosedur pada form login dan tampilan umum form login dapat 

dilihat pada Gambar 4.47  dan Gambar 4.48. 

  



 
 

 

Gambar 4.47   Prosedur Form Login 

 

 

Gambar 4.48  Tampilan Login 

User memasukkan nama dan password pada form yang telah tersedia. 

Apabila user memasukkan nama yang tidak terdaftar maka sistem akan 

menampilkan pesan bahwa User ID tidak terdaftar. Seperti yang terdapat pada 

Gambar 4.49 .  

 

  



 
 

 

Gambar 4.49  Pesan Kesalahan Jika User ID Salah 

Apabila user memasukkan nama yang terdaftar akan tetapi password yang 

dimasukkan salah maka sistem akan menampilkan pesan bahwa password yang 

dimasukkan salah. Seperti yang terdapat pada Gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50  Pesan Kesalahan Jika Password yang diinputkan salah 

1.5.2.1.3 Tampilan Form Menu Utama 

Jendela menu utama akan muncul apabila user berhasil memasukkan nama 

dan password dengan benar pada form login. Menu utama akan aktif sesuai 

dengan hak akses. Hak akses dibagi dalam admin, manajer marketing, customer 

service dan kasir. Untuk admin menu yang aktif adalah semua, untuk manajer 

marketing menu yang aktif adalah master, laporan dan katalog. Untuk customer 

service bisa mengakses master rekanan, kerjasama dan katalog. Untuk kasir hanya 

bisa mengakses menu transaksi, katalog dan setoran. Adapun prosedur memulai 

form menu utama dan tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.51 dan 

Gambar 4.52. 

 

  



 
 

 

Gambar 4.51 . Prosedur memulai form menu utama 

 

 

Gambar 4.52. Menu Utama 

 

Gambar 4.53 Menu Utama Apabila Cursor Diarahkan Pada Master 

 

  



 
 

 

Gambar 4.54 Menu Utama Apabila Cursor Diarahkan Pada Transaksi 

 

Gambar 4.55 Menu Utama Apabila Cursor Diarahkan Pada Laporan 

1.5.2.2 Rancangan Form Master dan Transaksi 

1.5.2.2.1 Rancangan Umum Form Master dan Transaksi 

Form master dan form transaksi merupakan form-form yang dipergunakan 

untuk mencatat data-data master dan data-data transaksi. Yang dimaksud dengan 

data master adalah data-data yang merupakan data utama dan berdiri sendiri dan 

dipergunakan sebagai referensi dalam mencatat data yang lainnya (data 

transaksi), sedangkan data transaksi adalah data-data yang mencatat aktivitas dan 

transaksi dari kejadian-kejadian ekonomi atau non-ekonomi yang perlu untuk 

dicatat. Sebagai contoh, misalnya pengguna akan melakukan pencatatan transaksi 

  



 
 

penjualan (data transaksi), maka pengguna akan mengakses data master 

persediaan untuk mendapatkan informasi nama, harga, potongan dll untuk 

menginputkan data barang terjual pada transaksi tersebut.  

Bekerja dengan form master dan transaksi merupakan aktivitas utama dari 

penggunaan software. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya form master dan 

transaksi, maka tujuan utama dari pendesainan software tersebut dapat tercapai. 

Terdapat beberapa kesamaan aktivitas yang akan dilakukan pada form master dan 

transaksi. Aktivitas tersebut adalah: 

1. Aktivitas menambah, yaitu aktivitas yang memasukkan data baru ke dalam 

tabel di database. Data tersebut akan menambah jumlah data yang 

sebelumnya telah ada. Pada proses perancangan software, peneliti telah 

mendesain prosedur standar ketika pengguna menambah data.  

2. Aktivitas mengubah, yaitu aktivitas yang mengubah data yang sudah 

tersimpan di dalam database. Data tersebut tidak akan menambah hanya 

mengubah data yang sebelumnya telah ada dengan data yang baru.  

3. Aktivitas menghapus, yaitu aktivitas yang menghapus data yang sudah 

tersimpan di dalam database. Data yang terhapus akan segera hilang sesaat 

setelah aktivitas ini dilakukan dan tidak bisa dilakukan pengulangan (undo 

typing).  

4. Aktivitas mencari, yaitu aktivitas yang mencari data yang diperlukan untuk 

dapat menjalankan proses aktivitas selanjutnya. Pada aktivitas ini pencarian 

yang dilakukan biasanya diperuntukkan untuk mencari kode atau ID atas 

suatu data yang tidak mudah dihafal sehingga membutuhkan bantuan 

  



 
 

aktivitas pencarian. Selain itu, pencarian data yang dilakukan dengan 

menggunakan variabel data lain yang lebih mudah dihafal seperti nama atau 

yang lainnya.  

Di dalam pendesainan form master dan transaksi terdapat beberapa 

pengendalian aplikasi yang khusus diterapkan pada kedua form tersebut : 

1. Pengendalian masukan: 

a. Pada form master dan transaksi, dilakukan pengkodean dan penomoran 

faktur secara otomatis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas 

data, mengurangi risiko kesalahan input kode dan menerapkan metode 

pengendalian dokumen dengan prenumbered document. 

b. Pada form master dan transaksi, dilengkapi dengan aktivitas untuk 

melakukan proses pencarian. Aktivitas pencarian ini dilakukan untuk 

memudahkan proses memasukkan data. Proses pencarian yang dilakukan 

tidak didasarkan pada kode-kode yang sulit untuk dihafal. Namun 

dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang membuat pengguna 

mudah untuk menggunakannya. Misalnya saja, pada tabel persediaan kata 

kunci yang digunakan untuk melakukan aktivitas pencarian adalah dengan 

menuliskan judul, pengarang atau penerbit buku yang ingin dicari. 

c. Ketika pengguna ingin memasukkan sebuah data, dimana data tersebut 

merupakan data yang dibatasi isinya. Maka di dalam form aplikasi,  

nantinya akan ada pilihan-pilihan data yang harus dipilih oleh pengguna. 

Hal ini dilakukan untuk dapat mengendalikan jenis data yang dimasukkan. 

  



 
 

d. Ketika pengguna ingin memasukkan sebuah data yang memerlukan 

informasi dari tabel lainnya misalnya tabel master, maka data tabel master 

akan muncul di form aplikasi. Misalnya, di dalam form transaksi penjualan 

tunai, data persediaan yang muncul merupakan data yang berasal dari 

tabel master persediaan. Dengan demikian, maka pengguna dapat 

melakukan pengecekan bahwa kode persediaan yang diinputkan telah 

sesuai dengan barang yang dimaksud, dan dapat menghitung diskon serta 

harga jual bersih berdasarkan data yang dimunculkan oleh aplikasi yang 

mengacu pada tabel master persediaan. 

e. Untuk menjaga integritas data tanggal serta mencegah kesalahan input 

data bertipe tanggal, maka inputan tanggal menggunakan salah fitur 

DT.Picker dalam Visual Basic 6.0, sehingga pengguna dapat 

menginputkan data bertipe tanggal dengan mudah dan tepat. 

f. Pengendalian hak akses dilakukan pada aplikasi untuk memastikan bahwa 

data diinput dan diproses oleh pengguna yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan input dan pemrosesan transaksi. Misalnya form 

penjualan Tunai, form penjualan pameran dan form retur penjualan  hanya 

bisa diakses oleh pengguna yang berposisi sebagai kasir. 

g. Beberapa aktivitas penginputan harus dilakukan dengan izin dan otorisasi 

dari manajer, karena itu ada beberapa fungsi software yang hanya bisa 

digunakan apabila telah diaktifkan oleh atasan dengan menggunakan 

password. 

  



 
 

h. Software juga didesain untuk membatasi tipe data yang diinputkan pada 

suatu textbox, misalnya apabila suatu textbox harus diisi dengan angka 

maka akan muncul peringatan apabila diisi dengan data non-angka. 

i. Untuk mencegah meminimalkan bug ( penyimpangan ), maka apabila 

terjadi kesalahan prosedur akan muncul peringatan. Dan pada aktivitas-

aktivitas tertentu dimunculkan konfirmasi sebelum perintah dieksekusi 

oleh software. Misalnya pada perintah penghapusan. 

2. Pengendalian pemrosesan : 

a. Pada beberapa field data, pemrosesan pencatatan data dilakukan secara 

otomatis. Yang dimaksud dengan otomatis adalah data yang dimasukkan 

tidak dilakukan secara manual dan telah disesuaikan dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Misalnya pada 

aktivitas input penjualan tunai data nominal potongan dan harga setelah 

potongan akan terhitung secara otomatis.  

b. Adanya konfirmasi, peringatan dan pembatalan proses untuk input data 

yang tidak tepat, untuk prosedur yang tidak tepat dll. 

c. Untuk mencegah pengisian data kosong, yang mengakibatkan 

prenumbered document tidak berguna apabila form kosong, maka transaksi 

penjualan tidak dapat dilakukan apabila data kosong atau apabila suatu 

data belum diinputkan maka beberapa tombol tidak diaktifkan. 

d. Pemrosesan data yang menggunakan form kerjasama dimudahkan dengan 

pengaturan munculnya form dan data yang harus diisi secara kronologis, 

  



 
 

sehingga pengguna dengan mudah bisa mengisikan data-data kerjasama 

dengan mengikuti alur yang ada. 

3. Pengendalian keluaran : 

Di beberapa form seperti form master rekanan dan form-form lainnya dapat 

menghasilkan formulir-formulir internal yang diperlukan. Misalnya saja, software 

dapat mencetak data rekanan tertentu. 

1.5.2.2.2 Tampilan Form Master 

Form master berguna untuk mengelola data yang ada di dalam tabel master 

pada database. Form-form master yang di desain didasarkan pada tabel master 

yang telah dibuatkan sebelumnya oleh peneliti. Pada form master terdapat 

beberapa alur yang memuat informasi mengenai bagaimana data diambil, 

darimana data tersebut diperoleh, bagaimana data diproses dan hasil keluaran dari 

data tersebut. 

1.5.2.2.2.1 Form Persediaan 

Form master persediaan adalah form yang diperuntukkan untuk melakukan 

aktivitas pengelolaan data persediaan. Form ini berhubungan dengan tabel 

persediaan dan stok persediaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Siklus 

penghasilan berkepentingan terhadap form master persediaan untuk mendapatkan 

informasi persediaan dan untuk melakukan manajemen harga dan potongan. Pada 

form master persediaan ini, terdapat pengendalian guna memastikan bahwa data-

data yang harus terisi dapat terisi dengan baik. Pengendalian tersebut dilakukan 

dengan memberikan pesan apabila pengguna tidak memasukkan sebuah data yang 

  



 
 

seharusnya dicatat. Berikut ini bentuk tampilan form master persediaan pada 

Gambar 4.56. 

 

Gambar 4.56 . Form Master Persediaan 

1.5.2.2.2.2 Form Karyawan 

Form master karyawan adalah form yang diperuntukkan untuk melakukan 

aktivitas pengelolaan data karyawan. Form ini berhubungan dengan tabel data 

karyawan dan tabel struktur organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Siklus 

penghasilan berkepentingan terhadap form master karyawan untuk mendapatkan 

informasi karyawan. Pada form master karyawan ini, terdapat pengendalian guna 

memastikan bahwa data-data yang harus terisi dapat terisi dengan baik. 

Pengendalian tersebut dilakukan dengan memberikan pesan apabila pengguna 

tidak memasukkan sebuah data yang seharusnya dicatat. Berikut ini bentuk 

tampilan form master karyawan pada Gambar 4.57. 

  



 
 

 

Gambar 4.57 Form Master Karyawan 

1.5.2.2.2.3 Form Setting 

Form master setting adalah form yang berkaitan dengan beberapa aktivitas 

marketing dan bertujuan untuk mengelola tampilan-tampilan pada masing-masing 

form aplikasi. Form ini meliputi profil perusahaan, persediaan yang sedang promo 

dan form untuk mengubah password pengguna. Berikut ini bentuk tampilan form 

master setting pada Gambar 4.58. 

 

Gambar 4.58  Form Master Setting 

  



 
 

1.5.2.2.2.4 Form Rekanan 

Form Rekanan adalah form yang diperuntukkan untuk melakukan aktivitas 

pencatatan biodata entitas rekanan. Form ini berhubungan dengan tabel Rekanan 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada form rekanan ini, terdapat pengendalian 

guna memastikan bahwa data-data yang harus terisi dapat terisi dengan baik. 

Pengendalian tersebut dilakukan dengan memberikan pesan apabila pengguna 

tidak memasukkan sebuah data yang seharusnya dicatat. Berikut ini bentuk 

tampilan form rekanan pada Gambar 4.59. 

 

Gambar 4.59  Form Master Rekanan 

1.5.2.2.3 Tampilan Form Transaksi 

Form transaksi adalah form yang paling sering diakses di dalam software 

siklus penghasilan, karena form transaksi memiliki peran penting dalam proses 

penangkapan data dan menghasilkan dokumen dasar bagi proses pengolahan data 

selanjutnya. Karena perannya  sebagai penangkap data utama dan tingginya 

frekuensi akses terhadap form transaksi, maka form ini didesain sedemikian rupa 

  



 
 

sehingga menghasilkan tipe form yang user friendly dan didukung dengan 

pengendalian internal yang baik. 

Pengendalian awal yang dibangun pada form transaksi adalah dengan 

pembatasan hak akses pada form-form transaksi pada karyawan atau bagian yang 

memiliki wewenang terhadap pemrosesan transaksi. Prosedur memulai form 

transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.60. 

 

Gambar 4.60  Prosedur Memulai Form Transaksi 

Pengendalian dibangun dalam bentuk prosedur yang memudahkan user, 

misalnya dengan adanya otomatisasi faktur, sehingga user tidak perlu 

menginputkan nomor faktur secara manual setiap terjadi transaksi. Prosedur untuk 

membentuk nomor faktur otomatis tergambar pada Gambar 4.61. 

 

Gambar 4.61 Prosedur Otomatisasi Faktur 

  



 
 

1.5.2.2.3.1 Form Penjualan Tunai 

Form ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tunai. Tampilan 

dari form penjualan tunai dapat dilihat pada Gambar 4.63. Prosedur untuk 

memproses penjualan tunai dan akses terhadap form penjualan tunai diawali 

dengan prosedur yang sama pada seluruh form transaksi seperti digambarkan pada 

Gambar 4.60. 

Form penjualan Tunai mengelola beberapa aktivitas yang diwakili oleh 

beberapa prosedur antara lain prosedur tambah, prosedur hapus, prosedur bayar 

dan prosedur pencarian persediaan. Dalam prosedur yang ketiga dan keempat, 

pengolahan data penjualan tunai dibantu dengan form bayar yang berfungsi untuk 

membantu kalkulasi pembayaran dan form pencarian persediaan. Prosedur tambah 

dan prosedur bayar serta tampilan form penjualan tunai dan form bayar dapat 

dilihat pada Gambar 4.62, Gambar 4.65, Gambar 4.63 dan Gambar 4.64. 

  



 
 

 

Gambar 4.62 Prosedur tambah form penjualan tunai 

 

  



 
 

 

Gambar 4.63  Form Penjualan Tunai 

 

Gambar 4.64   Form Bayar 

 

Gambar 4.65   Prosedur form bayar 

 

Untuk pengendalian internal dan mencegah moral hazard terhadap input 

data transaksi, maka kasir yang berfungsi sebagai operator form transaksi tidak 

  



 
 

dapat melakukan penghapusan terhadap data yang telah disimpan oleh database. 

Dan apabila terjadi situasi yang membutuhkan penghapusan, maka dapat 

dilakukan penghapusan dengan terlebih dahulu meminta otorisasi dari atasan 

supaya atasan mengaktifkan tombol hapus sehingga kasir bisa menghapus data 

penjualan. Prosedur Penghapusan dapat dilihat pada Gambar 4.66. 

 

Gambar 4.66  Prosedur hapus pada form penjualan tunai 

Untuk menjaga supaya pemrosesan transaksi berjalan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan, maka pada form penjualan tunai dilengkapi 

dengan beberapa validasi. Untuk memberikan kenyamanan bagi user dalam 

mengolah transaksi, disediakan  form pencarian persediaan yang prosedurnya 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.67 dan formnya pada Gambar 4.68.  

 

Gambar 4.67  Prosedur pencarian persediaan 

  



 
 

 

Gambar 4.68  Form pencarian persediaan 

1.5.2.2.3.2 Form Kerjasama Pameran Konsinyasi 

Form ini digunakan untuk menginput data kerjasama pameran konsinyasi, 

untuk mempermudah user dalam memproses kerjasama pameran konsinyasi, 

penangkapan data-data kerjasama pameran konsinyasi dilakukan menggunakan 

metode penginputan dengan beberapa tahapan berikut ini : 

1. Akses form kerjasama pameran konsinyasi. Sesuai dengan perancangan 

pembagian dan delegasi tugas pada siklus penjualan bahwa pengelolaan 

kerjasama harus dilakukan oleh customer service, maka pada awal pemrosesan 

kerjasama, harus dilakukan validasi penginput data kerjasama pameran dengan 

cara form kerjasama hanya dapat diakses oleh user yang berposisi sebagai 

seorang customer service. 

2. Verifikasi pengelola dan penanggungjawab kerjasama pameran. Pada 

form yang pertama muncul untuk memproses kerjasama, pengolah data harus 

memasukkan nomor induk karyawan yang kemudian akan menjadi data acuan 

penanggung jawab kerjasama. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 4.69. 

Untuk memastikan bahwa penanggung jawab dan penginput data adalah 

  



 
 

seorang customer service, maka nomor induk karyawan harus merupakan 

nomor induk karyawan yang berposisi sebagai customer service. Apabila 

nomor induk karyawan yang diinputkan bukan nomor induk customer service 

maka muncul peringatan seperti pada Gambar 4.70. Apabila pengolah data 

dinyatakan valid, berikutnya memilih jenis pameran yang akan dilakukan. 

 

Gambar 4.69 Form verifikasi penanggungjawab dan memilih tipe kerjasama 

 

Gambar 4.70 peringatan dalam validasi penanggungjawab kerjasama 

3. Input nomor akad dan data rekanan. Akad merupakan dokumen fisik yang 

memuat perjanjian yang disepakati manajemen Toko Buku ”X” dengan pihak 

eksternal atau yang biasa disebut sebagai rekanan, nomor dari dokumen fisik 

ini diperlukan untuk proses autentifikasi permoresan data transaksi. Bahwa 

data yang diinputkan benar-benar berdasarkan sebuah perjanjian kerjasama 

dalam bentuk akad antara pihak manajemen Toko Buku ”X” dengan rekanan. 

  



 
 

Sedangkan penginputan data rekanan apabila manajemen Toko Buku ”X” 

sudah memiliki data rekanan yang bersangkutan, maka manajemen tidak perlu 

menginputkan ulang tetapi dapat menginputkan kode rekanan yang sudah 

tersimpan di dalam database. Bentuk form penginputan nomor akad dan data 

rekanan ini dapat dilihat pada Gambar 4.71. 

 

Gambar  4.71  Form input nomor akad dan data rekanan 

4. Penentuan periode berlaku kerjasama. Pada form berikutnya akan 

dimunculkan kembali data kerjasama secara garis besar dan diinputkan 

periode berlaku kerjasama. Untuk memenuhi mekanisme otorisasi, bahwa 

transaksi hanya boleh dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari 

pejabat yang berwenang, maka dalam form ini dimunculkan beberapa bentuk 

otorisasi dengan menggunakan sistem tanda centang dari masing-masing 

pejabat untuk menunjukkan adanya otorisasi. Apabila seluruh otorisasi yang 

diperlukan sudah terpenuhi, maka tombol untuk melanjutkan pada tahapan 

berikutnya akan otomatis aktif. Tampilan form pada tahap ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.72. 

  



 
 

 

Gambar 4.72  Form input periode kerjasama 

5. Membuat daftar persediaan yang akan diajukan untuk dimutasi dalam 

kerjasama pameran. Daftar ini akan menjadi acuan bagi departemen logistik 

untuk melakukan mutasi persediaan dari gudang ke pameran. Form yang 

memproses pembuatan daftar persediaan yang diajukan untuk dipamerkan 

dapat dilihat pada Gambar 4.73. 

 

Gambar 4.73 Form daftar barang dimutasi 

 

  



 
 

1.5.2.2.3.3 Form Pameran Partisipasi 

Form ini digunakan untuk menginput data kerjasama pameran partisipasi, 

untuk mempermudah user dalam memproses kerjasama pameran partisipasi, 

penangkapan data-data kerjasama pameran partisipasi menggunakan metode 

penginputan dengan beberapa tahapan berikut ini : 

1. Akses terhadap form kerjasama pameran partisipasi. Sesuai dengan 

perancangan pembagian dan delegasi tugas pada siklus penjualan bahwa 

pengelolaan kerjasama harus dilakukan oleh customer service, maka pada 

awal pemrosesan kerjasama, harus dilakukan validasi penginput data 

kerjasama pameran dengan cara form kerjasama hanya dapat diakses oleh user 

yang berposisi sebagai seorang customer service. 

2. Verifikasi pengelola dan penanggungjawab kerjasama pameran. Pada 

form yang pertama muncul untuk memproses kerjasama, pengolah data harus 

memasukkan nomor induk karyawan yang kemudian akan menjadi data acuan 

penanggung jawab kerjasama. Untuk memastikan bahwa penanggung jawab 

dan penginput data adalah seorang customer service, maka nomor induk 

karyawan harus merupakan nomor induk karyawan yang berposisi sebagai 

customer service. Apabila nomor induk karyawan yang diinputkan bukan 

nomor induk customer service maka muncul peringatan. Apabila pengolah 

data dinyatakan valid, berikutnya memilih jenis pameran partisipasi. 

3. Menginputkan karyawan yang didelegasikan sebagai manajer pameran 

partisipasi dan lokasi dilaksanakan pameran. Bentuk form penginputan 

manajer pameran dan lokasi pameran dapat dilihat pada Gambar 4.74. 

  



 
 

 

Gambar 4.74  Form input manajer pameran dan lokasi pameran. 

4. Penentuan periode berlaku kerjasama. Pada form berikutnya akan 

dimunculkan kembali data kerjasama secara garis besar dan diinputkan 

periode berlaku kerjasama. Untuk memenuhi mekanisme otorisasi, bahwa 

transaksi hanya boleh dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari 

pejabat yang berwenang, maka dalam form ini dimunculkan beberapa bentuk 

otorisasi dengan menggunakan sistem tanda centang dari masing-masing 

pejabat untuk menunjukkan bahwa proses telah diotorisasi. Apabila seluruh 

otorisasi yang diperlukan sudah terpenuhi, maka tombol untuk melanjutkan 

pada tahapan berikutnya akan otomatis aktif. Tampilah form pada tahap ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.75. 

5. Membuat daftar persediaan yang akan diajukan untuk dimutasi dalam 

kerjasama pameran partisipasi. Daftar ini akan menjadi acuan bagi 

departemen logistik untuk melakukan mutasi persediaan dari gudang ke 

pameran. Form yang memproses pembuatan daftar persediaan yang diajukan 

  



 
 

untuk dipamerkan dapat memiliki tampilan yang sama dengan pameran 

konsinyasi. 

 

Gambar 4.75. Form input periode kerjasama 

1.5.2.2.3.4 Form Penjualan Pameran 

Penjualan pameran diakui apabila telah dilakukan pengembalian persediaan 

dari rekanan atau dari pameran partisipasi. Proses input penjualan pameran 

dilakukan dengan masuk pada form transaksi pameran yang tampilannya dapat 

dilihat pada Gambar 4.76. Untuk menjaga integritas nomor faktur, memastikan 

bahwa satu nomor faktur hanya berlaku untuk satu transaksi, maka apabila user 

mengakses form transaksi pameran, maka software akan secara otomatis 

mencantumkan nomor faktur penjualan pameran.  

Untuk menjaga validasi penjualan pameran, dalam menginputkan data 

penjualan pameran kasir harus menginputkan nomor Berita Acara Mutasi 

Pameran dalam kolom No.BAMP, kemudian nomor berita acara mutasi pameran 

diproses hingga muncul data-data mengenai kerjasama pameran dengan nomor 

berita acara mutasi pameran yang bersangkutan. Apabila nomor Berita Acara 

  



 
 

Mutasi Pameran yang diinputkan tidak ada pada database pameran, maka akan 

muncul peringatan bahwa data pameran tidak ditemukan. Apabila data pameran 

ditemukan maka informasi tentang pameran akan tampil pada frame profil 

pameran dan daftar barang yang dimutasi pada pameran akan muncul pada tabel 

persediaan pameran. Cara lain untuk menginput data pameran adalah dengan 

menggunakan form pencarian berita acara mutasi pameran. Prosedur dan tampilan 

form pencarian pameran dapat dilihat pada Gambar  dan Gambar. 

 

Gambar 4.76  Form transaksi penjualan pameran 

Dalam penjualan pameran, kasir tidak perlu menginputkan kode persediaan, 

input persediaan dijual dalam pameran dilakukan dengan cara meng-klik data 

yang ditampilkan pada tabel persediaan pameran. Kode persediaan yang di-klik 

pada tabel persediaan pameran akan muncul di kolom kode persediaan untuk 

memproses penjualan, kemudian tekan enter untuk memasukkan kuantitas 

persediaan terjual, dan tekan enter dua kali untuk memproses penjualan. Apabila 

penjualan persediaan diproses, akan secara otomatis mengurangi kuantitas 

  



 
 

persediaan pameran pada tabel persediaan pameran. Prosedur pemrosesan 

transaksi pameran meliputi prosedur tambah dan prosedur hapus yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.77 dan Gambar 4.78. 

 

Gambar 4.77 Prosedur tambah pada form transaksi penjualan pameran 

  



 
 

 

Gambar 4.78 Prosedur pencarian berita acara mutasi pameran 

 

Gambar 4.79 Form pencarian berita acara mutasi pameran 

Sebagaimana pada form penjualan tunai, pada form penjualan pameran kasir 

tidak secara leluasa menghapus data yang telah diinputkan dalam data penjualan, 

apabila pada praktek diperlukan penghapusan, kasir harus meminta otorisasi 

kepada atasannya untuk mengaktifkan tombol hapus. Mekanisme pengaktifan 

tombol hapus adalah dengan klik tombol otorisasi hapus, dan muncul frame opsi 

pengaktifan tombol hapus dengan terlebih dahulu memasukkan kode pengaktifan 

tombol hapus yang hanya diketahui oleh atasan. 

  



 
 

 

Gambar 4.80  Prosedur hapus pada form transaksi penjualan pameran 

Apabila seluruh persediaan terjual telah diinputkan, maka proses penjualan 

dilanjutkan dengan perhitungan dan penerimaan kas serta mencetak nota 

penjualan pameran. Prosedur penerimaan kas pada penjualan pameran sama 

dengan prosedur penerimaan kas pada penjualan tunai. 

1.5.2.2.3.5 Form Retur Penjualan 

Form retur penjualan digunakan apabila terjadi retur penjualan tunai. 

Prosedur retur penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.81. Transaksi retur hanya 

bisa diproses apabila mendapatkan persetujuan dari manajer marketing. Untuk 

mengaktifkan frame dan tombol-tombol yang diperlukan dalam proses retur harus 

menggunakan password otorisasi retur. Tampilan dari permintaan otorisasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.82.  

Untuk validasi retur penjualan, kasir harus menginputkan nomor faktur 

dalam kolom kode faktur, kemudian nomor faktur diproses hingga muncul data-

data mengenai penjualan dengan nomor faktur tersebut. Apabila nomor faktur 

yang diinputkan tidak ada pada database penjualan tunai, maka akan muncul 

peringatan. Apabila data penjualan tunai ditemukan maka informasi tentang 

  



 
 

penjualan tunai akan ditampilkan beserta daftar barang yang terjual pada transaksi 

dengan nomor faktur tersebut. 

 

Gambar 4.81  Prosedur tambah pada form retur penjualan 

 

  



 
 

 

Gambar 4.82 Permintaan password untuk otorisasi retur 

 

Gambar 4.83  Form transaksi retur 

Input persediaan diretur dilakukan dengan cara meng-klik data yang 

ditampilkan pada tabel persediaan terjual. Kode persediaan yang di-klik pada tabel 

persediaan terjual akan muncul di kolom kode persediaan untuk memproses retur, 

kemudian tekan enter untuk memasukkan kuantitas persediaan diretur, dan tekan 

enter dua kali untuk memproses retur. Apabila retur persediaan diproses, akan 

secara otomatis menambah kuantitas persediaan. 

1.5.2.3 Rancangan Form Laporan 

Form laporan adalah form yang digunakan untuk menampilkan serta 

mencetak laporan harian dan laporan manajemen. Di dalam laporan hanya 

terdapat satu macam aktivitas yaitu aktivitas cetak saja. Laporan terdiri dari 

  



 
 

beberapa bentuk laporan yang dibedakan berdasarkan kegunaan dan hak akses 

pengguna. Prosedur pada form laporan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar  4.84 Prosedur Form Laporan 

1.5.2.3.1 Rancangan Umum Form Laporan 

Akses laporan dirancang untuk mengelola empat aktivitas : 

1. Mereview perkiraan jurnal oleh form akuntansi 

2. Pembuatan laporan harian oleh kasir untuk aktivitas penyetoran hasil 

penjualan harian yang dilakukan dengan mengakses form setoran harian. 

3. Menampilkan dan mencetak laporan harian oleh manajer dengan cara 

mengakses laporan harian. 

4. Menampilkan dan mencetak laporan manajerial siklus penghasilan dengan 

menggunakan form laporan manajerial. 

1.5.2.3.2 Tampilan Form Laporan 

Laporan mencakup empat form yang mewakili beberapa aktivitas. Form – 

form pada akses laporan antara lain : 

1. Akuntansi 

Akuntansi adalah form yang digunakan untuk menampilkan perkiraan jurnal 

siklus penghasilan. Tampilan dari form akuntansi dapat dilihat pada Gambar 

4.85. 

  



 
 

 

Gambar 4.85  Form Akuntansi 

2. Setoran Harian 

Setoran Harian adalah form yang digunakan kasir untuk mencetak laporan 

harian yang meliputi laporan penjualan pameran, catatan persediaan terjual 

harian, catatan persediaan diretur harian dan laporan masukan. Tampilan Form 

harian dapat dilihat pada Gambar 4.86. 

 

Gambar 4.86  Setoran Harian 

3. Laporan Harian  

Laporan Harian adalah form yang mirip dengan setoran harian, yaitu untuk 

mereview dan mencetak laporan harian dari kasir namun form laporan harian 

  



 
 

menampilkan laporan harian untuk user manajer marketing. Perbedaan form 

laporan harian dengan form setoran harian adalah pada penentuan periode 

laporan, dimana setoran harian hanya dapat mencetak dan mereview laporan 

pada hari setoran harian diakses, sedangkan laporan harian mampu mereview 

dan mencetak laporan hari lain.  

4. Laporan Manajerial 

Form Laporan Manajerial adalah form laporan yang hanya dapat diakses oleh 

manajer, form ini berguna untuk menampilkan dan mencetak informasi 

aktivitas penjualan. Untuk membantu manajer dalam mereview aktivitas 

penjualan, manajerial report didesain dengan beberapa tampilan dan 

pengelompokan : 

a. Laporan Manajemen (Preview Transaksi) 

Menampilkan penjualan perusahaan pada masing-masing transaksi. untuk 

memudahkan manajemen menyeleksi laporan yang ingin ditampilkan 

dibuatkan beberapa pilihan seleksi antara lain : 

1) Semua. Menampilkan seluruh transaksi penjualan. 

2) Tunai. Menampilkan seluruh transaksi penjualan tunai. 

3) Pameran. Menampilkan seluruh transaksi penjualan pameran. 

4) Nomor Nota. Menampilkan transaksi pada nomor nota penjualan 

tertentu. 

5) Petugas. Menampilkan transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan 

oleh kasir tertentu. 

  



 
 

6) Per Tanggal. Menampilkan transaksi-transaksi penjualan yang terjadi 

pada tanggal tertentu. 

7) Per Bulan. Menampilkan transaksi penjualan yang terjadi pada bulan 

tertentu. 

8) Per Tahun. Menampilkan transaksi penjualan yang terjadi pada bulan 

tertentu. 

Tampilan form laporan manajemen preview transaksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.87. 

 

Gambar 4.87   Laporan Harian 

b. Laporan Manajemen (Preview Rekapitulasi) 

Menampilkan data penjualan perusahaan dengan seleksi dan pengelompokan 

tertentu. Tipe laporan ini memungkinkan manajemen untuk melakukan 

perbandingan antar karakteristik penjualan. 

1.5.2.3.3 Tampilan Laporan yang Dihasilkan 

Dari beberapa form dan karakteristik laporan yang dihasilkan berikut ini 

adalah contoh keluaran form laporan yaitu laporan manajemen preview 

rekapitulasi dengan nama laporan “Laporan Penjualan Per Jenis Penjualan” yang 

  



 
 

menampilkan total penjualan tunai dan total penjualan pameran pada Gambar 

4.88. 

 

Gambar  4.88  Contoh Laporan Manajerial 

1.5.3 Tahap Akhir Perancangan Software DBMS 

Pada tahapan akhir di dalam perancangan software ini adalah melakukan 

proses build atau compile file menjadi file dengan format .exe. Hal ini dilakukn 

agar program aplikasi yang dibuat dapat dijalankan meskipun tanpa memiliki 

program Microsoft Visual Basic 6.0. Proses kompilasi dilakukan dengan 

menggunakan menu Microsoft Visual Basic 6.0 Tools, langkah–langkah 

kompilasinya meliputi : 

1. Menentukan project Visual basic yang akan dikompilasi 

2. Meng-compile project yang dipilih 

3. Memilih tipe paket software yang diinginkan 

4. Memilih lokasi tempat paket software akan dirakit 

5. Memilih file-file dan data yang ingin diikutsertakan dalam paket software 

6. Menentukan cab options untuk paket software 

7. Membuat judul dan nama instalasi 

  



 
 

8. Menentukan posisi dan kelompok software pada start menu 

9. Memodifikasi lokasi instalasi yang diinginkan  

10. Memilih file -file yang dapat dibagi pakai oleh beberapa program 

11. Membuat nama script dan memulai memproses paket software 

Tampilan instalasi dan langkah-langkah kompilasi ini, dapat dilihat dalam 

lampiran 

1.6 Diskusi 

1.6.1 Diskusi Rancangan Database 

Untuk menghasilkan rancangan database yang sesuai dengan kebutuhan 

manajemen, dilakukan serangkaian kegiatan survey dan pendesainan database 

hingga didapat database yang dapat menyimpan dan mampu mengolah data 

sesuai dengan proses bisnis Toko Buku “X”. Dalam proses analisis kebutuhan 

manajemen terhadap struktur data ditemukan beberapa kondisi dan permasalahan 

yang membutuhkan beberapa penyesuaian dalam pendesainan database. 

Permasalahan pertama adalah adanya beberapa lokasi penyimpanan 

persediaan, yaitu gudang, display dan pameran, dimana penjualan tidak hanya 

dilakukan pada display saja tapi juga pada lokasi pameran, sehingga desain dari 

database harus mampu mengolah penjualan dengan ketentuan mengakui 

penjualan pada suatu lokasi dan meng-update kuantitas persediaan pada lokasi 

yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan ini peneliti melakukan penyesuaian 

pada struktur data master persediaan dan struktur data transaksi. Pada tabel 

persediaan peneliti tidak disimpan data kuantitas persediaan, data kuantitas 

persediaan disimpan dalam tabel stok_persediaan yang dirancang sebagai tabel 

  



 
 

penghubung antara tabel master persediaan dengan tabel master gudang. 

Rangkaian relasi tabel seperti ini dimaksudkan untuk menghasilkan struktur data 

yang mampu mengolah data persediaan yang disimpan dalam beberapa lokasi 

gudang.  

Berikutnya untuk menyimpan data transaksi peneliti membuat sebuah tabel 

transaksi_persediaan, dimana tabel ini adalah tabel yang menampung seluruh arus 

keluar dan masuknya persediaan akibat transaksi penjualan tunai, penjualan 

pameran dan retur penjualan. Tabel transaksi_persediaan berelasi dengan tabel 

stok_persediaan, tabel master penjualan tunai, tabel master penjualan pameran, 

tabel master retur penjualan, tabel setoran dan tabel jenis_transaksi. Relasi antara 

tabel transaksi_persediaan dengan tabel stok_persediaan adalah kunci otomatisasi 

pengup-datean persediaan, dimana input terhadap tabel transaksi_persediaan akan 

memicu perubahan nilai persediaan pada tabel stok_persediaan. Supaya input 

penjualan pada suatu lokasi mengup-date data persediaan pada lokasi yang tepat, 

maka tabel transaksi_persediaan selain terdiri dari field kode_persediaan tapi juga 

disertai kode_gudang. Pada tabel transaksi_persediaan juga didesain field status, 

field ini bernilai 1 atau -1. Yang dimaksud dengan status pada 

transaksi_persediaan adalah parameter perhitungan terhadap persediaan yang 

diakibatkan suatu transaksi, status 1 apabila transaksi tersebut menambah 

kuantitas persediaan dan akan bernilai -1 apabila transaksi yang bersangkutan 

mengurangi persediaan. Penggunaan field status ini ditujukan untuk keperluan 

pengup-datean data kuantitas persediaan. 

  



 
 

Permasalahan yang kedua adalah pemrosesan penerimaan kerjasama 

pameran, karena penerimaan kerjasama memuat data-data suatu pameran, maka 

peneliti mendesain rangkaian tabel penyimpan data-data pameran konsinyasi dan 

pameran partisipasi. Selain data pameran, juga disediakan tabel yang digunakan 

untuk menyimpan data persediaan yang diajukan Departemen Marketing untuk 

dilakukan mutasi pameran. 

Permasalahan yang ketiga adalah desain database yang dapat mengelola 

aktivitas pelaporan harian oleh kasir unit. Untuk menyimpan data setoran peneliti 

mendesain tabel setoran yang berelasi dengan tabel transaksi persediaan. Apabila 

hendak dilakukan pencetakan laporan harian, maka kasir unit harus menginput 

tabel setoran dan mengup-date field setoran pada tabel transaksi_persediaan 

dengan kode setoran yang baru saja diinputkan. Kode setoran akan menjadi 

referensi dan dokumen bukti bagi kasir induk untuk mencetak bukti kas masuk, 

kemudian bukti kas masuk dijadikan referensi penjurnalan oleh bagian akuntansi. 

Tujuan dari teknik seperti ini adalah memungkinkan adanya proses vouching 

maupun tracing terhadap siklus penghasilan. Tujuan dari perancangan database 

dengan menggunakan analisis proses bisnis seperti yang peneliti lakukan adalah 

dalam rangka membangun Pengendalian operasional pusat data. 

1.6.2 Diskusi Rancangan Program Aplikasi (Software Interface) 

1.6.2.1 Rancangan Tampilan Awal 

Pada tampilan awal Software peneliti mendesain bahwa user hanya dapat 

melakukan tiga hal yaitu login, masuk pada layanan katalog dan keluar dari 

aplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk pengelolaan hak akses, sehingga tampilan 

  



 
 

awal hanya memberikan kewenangan untuk akses pada form-form yang dapat 

diakses user tanpa login terlebih dahulu. Layanan katalog dapat diakses tanpa 

login karena form ini didesain untuk pelanggan supaya dapat melakukan 

pencarian pustaka dan persediaan lain dengan akses pada form katalog. 

Proses login dilakukan disertai dengan identifikasi posisi dari user yang 

login, sehingga dapat ditentukan hak aksesnya terhadap form menu utama yang 

akan muncul setelah form login apabila user melakukan prosedur login dengan 

benar. 

1.6.2.2 Rancangan Form Master dan Transaksi 

Form master adalah form yang dapat digunakan oleh user untuk mengubah 

beberapa tabel master dan setting dari aplikasi. Karena kemampuan form master 

dalam menghapus dan mengubah data-data yang menjadi acuan dalam operasional 

siklus penghasilan, maka hak akses pada form master dibatasi hanya oleh 

administrator dan manajer marketing. Pengecualian dilakukan pada form master 

rekanan, dimana customer service dapat akses pada form ini untuk keperluan 

pengelolaan kerjasama pameran. Dengan demikian telah dibangun pengendalian 

hak akses terhadap form master. 

Form Transaksi terdiri dari form transaksi penjualan tunai, penjualan 

pameran, retur penjualan dan form kerjasama. Tiga form awal hanya dapat diakses 

oleh kasir unit dan administrator sedangkan form yang terakhir hanya dapat 

diakses oleh customer service, hak akses didesain sesuai dengan job description 

masing-masing fungsi dan kebutuhan pengendalian hak akses dan otorisasi. 

  



 
 

Peneliti mendesain form-form transaksi dengan beberapa pertimbangan 

tentang pemakaian, jenis user dan moral hazard yang mungkin muncul. 

Pertimbangan pertama adalah tentang pemakaian terhadap form-form transaksi 

yang dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, untuk menghindari kelelahan dari 

pemakai maka tampilan form didesain dengan huruf dan ukuran yang nyaman 

untuk pemakaian secara terus menerus. Pertimbangan kedua berkaitan dengan 

user yang akan akses terhadap form transaksi, peneliti mendesain form transaksi 

dengan semaksimal mungkin mempermudah pengguna dengan alur yang mudah 

dipahami dan form yang mudah diaplikasikan. Pertimbangan yang ketiga adalah 

mengenai moral hazard yang mungkin muncul terhadap Software baik berupa 

perusakan maupun penginputan data yang tidak valid, hal yang peneliti lakukan 

untuk mengantisipasinya adalah dengan mendesain validasi-validasi misalnya 

mengenai tipe data pada suatu textbox harus angka, validasi untuk pemrosesan 

penjualan kosong dan validasi-validasi lain yang dibangun untuk menjaga data 

yang diinputkan sesuai dengan ketentuan. Moral hazard yang lain adalah akses 

terhadap form-form yang tidak boleh diakses oleh user yang bersangkutan. Untuk 

mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang maka dilakukan 

penonaktifan form dan pengaktifan form sesuai dengan hak akses user yang 

sedang login. Untuk form transaksi dan prosedur yang memerlukan otorisasi dari 

manajer maka pada tampilan awal akan dinon-aktifkan dan apabila diperlukan 

dapat diaktifkan oleh manajer dengan menginputkan password terlebih dahulu, 

dengan demikian peneliti telah membangun pengendalian otorisasi dan 

pengendalian hak akses terhadap aplikasi. 

  



 
 

1.6.2.3 Rancangan Form Laporan yang dihasilkan 

Form laporan adalah form yang dapat digunakan oleh user untuk mencetak 

dan mereview laporan yang diperlukan baik untuk pelaporan harian maupun 

laporan manajerial. Karena form laporan memungkinkan user untuk mengakses 

informasi yang penting, maka hak akses pada form laporan dibatasi hanya oleh 

administrator dan manajer marketing. Pengecualian dilakukan pada form laporan 

setoran harian yang digunakan untuk mencetak laporan harian oleh kasir unit, 

sehingga form ini dapat diakses oleh kasir unit dengan batasan tanggal akses, 

dimana kasir unit hanya bisa mereview dan mencetak data penjualan pada hari 

yang bersangkutan. Dengan demikian telah dibangun pengendalian hak akses 

terhadap form laporan. 

Manajemen bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan organisasi yang 

dikelolanya, untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukan adanya 

pengendalian. Pengendalian sedapat mungkin melekat pada sistem pengolahan 

data. Sehingga dalam perancangan sistem akuntansi harus menerapkan konsep-

konsep pengendalian yang baik. 

Pengendalian pada suatu sistem sering dikelompokkan dalam general 

control dan application control. Penerapan general control yang dibangun pada 

rancangan sistem telah peneliti ungkapkan pada diskusi sebelumnya. Berikutnya 

peneliti akan membahas tentang application control yang dibangun dalam aplikasi 

siklus penghasilan. 

Application control adalah segala unsur pengendalian yang ada pada sistem 

yang spesifik hanya untuk aplikasi atau pekerjaan tertentu. Sehingga pengendalian 

  



 
 

aplikasi untuk satu aplikasi dapat berbeda dengan aplikasi lainnya. Pengendalian 

aplikasi dikelompokkan menjadi pengendalian masukan (input controls), 

pengendalian pemrosesan (processing controls) dan pengendalian keluaran 

(output controls). 

Pengendalian masukan dirancang untuk memastikan bahwa data yang 

ditangkap valid, lengkap dan akurat. Beberapa bentuk pengendalian masukan 

adalah memastikan bahwa data yang dimasukkan harus tepat. Jika data yang 

dimasukkan salah maka aplikasi akan secara otomatis menolak penginputan data 

sehingga data yang salah tidak sampai masuk ke dalam sistem. Logika yang dapat 

peneliti terapkan untuk menjaga sistem dari penginputan data yang salah adalah 

dengan menggunakan parameter tipe data, misalkan apabila data yang 

dimasukkan adalah angka maka harus diinputkan data angka. Bentuk 

pengendalian yang lain adalah dengan menyiapkan pre-numbered dokumen yang 

dirancang dengan baik serta mendesain validasi – validasi pada software apabila 

terjadi kesalahan penginputan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Input data-data 

yang memiliki format tertentu dibantu dengan menggunakan fitur-fitur yang 

disediakan oleh visual basic 6.0 seperti DTPicker untuk menginputkan data 

tanggal dan datacombo untuk menginputkan data-data yang mengacu pada tabel 

atau data tertentu. 

Pengendalian pemrosesan dirancang untuk memastikan bahwa data yang 

telah diinput ke sistem diproses dengan benar. Pengendalian pemrosesan berkaitan 

dengan kinerja software. Pengendalian pemrosesan dalam software yang peneliti 

rancang dibangun dalam bentuk pemrosesan dan penghitungan otomatis, adanya 

  



 
 

konfirmasi, peringatan dan pembatalan proses untuk prosedur yang tidak tepat, 

validasi untuk mencegah pengisian data kosong serta menerapkan konfirmasi 

sebelum mengeksekusi perintah-perintah yang tidak dapat diulang misalnya 

perintah penghapusan. Untuk meminimalkan kesalahan perlakuan dan pemrosesan 

maka proses penjualan atau transaksi lain hanya dapat dilakukan oleh pengguna 

yang berhak. Bentuk lain pengendalian untuk meminimalkan kesalahan 

pemrosesan adalah dilakukan pendesainan urutan munculnya form pada proses 

pengelolaan kerjasama pameran untuk meminimalkan kesalahan prosedur 

penerimaan kerjasama pameran. 

Pengendalian keluaran dirancang untuk memastikan bahwa data dan 

informasi yang dikeluarkan dari sistem valid, akurat, sesuai dengan kebutuhan 

manajemen dan hanya diakses oleh pihak yang berhak. Beberapa pengendalian 

keluaran dibangun melalui pembatasan hak review dan cetak terhadap laporan. 

Misalkan kasir hanya dapat mereview dan mencetak laporan untuk keperluan 

laporan harian serta pendesainan data-data yang ditampilkan dalam laporan untuk 

mencegah data diakses oleh pihak yang tidak berhak. 

 

 

 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Hasil evaluasi terhadap siklus penghasilan pada Toko Buku “X” adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya beberapa kelemahan pada sistem secara keseluruhan mengakibatkan 

ketergantungan yang tinggi terhadap kehadiran dan supervisi dari pimpinan. 

Kelangsungan operasional dan prosedur tidak berjalan tanpa adanya 

pimpinan. 

2. Adanya beberapa kelemahan pada sistem pemrosesan transaksi dan 

pemrosesan informasi mengakibatkan risiko kesalahan perlakuan dan 

manajemen kesulitan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan 

keputusan serta evaluasi kinerja perusahaan. 

3. Ada beberapa kelemahan pada struktur organisasi terutama pada sisi kontrol 

dimana ada dua unit yang dirangkap oleh orang yang sama padahal keduanya 

adalah unit yang saling mengontrol. Selain itu ada juga fungsi yang 

seharusnya dipisah tetapi dijalankan oleh unit yang sama. 

4. Ada beberapa kelemahan pada prosedur dan kebijakan manajemen siklus 

penghasilan yang memungkinkan terjadinya moral hazard. Kelemahan itu 

antara lain adalah:  

a. Tidak adanya prosedur perpindahan shift dan penyetoran hasil penjualan. 

Yang dilengkapi dengan otorisasi dan pengecekan secara konsisten. 

b. Kelemahan manajemen dan sistem penyimpanan atau pengamanan kas. 

  



 
 

c. Kasir memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan barang dari 

supplier sekaligus melakukan penjualan. 

d. Kebijakan retur penjualan yang memungkinkan pelanggan untuk 

melakukan moral hazard. 

5. Pada kebijakan akuntansi, Toko Buku “X” tidak melakukan aktivitas 

penjurnalan dan buku besar. 

6. Ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan dan pengamanan fisik asset 

perusahaan. 

7. Software hanya berfungsi untuk melakukan pencatatan penjualan saja. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perbaikan dan memasukkan hasil perbaikan tersebut ke dalam software yang 

dibuat. Perbaikan yang dimasukkan ke dalam software antara lain: 

1. Setiap terjadi penginputan data penjualan, software akan memproses 

pencatatan penjualan, pengup-datean persediaan dan membantu perhitungan 

secara otomatis. 

2. Dilengkapi pengelolaan kerjasama pameran yang merupakan salah satu 

aktivitas unik bidang usaha toko buku. 

3. Mampu mengakomodasi manajemen persediaan multi gudang/lokasi dan arus 

persediaan dirancang menambah dan mengurangi pada lokasi yang tepat, 

sehingga informasi lokasi persediaan dapat disajikan dengan akurat. 

4. Adanya pembagian hak akses. 

  



 
 

5. Otomasi pembuatan laporan keuangan dan beberapa laporan manajerial yang 

didesain sesuai dan memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan keputusan 

yang akan diambil oleh manajemen. 

Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan software yang harus 

dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Perancangan desain database. 

2. Perancangan software interface. 

3. Menggabungkan dan menghubungkan database dan software interface 

melalui cara compile program. 

5.0 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan dari evaluasi dan pendesainan sistem yang dilakukan 

peneliti antara lain : 

1. Otorisasi manajemen dan dokumen penyetoran antar unit yang diusulkan oleh 

peneliti belum mampu melakukan proses paperless, terintegrasi dan 

melibatkan beberapa komputer dengan beberapa user yang login. 

Keterbatasan untuk menyusun software interface dan tabel penampung 

aktivitas ini menjadi alasan peneliti belum mampu melakukannya. 

2. Efisiensi pendesainan database dan pengkodean dalam mendesain software 

interface belum mampu dioptimalkan dikarenakan keterbatasan kemampuan 

peneliti dalam bidang pemrograman software. 

3. Software yang dibuat belum masuk ke dalam tahapan implementasi dan 

belum terintegrasi dengan siklus lain seperti siklus pengeluaran, siklus 

  



 
 

manajemen kas, siklus penggajian dan siklus pelaporan sehingga masih ada 

beberapa prosedur yang terputus karena masuk pada proses siklus yang lain. 

4. Software yang dibuat belum masuk ke dalam tahapan implementasi sehingga 

kemungkinan software menyimpan beberapa bug (error program). 

 

5.0 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran kepada Toko Buku “X” yaitu: 

1. Sistem yang baik sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup 

operasional perusahaan dan akan memudahkan manajemen dalam 

mengelola perusahaan sehingga manajemen dapat menggunakan 

kapasitasnya untuk aktivitas pengembangan dan inovasi, karena itu sangat 

disarankan untuk melakukan pendesainan sistem pengelolaan perusahaan 

secara umum yang juga meliputi pemrosesan transaksi dan pemrosesan 

informasi. 

2. Manajemen sebaiknya mempertimbangkan masukan yang telah diberikan 

oleh peneliti terutama terkait dengan pendelegasian tugas dan wewenang 

untuk menjamin adanya pengendalian internal yang baik. 

3. Setelah melakukan perbaikan pada sistem, manajemen sebaiknya 

mempertimbangkan untuk menggunakan software yang didesain sesuai 

dengan aktivitas Toko Buku “X”, karena setiap unit bisnis merupakan entitas 

yang selalu memiliki aktivitas yang unik yang berbeda dengan entitas lain. 
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