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Abstraksi 
 
       Sektor properti memiliki arti yang penting dalam pembangunan 
perekonomian nasional, yakni dalam rangka penyediaan perumahan yang 
terjangkau bagi masyarakat dan dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Seiring 
dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut, 
maka persaingan dalam perusahaan yang bergerak di bidang properti ini semakin 
ketat. Untuk dapat terus maju dan bertahan dalam persaingan suatu perusahaan 
harus meningkatkan pemasaran serta sistem akuntansi yang memadai agar mampu 
mendapatkan konsumen serta menghasilkan pendapatan yang maksimal. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami 
bagaimanakah sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan 
penerimaan kas yang ada pada perusahaan properti yakni PT. Kreasi 
Pembangunan Malang. 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari self report data dan 
documentary data. Sementara itu, untuk mengumpulkan data dilakukan melalui 
wawancara, pengamatan, dan studi literatur terhadap sumber-sumber informasi 
yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan 
penerimaan kas. 
       Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang 
terdapat dalam sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan 
penerimaan kas pada PT. Kreasi Pembangunan Malang, yaitu belum tertatanya 
fungsi struktur organisasi dengan baik. Beberapa saran perbaikan telah diberikan 
untuk meningkatkan sistem pengendalian internal agar tujuan dari sistem 
pengendalian internal dapat dengan mudah tercapai yaitu dengan cara 
memperbaiki struktur organisasi dan meningkatkan sistem informasi yang ada. 
 
 
Kata kunci :  Sistem pengendalian internal, siklus penghasilan, dan penerimaan 

kas. 
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Abstract 

 
 

Property sector has important role in the national economic development, 
that is in providing afforded housing for society and in absorbing workers. Along 
with the more company that run in the  property, then the competition become 
tight. To progress and survive in the competition, then company should improve 
marketing and accounting system so obtain maximum consumers and income. 
Based on explanation above, the research aimed at understanding how internal 
control system in revenue cycle and cash receipt at property company of PT. 
Kreasi Pembangunan Malang. 
       The data used in this research  consists of self-report data and documentary 
data. At the same time, data was also gathered through interview, observation, and 
literature studies of information sources related to the internal control system of 
the revenue cycle and cash receipt. 

The results of this research showed that there are some weaknesses in the 
internal control system on revenue cycle and cash receipt of PT Kreasi 
Pembangunan Malang, that is the organization structure not arranged well yet. 
Some improvement suggestion  has been given to improve the internal control 
system to make internal control system  can be achieved easily by improving the 
organizational structure and improve the existing information system. 
 
 
Keywords: internal control system, revenue cycle and cash receipt. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kegiatan di berbagai 

sektor baik sektor riil maupun sektor finasial semakin terasa pertumbuhannya. 

Keberadaan perusahaan sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan 

nasional mempunyai peranan yang sangat penting terutama atas barang dan jasa 

yang dihasilkan. Semakin banyak pula bermunculan berbagai perusahaan dalam 

industri yang sejenis contohnya pada sektor properti, sehingga perusahaan sendiri 

harus berhati- hati dalam mengelola usahanya.  

       Sektor properti memiliki arti yang penting dalam pembangunan 

perekonomian nasional, yakni dalam rangka penyediaan perumahan yang 

terjangkau bagi masyarakat dan dalam rangka penyerapan tenaga kerja.  Selain itu 

sektor properti memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan sektor industri 

lainnya, contohnya industri perbankan, sehingga tumbuh dan berkembangnya 

sektor properti ini juga akan dapat menopang perkembangan dan pertumbuhan 

sektor industri yang terkait lainnya dan pada gilirannya akan membantu 

memecahkan masalah yang sedang kita hadapi yakni masalah pengangguran dan 

juga kemiskinan. 

       Bersamaan dengan perkembangan ekonomi nasional, industri properti pada 

umumnya juga mengalami peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada 

industri properti dapat dijadikan petunjuk mulai membaiknya atau bangkitnya 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi  

2.1.1 Sistem 

       Menurut Baridwan (2002), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan. Wilkinson et al. (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan 

(entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan menurut Gelinas 

et al. (2005) sistem merupakan kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu 

sasaran atau lebih. Sistem mengkoordinasikan sumberdaya yang diperlukan 

perusahaan agar input (masukan) menjadi output (keluaran).  

       Sebuah sistem memiliki beberapa elemen yang merupakan bagian dari 

pengertian dari sistem (Mulyadi:2001). Elemen tersebut adalah: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem 

(berorientasi tujuan). 

4. Suatu sistem merupakan bagian lain dari sistem yang lebih besar (merupakan 

suatu kesatuan dengan bagian lain). 

5. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau terjadi secara 

rutin. 
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6. Sistem berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. 

2.1.2 Prosedur 

       Lebih lanjut, Baridwan (2002) mendefinisikan prosedur adalah suatu urut-

urutan pekerjaan kerani (klerikal), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Perbedaan sistem 

dengan prosedur adalah bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur: 

sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal 

(clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar yang meliputi: 

menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, 

memindah, serta membandingkan. 

2.1.3 Informasi 

       Untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi, maka 

diperlukan pemahaman akan perbedaan antara data dan informasi. Seperti yang 

telah diungkapkan oleh Baridwan (2002) bahwa terdapat perbedaan antara data 

dan informasi. Data adalah fakta atau jumlah yang artinya kecil dan merupakan 

kenyataan atau gambaran dari bentuk yang kasar (masih belum diolah) tidak 

berguna dalam pengambilan keputusan. Biasanya data merupakan masukan 

(input) yang akan diproses menjadi informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

informasi adalah fakta atau jumlah yang mempunyai kegunaan dalam 

pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran (output) dari data yang 

diproses dalam sistem. Lebih dari itu, menurut Wilkinson et al. (2000) informasi 
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adalah sesuatu yang cerdas yang mengandung arti dan berguna bagi seseorang 

yang membutuhkan atau yang ditujukan. 

2.1.3.1 Karakteristik Informasi 

       Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebutlah yang 

membedakan mana informasi yang berguna dan mana informasi yang tidak 

berguna atau informasi yang baik atau informasi yang tidak baik. Terdapat 

beberapa karakteristik kualitatif dari sebuah informasi (Gelinas:1990,2005), 

dimana karakteristik yang dijelaskannya memiliki kesesuaian atau kesamaan 

dengan apa yang dijelaskan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per 

September 2007). Karakteristik tersebut adalah: 

1. Informasi harus dapat dimengerti (Understandability) 

Artinya kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. 

Dua faktor yang mempengaruhi keterpahaman adalah pemakai dan informasi 

itu sendiri. 

2. Informasi harus relevan (Relevance) 

Artinya kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan 

beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah 

menentukan pilihan. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusajan 

mesin mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan 

akan lebih relevan bila ditujuan kepada ahli teknik perusahaan. 
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3. Informasi harus tepat waktu (Timelines) 

Artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi 

merupakan landasan di dalam mengambil keputusan. Bila pengambilan 

keputusan terlambat, dapat berakibat fatal bagi organisasi. Mahalnya nilai 

informasi ini disebabkan harus secepatnya informasi tersebut didapat sehingga 

diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan 

mengirimkannya. 

4. Informasi harus memiliki nilai prediksi (Predictive value) 

Artinya kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam 

meningkatkan prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, 

dan masa depan. 

5. Informasi harus memiliki nilai umpan balik (Feedback value) 

Artinya kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat 

mengkonfirmasikan ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu. 

6. Informasi harus dapat diuji (Veriability) 

Artinya kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada 

para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan 

(kebenaran/validitas informasi) 

7. Informasi harus akurat (Accuracy) 

Artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 
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penerima kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat menambahkan 

atau merusak informasi tersebut. 

8. Informasi harus lengkap (Completeness) 

Artinya informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki 

kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-

sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau 

menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya untuk mengontrol/memecahkan suatu masalah dengan baik. 

9. Informasi harus netral dan bebas dari bias (Neutrality or freedom from bias) 

Artinya ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam 

perlakuan akuntansi. Apabila informasi tidak netral maka akan merugikan 

para pengambil keputusan. 

10. Informasi harus bisa dibandingkan (Comparability) 

Artinya kemampuan informasi untuk membantu para pemakai 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena 

ekonomi (misalnya dua perangkat statement keuangan yang 

mempresentasikan kegiatan dua badan usaha). 

11. Informasi harus materialitas (Materiality) 

Artinya batas di mana untuk menyaring informasi yang dianggap penting dan 

tidak penting sehingga perlu diakui atau tidak. 

       Sebuah informasi tidak juga seluruhnya diberikan, akan tetapi informasi 

diberikan hanya pada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan. Menurut Hall 

(2001) terdapat sebuah hirarki yang menggambarkan tingkatan kebutuhan 
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informasi di dalam sebuah organisasi. Penjelasan hirarki digambarkan di dalam 

Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Tingkatan Kebutuhan Informasi di dalam Sebuah Organisasi 

                                                

       Menurutnya, pada lapisan paling bawah merupakan lapisan yang hanya 

membutuhkan informasi yang menyangkut kegiatan operasional secara umum, 

sedangkan semakin ke atas lapisan tersebut, semakin kompleks informasi yang 

dibutuhkan.   

2.1.3.2 Nilai Informasi 

       Nilai dari informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal, yaitu 

manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dapat 

Manajemen 
Atas 

Manajemen Tengah 

Management Operasi 

Personal Operasi 

Informasi Operasi Hari per Hari 

Pelanggan 
Pemasok 

Pemegang 
Saham 

 
Sumber : Hall (2001) 
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dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk 

mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir secara pasti nilai 

keuntungannya (dalam satuan uang), tetapi kita dapat menaksir nilai efektifitas 

dari informasi tersebut.  

2.1.4 Akuntansi 

      Akuntansi merupakan sebuah sistem. Hal tersebut dikarenakan sistem 

akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Lebih dari itu, sistem 

akuntansi juga menggunakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha 

suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untruk menghasilkan umpan balik dalam 

bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi 

usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi 

(Mulyadi:2001 dan Baridwan:2002). 

       Lebih lanjut Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai 

informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif 

tindakan. Penggunaan informasi akuntansi ini untuk perencanaan strategis, 

pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. 

 

 



 

 

21 
 

 

2.1.5 Sistem Informasi 

       Sebelum membahas mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi, 

diperlukan sebuah pemahaman akan definisi dari sistem informasi yang 

merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Seperti misalnya, sistem 

informasi menurut Hall (2001) adalah sebuah rangkaian prosedural formal dimana 

data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para 

pemakai yang membutuhkan. Sedangkan Bodnar&Hopwood (2004) 

mendefinisikan sistem informasi sebagai sesuatu yang lebih mengarah pada 

penggunaan teknologi komputer yang mengubah suatu data untuk menghasilkan 

informasi yang lebih bermanfaat. Sistem informasi membantu para pengguna 

untuk bisa memperoleh dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Lebih dari itu, menurut Wilkinson et al. (2000) sistem informasi 

adalah suatu kerangka kerja dimana sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk 

mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. Pada gambar 2.2 telah digambarkan bentuk model umum dari 

seluruh sistem informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan (Hall:2001). 

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi    

       Definisi mengenai sistem informasi akuntansi telah diungkapkan oleh banyak 

ahli atau pakar. Seperti Bodnar&Hopwood (2004) mendefinisikan sistem 

informasi akuntansi sebagai suatu kumpulan sumber daya, misalnya manusia dan 

peralatan, yang di desain sedemikian rupa guna mengubah data finansial dan data 

lainnya menjadi informasi yang nantinya akan digunakan para pengambil 

keputusan. 
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Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hall (2001) 

       Lebih dari itu, Wilkinson et al. (2000) menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah sebuah kesatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber 

daya fisik guna mengubah data ekonomis menjadi data atau informasi akuntansi 

yang digunakan oleh pihak eksternal ataupun internal. Gelinas, Sutton, dan 

Hunton (2005) juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah bagian 

dari sebuah manajemen sistem informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas 

suatu event bisnis perusahaan. Menurutnya sistem informasi akuntansi memiliki 

elemen-elemen yang saling berpengaruh dalam penyusunannya, sebagaimana 

digambarkan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 2.3 

 

 

 

                                                  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Gelinas (2005) 

2.1.7 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2005) sebuah sistem 

informasi akuntansi terdiri dari lima komponen, yaitu: 

1. Manusia. 

Orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai 

fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik yang manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 
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Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih 

lanjut untuk menghasilkan informasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

Software merupakan kumpulan dari perintah/fungsi yang ditulis dengan 

aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas 

tertentu. Software dapat digolongkan menjadi Sistem Operasi, Aplikasi, 

Utilitas, serta Bahasa. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

2.1.8 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

       Tujuan sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus (Wilkinson;2000, Hall;2001 dan Bodnar&Hopwood;2004). 

Tujuan umum sebuah sistem adalah: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) 

Kepengurusan manajemen merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk 

mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi 

menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal 

melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta 

lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan 

dari berbagai laporan pertanggungjawaban. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. 

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan 

untuk melakukan tugasnya terutama di dalam pengambilan keputusan. 
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3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. 

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk 

membantu mereka melakukan tugas setiap hari dengan efektif dan efisien. 

Adapun tujuan-tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 

1. Simplicity 

Sebuah sistem yang didesain diharapkan mampu mengatasi rumit dan 

kompleksnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh manusia. Semua 

sistem harus dapat memberikan kemudahan baik kemudahan untuk dipahami 

dan kemudahan di dalam penggunaannya. 

2. Flexibility 

Sebuah sistem harus bersifat fleksibel dan mampu memfasilitasi perubahan 

dan meminimalisasi adanya kesulitan atas perubahan tersebut. Dengan begitu, 

sistem tersebut dapat tampil sebagai pemecah masalah (problem solver). 

3. Reliability 

Penggunaan sebuah sistem harus mampu memberikan kenyamanan dan 

kepercayaan atau terpercaya. Sistem harus bertujuan untuk memberikan 

keakuratan dan ketepatan atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan 

yang diharapkan. 

4. Timelines 

Sebuah sistem harus mampu menampilkan atau menghasilkan keluaran 

(output) sesuai dengan waktunya (on-time) sehingga dapat digunakan dengan 

segera. Dengan begitu, sistem tersebut dapat lebih memberikan tambahan nilai 

(value-added) kepada penggunanya. 
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5. Feasibility 

Pendesainan sebuah sistem harus memperhatikan keuntungan dan kerugian 

yang mungkin dihasilkan. Pengguna biasanya perlu mendefinisikan mana 

sistem yang memang dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan. 

Dengan begitu, seharusnya sistem yang didesain dapat memberikan 

keuntungan yang lebih besar melebihi biaya yang harus dikeluarkan (cost-

benefit consideration). 

6. Documentation 

Sebuah sistem mampu mengakomodasi adanya proses pendokumentasian di 

dalam setiap aktivitasnya. Dengan pendokumentasian tersebut sistem mampu 

memfasilitasi proses penyimpanan atau pengarsipan yang diperlukan di dalam 

sebuah pengendalian. 

7. Participation 

Sebuah sistem harus mampu mengakomodasi pendapat dari para pengguna. 

Tujuan ini harus dicapai agar nantinya dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan para penggunanya. 

2.1.9 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi 

       Tujuan pendesainan sebuah sistem seperti yang dijelaskan di atas menentukan 

manfaat apa saja yang dihasilkan oleh penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Seperti yang dijelaskan oleh Gelinas (2005) yang mengungkapkan bahwa terdapat 

lima manfaat penggunaan sistem informasi akuntansi, yaitu: 
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1. Sistem informasi yang dibentuk memfasilitasi kegiatan operasi perusahaan 

seperti menjaga persediaan dan mencatat pelanggan dan menyediakan 

dokumen-dokumen yang diperlukan. 

2. Sistem memberikan kemudahan bagi manajemen untuk memantau sistem 

operasional yang sedang berjalan. 

3. Sistem mampu berintegrasi dengan akuntansi dalam kaitannya dengan proses 

pencatatan. 

4. Sistem mengarahkan manajemen untuk dapat menyediakan orang, peralatan, 

kebijakan, dan komponen lainnya. 

5. Sistem informasi mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna. 

2.1.10 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi dalam Romney (2004) adalah:       

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak eksternal yang 

berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data 

tersebut saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 
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2.2 Tinjauan Siklus Penghasilan  (Revenue Cycle) 

2.2.1 Penghasilan (Pendapatan) 

       Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. 

Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan. Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut 

penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. 

       Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam bukunya Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) no. 23 (2004:6) 

” Penghasilan (pendapatan) adalah arus masuk bruto dari manfaat-manfaat 
ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama 
suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, 
yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal” 
 

Ini berarti bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari 

aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda-beda seperti penjualan, 

penghasilan jasa, bunga, dan royalti. 

       Pengakuan pendapatan pada perusahaan mempunyai arti waktu dan kapan 

transaksi dicatat pada buku perusahaan. Pendapatan dan keuntungan biasanya 

diakui ketika: 

1. Pendapatan dan keuntungan sudah direalisasi atau dapat direalisasi. 

2. Pendapatan dan keuntungan tersebut sudah menjadi hak perusahaan karena 

pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. 

       Metode pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan produk 

mempunyai beberapa alternatif dalam mengakui pendapatannya, antara lain: 

1. Pendapatan diakui pada saat penjualan atau pada saat penyerahan barang. 
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2. Pendapatan diakui sebelum barang diserahkan. 

3. Pendapatan diakui sesudah barang diserahkan. 

4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus seperti Franchise dan 

Konsinyasi. 

2.2.2 Siklus Penghasilan (Pendapatan) 

       Siklus penghasilan atau siklus pendapatan adalah rangkaian proses yang 

terkait dengan pendapatan perusahaan. Proses ini akan berkaitan dengan input, 

proses dan output informasi. Dalam menjalankan proses tersebut, perusahaan akan 

menetapkan beberapa prosedur dan melakukan pengendalian. Menurut Wilkinson 

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

siklus penerimaan kas.  

2.2.3 Tujuan Siklus Penghasilan 

       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: 

1. Mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat. 

2. Menverifikasi kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit. 

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

disepakati. 

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

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

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

7. Menjaga produk dan kas sampai pertukaran selesai dilakukan. 
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8. Untuk mengamankan kas sampai saatnya dimasukkan dalam rekening di bank. 

       Dalam aktivitas penjualan, fungsi siklus penghasilan umumnya meliputi 

pencarian pesanan 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 melibatkan beberapa fungsi (unit) yang ada di 

suatu organisasi yaitu fungsi pemasaran atau distribusi dan fungsi  keuangan atau 

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 atau distibusi dan keuangan atau akuntansi. 

       Secara umum, siklus penghasilan mencakup segala informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, konsumen, dan penerimaan kas. 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. 

2.2.4 Sistem Penerimaan Kas 

       Menurut Wilkinson (2000) transaksi kunci yang tercakup di dalam siklus 

penghasilan adalah transaksi penjualan dan transaksi penerimaan tunai. Sistem 
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penerimaan kas berkaitan langsung dengan transaksi penerimaan tunai. Prosedur 

setiap sistem akan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, namun hal 

mendasar yang sama setiap perusahaan adalah melindungi uang atau cek yang 

diterima dari pelanggan. Dokumen sumber yang dijadikan sumber utama dalam 

pemrosesan adalah bukti penerimaan kas. Bukti ini harus menunjukkan nilai kas 

yang diterima, secara berkala nilai total yang diterima ini akan dijurnalkan dan 

diposkan dalam buku besar. 

2.2.4.1 Pengertian Kas 

       Pengertian kas dapat ditinjau dari dua sisi yaitu dalam pengertian yang sempit 

dan dalam pengertian yang luas, kas dalam pengertian sempit berarti “uang”, 

sedangkan menurut pengertian yang luas adalah alat tukar yang dapat diterima 

sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah  nominal yang besar. 

       Definisi lain yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu baik berupa 

uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat 

pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya (Soemarso,1990:295). Sedangkan 

menurut Baridwan (1990:3), kas merupakan alat pertukaran juga digunakan 

sebagai ukuran dalam akuntansi, serta di neraca, kas merupakan aktiva yang 

paling lancar (dalam arti yang paling sering berubah) dan merupakan aktiva yang 

tidak produktif. 

2.2.4.2 Komposisi Kas 

       Berdasarkan pengertian di atas, kas tidak hanya uang tunai, tetapi juga alat 

pembayaran yang dapat disamakan dengan uang, yang termasuk kas antara lain : 

• Uang kertas dan uang logam. 
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• Cek dari pihak lain yang belum disetor. 

• Simpanan di bank dalam bentuk bilyet dan giro. 

• Pos wesel atau surat perintah untuk membayar. 

• Dana kas kecil. 

• Bank draft. 

• Money order. 

Yang tidak diklasifikasikan sebagai kas adalah : 

• Cek kosong dari pihak lain. 

• Cek mundur atau post date cheque. 

• Rekening kas dan bank yang dibentuk untuk tujuan khusus seperti untuk 

membayar pajak. 

• Uang kas yang dibatasi penggunaannya. 

• Deposito berjangka yang belum jatuh tempo. 

• Piutang dagang dan piutang wesel. 

• Surat-surat berharga. 

2.2.4.3 Pengertian Penerimaan Kas 

       Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang 

tunai maupun surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang 

berasal dari transaksi perusahaan. Transaksi-transaksi tersebut akan menimbulkan 

perputaran yang sering disebut dengan arus kas. Kegunaan informasi arus kas 

sendiri adalah: (a) Dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk 
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mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan dan peluang, (b) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari 

arus kas masa depan dari berbagai perusahaan, (c) Untuk meningkatkan daya 

banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. 

2.2.5 Paparan Risiko  

       Risiko mempunyai ancaman terhadap aset dan kualitas informasi perusahaan 

akibat terabainya atau tidak memadainya pengendalian. Transaksi di dalam siklus 

penghasilan dan penerimaan kas memiliki risiko yang beragam. Wilkinson et al. 

(2000) memaparkan berbagai risiko yang berhubungan dengan sistem di dalam 

suatu perusahaan yaitu: 

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

sengaja atau acak. Kesalahan semacam ini biasanya timbul karena kurangnya 

pengetahuan karyawan sebagai akibat training yang diberikan kepadanya tidak 

memadai. Kesalahan ini dapat mengurangi tingkat keakuratan dan 

kepercayaan dari data yang ada. Misalnya saja, kesalahan memasukkan data 

transaksi, kesalahan penjurnalan, kesalahan memverifikasi konsumen yang 

mendapatkan kredit, kesalahan pencatatan utang konsumen. 

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

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh kesalahan ini meliputi 
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penipuan, pengelabuan atau tindakan lain untuk menutupi perbuatan 

melanggar hukum atau ketidakjujuran seperti pemalsuan kuitansi, tidak 

mencatat transaksi penjualan, pencurian aset, pemalsuan harga, dan lain-lain. 

c. Kehilangan asset secara tidak disengaja. Kehilangan semacam ini terjadi 

karena kecerobohan dalam meletakkan asset di tempat yang tidak semestinya. 

d. Pencurian asset. Pencurian ini dapat dilakukan baik oleh pihak dari luar 

maupun dari dalam perusahaan. 

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

terhadap suatu file data dan laporan namun dapat mengaksesnya. Misalnya 

saja, dikarenakan lemahnya sistem, seorang pegawai dapat merubah besarnya 

harga penjualan, maka memungkinkan terjadinya kesalahan di dalam 

penghasilan yang diterima oleh perusahaan. 

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

alam dapat mengakibatkan kerusakan pada asset 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 risiko 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. 
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3. Kejahatan komputer. Komputer sangat bermanfaat untuk membantu 

memproses data dalam sebuah sistem. Namun komputer dapat diatur dan 

dimanupulasi sedemikian rupa. 

       Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi munculnya 

risiko. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan manajemen risiko 

(risk management). Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang 

mencakup identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko yang dapat 

mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. 

1. Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas 

risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi 

yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat.  

2. Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko 

terhadap kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. 

3. Pengelolaan Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk 

meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat 

diterima.  

       Risiko-risiko tersebut juga memiliki tingkatan atau derajat keterjadian risiko. 

Derajat keterjadian risiko ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

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

tinggi juga kemungkinan terjadinya risiko. 

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

tinggi juga kemungkinan terjadinya risiko. 
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3. Ukuran. Semakin tinggi nilai uang dari potensi kerugian maka semakin besar 

juga kemungkinan terjadinya risiko. 

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

risiko akan semakin berlipat ganda. 

2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

2.3.1 Definisi Pengendalian 

       Pengendalian merupakan konsep yang dapat diterapkan pada manusia, benda-

benda dan situasi pada suatu organisasi. Pengendalian intern adalah hal yang 

fundamental dalam organisasi, agar pimpinan dalam menjalankan tugasnya dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien, maka dianjurkan untuk dapat menciptakan 

sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan organisasi. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko terjadinya inefisiensi sumberdaya 

dan penyimpangan kebijakan. 

       Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per September 2007) menyatakan 

pengendalian (control) adalah wewenang (power) untuk mengatur atau 

menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu kegiatan usaha dengan 

tujuan untuk mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pengendalian 

mencakup  pengawasan, baik preventif (pengawasan yang dilakukan sebelum 

kegiatan dilaksananakan) maupun represif (pengawasan setelah kegiatan 

dilaksanakan); petunjuk pengarahan dari pimpinan; pengamatan secara langsung 

di tempat kegiatan; menghimpun dan menganalisis semua informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan. 
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2.3.2 Definisi Sistem Pengendalian Internal     

       Pengertian pengendalian internal menurut Standar Profesional Akuntan 

Publik tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Committee Of Sponsoring 

Organization (COSO) dalam laporannya yang berjudul Internal Control 

Integrated Framework  mendefinisikan internal control sebagai berikut: 

Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives  in the following 
categories: 
1. Effectiveness and efficiency of operations 
2. Reliability of financial reporting, and 
3. Compliance with applicable laws and regulations 

         

       Berdasarkan definisi di atas, konsep-konsep yang terkandung dalam 

pengendalian internal menurut COSO adalah sebagai berikut: 

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

internal merupakan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pengendalian 

internal terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam 

infrastruktur satuan usaha. 

2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal bukan 

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

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

komisaris, manajemen, serta personil lainnya.  

3. Pengendalian internal hanya diharapkan memberikan keyakinan yang 

memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris 

satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada 
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seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya 

dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut. 

4. Pengendalian internal memusatkan pada pencapaian tujuan yang terpisah 

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

       AICPA mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah pengawasan 

internal yang meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran 

data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga 

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Menurut Hoopwood (2004), dan Gelinas (2005) dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian adalah sebuah mekanisme yang diciptakan untuk mengurangi risiko 

dari efek kesalahan yang terjadi. Pengendalian yang dilakukan meliputi tiga 

bagian dalam perusahaan, yaitu: penjagaan terhadap asset perusahaan, 

pengefisiensian penggunaan sumberdaya, dan pencatatan serta proses akuntansi 

yang tepat. 

       Standar Profesional Akuntan Publik (SA 319 paragraf 06) memberikan 

definisi pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain dari entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut 

ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
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       Berdasarkan definisi dan konsep dasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan yang harus dipatuhi oleh dewan komisaris, 

manajemen dan anggota lain entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

yang memadai dalam mencapai tujuan berikut: 

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

pihak eksternal serta pencegahan pemanipulasian lapora keuangan). 

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi (termasuk pengamanan terhadap 

kekayaan perusahaan atau entitas dan penilaian kinerja). 

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

entitas.         

2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal  

       Suatu pengendalian internal yang dianggap baik oleh suatu organisasi, belum 

tentu baik dan cocok untuk organisasi lainnya, walaupun keduanya merupakan 

organisasi sejenis, hal ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai besar kecilnya 

ukuran suatu organisasi, struktur organisasi, dan keahlian pegawai yang 

dimilikinya.  

       Menurut COSO, terdapat lima tujuan pengendalian internal atas transaksi, 

antara lain otoritas, pencatatan, perlindungan, rekonsiliasi, dan penilaian. 

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

dengan semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan, dan dalam 

kondisi tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus. 
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2. Pencatatan, yaitu pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana 

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

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

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

pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab atas 

pencatatan. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern memperkecil risiko 

terjadinya kecurangan oleh karyawan atau bahkan pihak manajemen 

sekalipun. 

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

harta fisik harus dilakukan, misalnya dengan mencocokkan jumlah persediaan 

barang antara kartu persediaan dengan perediaan fisik di gudang. 

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

kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang 

wajar.  

       Sistem pengendalian internal mempunyai kandungan yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang 

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

mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal merangkum kebijakan, 

praktik dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat 

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

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

menghasilkan efisiensi operasi perusahaan, dan (4) untuk mengukur kesesuaian 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.  
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       Secara lebih rinci Bastian (2001: hal. 54) menjelaskan tujuan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya 

Aktiva organisasi bisa dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja, 

demikian juga untuk aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat 

berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal dibentuk untuk 

mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada 

saat yang tepat. 

2. Mengecek keandalan dan kecermatan data akuntansi. 

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya 

untuk melaksanakan operasi. Sistem pengendalian internal dapat mencegah 

dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat. 

3. Meningkatkan efisiensi usaha. 

Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan 

berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek 

usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak 

efisien. 

4. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan bahwa prosedur 

dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. 
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2.3.4 Klasifikasi Pengendalian Internal 

        Menurut Wilkinson (2000) struktur pengendalian internal yang efektif pada 

suatu perusahaan dapat terdiri dari berbagai pengendalian. Pengendalian ini dapat 

dikelompokkan berdasarkan hal berikut: 

a. Klasifikasi menurut sasaran 

Menurut The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

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

pengendalian berdasarkan sasaran sebagai berikut: 

1. Pengendalian Akunting 

Pengendalian ini terdiri dari rencana organisasi, prosedur dan catatan yang 

menyangkut pengamanan aset dan reliabilitas catatan keuangan. 

Pengendalian ini dirancang untuk memberikan jaminan yang layak bahwa: 

a. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen 

b. Transaksi telah dicatat sesuai kebutuhan, yaitu telah memenuhi prinsip 

akuntansi yang diterima umum serta menjaga akuntabilitas aset 

c. Akses ke aset hanya dibolehkan sesuai otorisasi manajemen 

d. Akuntabilitas catatan aset telah dibandingkan dengan aset yang ada 

secara berkala, serta ada tindakan yang sesuai bila terjadi selisih. 

2. Pengendalian Administratif 

Pengendalian ini meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang 

menyangkut proses keputusan yang menghasilkan otorisasi manajemen 

untuk transaksi. 
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       Pengendalian-pengendalian ini merupakan bagian dari komponen yang 

membentuk struktur pengendalian internal. Berkaitan dengan macam 

pengendalian ini, komponen yang membentuk pengendalian internal tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Tiga Sistem Komponen yang Membentuk SPI 

Nama Sasaran Jenis pengendalian 
yang diterapkan 

Sistem 
pengendalian 
manajemen 

Memastikan kebijakan 
manajemen dan prosedur Administratif 

Sistem 
pengendalian 
operasional 

Mendorong efisiensi dalam 
operasi Administratif 

Struktur 
Pengendalian 

Internal 
(SPI) 

Sistem 
pengendalian 
akunting 

Mengamankan aset dan 
memastikan ketepatan serta 
keandalan data dan 
informasi  

Akunting 

 

b. Klasifikasi menurut maksud penggunaan 

Berdasarkan maksud dari penggunaan suatu pengendalian, Wilkinson (2000) 

membagi beberapa jenis, antara lain: 

1. Pengendalian preventif, dimaksudkan untuk mencegah kejadian yang 

merugikan. 

2. Pengendalian deteksi, dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan 

kapan peristiwa merugikan terjadi. 

3. Pengendalian korektif, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang 

dibutuhkan guna memperbaiki dampak yang merugikan. 
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2.3.5 Pentingnya Pengendalian Internal 

       Pengendalian internal sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan 

karena dengan adanya pengendalian internal maka dapat membantu manajemen 

dalam pencapaian tujuan usaha, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan 

laporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Beberapa alasan mengapa pengendalian internal penting bagi perusahaan antara 

lain: 

• Ukuran perusahaan yang semakin kompleks tidak memungkinkan 

manajemen untuk mengatur secara langsung sehingga dapat 

mengendalikan perusahaan secara efektif, manajemen mengandalkan 

sejumlah laporan dan analisis. 

• Pengecekan dan review pada pengendalian internal dapat melindungi 

perusahaan dari kesalahan manusiawi dan mencegah kekeliruan dan 

ketidakberesan. 

• Pengendalian internal dapat memberikan kepastian bahwa penggelapan 

maupun penyimpangan dapat diantisipasi atau dideteksi sejak dini. 

2.3.6 Komponen Pengendalian Internal  

       Menurut kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

terdapat lima komponen struktur pengendalian internal yang saling berkaitan dan 

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

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

informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian. Sedangkan komponen 
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kelima yaitu pemantauan (monitoring) merupakan komponen yang dirancang 

untuk memastikan bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

COSO Framework 

 
1. Lingkungan pengendalian. 

       Lingkungan pengendalian merupakan rangkaian tindakan, kebijakan, dan 

prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh personel organisasi terhadap 

pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi organisasi tersebut. 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

organisasi antara lain: 

a. Integritas dan Nilai Etika 

       Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan 

perilaku entitas yang kemudian standar tersebut dikomunikasikan dan 

dijalankan dalam praktik. 
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       Pihak manajemen, dalam hal ini Kepala Bagian beserta Kepala Sub 

Bagian yang ada, bertanggung jawab meningkatkan etika kerja dan 

integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang 

menekankan pentingnya pengendalian internal, khususnya atas siklus 

penghasilan dan penerimaan kas, kepada seluruh staf yang terlibat dalam 

aktivitas ini.  

       Untuk memperkuat nilai-nilai etika, organisasi sedapat mungkin harus 

menghindari kebijakan dan praktik-praktik yang mengakibatkan dorongan 

atau peluang untuk melakukan pelanggaran, seperti pencapaian target 

jangka pendek dengan mengabaikan dampak resiko yang bersifat jangka 

panjang, sistem kompensasi yang terlalu didasarkan pada kinerja jangka 

pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif dan pengenaan sanksi yang 

terlalu ringan atas pelanggaran yang dilakukan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

       Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, personel di setiap tingkatan organisasi harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang yang akan dijalaninya. Komitmen 

terhadap kompetensi meliputi pertimbangan atas persyaratan pendidikan, 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, serta pelatihan dan 

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi itu sendiri. 
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c. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

       Setiap organisasi memiliki budaya organisasi, baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Budaya organisasi berperan dalam pencapaian visi 

dan misi suatu organisasi. Filosofi dan gaya operasi manajemen, 

merupakan unsur budaya organisasi. Filosofi merupakan seperangkat 

keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan semua 

anggota organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. Sementara itu, gaya operasi manajemen, 

mencerminkan ide atasan tentang bagaimana operasi suatu entitas harus 

dilaksanakan.  

d. Struktur organisasi 

       Di dalam suatu organisasi, diperlukan adanya struktur organisasi yang 

jelas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok organisasi. Hal ini 

dimaksudkan agar terdapat suatu pembagian tugas yang jelas. Pada 

prinsipnya, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak seorangpun bisa 

melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau ketidakberesan tanpa 

segera diketahui oleh staf yang lain, dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab mereka sehari-hari. 

       Secara umum ada beberapa jenis kegiatan yang fungsinya harus 

diterapkan secara terpisah, yaitu: 

• Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan, 
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• Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuangan, dan 

• Melakukan pemeliharaan aset. 

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

       Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 

dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 

transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem 

yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya 

setiap transaksi. 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

       Pemerintah daerah memberikan pelayanan umum melalui para 

pegawainya. Karena itu mekanisme pengawasannya dilakukan melalui 

prosedur dan kebijakan di bidang kepegawaian. Untuk mendapatkan 

sistem pengendalian intern yang baik, kepala bagian harus mempekerjakan 

orang yang cakap dan berintegritas, kemudian melatih mereka agar 

memahami tugas dan tanggung jawabnya.  Secara teratur harus dilakukan 

evaluasi terhadap pegawai, bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang 

tidak memuaskan, harus diberi pengarahan dan pelatihan ulang, atau 

mungkin lebih baik dimutasikan. 

2. Penaksiran risiko. 

       Sebelum membahas mengenai penaksiran risiko, kita harus mengetahui 

terlebih dahulu mengenai pengertian risiko. Risiko adalah suatu ketidakpastian 

di masa yang akan datang tentang kerugian. Sedangkan  penaksiran risiko 

merupakan    serangkaian     tindakan    yang      dilaksanakan        dalam 
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rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko entitas yang 

berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau 

berubah sesuai dengan kondisi organisasi, yang antara lain disebabkan oleh 

perubahan susunan personalia, sistem informasi, perkembangan teknologi, 

sistem akuntansi, hukum dan peraturan, serta perilaku. 

Menurut Arens et al (2005:277) tentang penaksiran risiko sebagai berikut: 

”Risk assessment for financial reporting is managements identifications, 
and analysis, of risk relevant to the preparation of financial statementsin 
conformity with GAPP.” 
 

          Proses penetapan risiko suatu perusahaan harus mempertimbangkan 

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

dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, 

mengiktisarkan dan melaporkan data keuangan sesuai dengan asersi manajemen 

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

hal-hal berikut ini: 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

Perubahan lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2) Karyawan baru 

Karyawan baru mungkin mempunyai pandangan atau pengertian yang lain 

atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam perusahaan. 

3) Sistem informasi baru 

Perubahan sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan dengan 

pengendalian internal. 
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4) Perubahan yang pesat 

Pertumbuhan operasi perusahaan yang pesat dapat meningkatkan risiko 

sebagai akibat dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara tidak 

memadai. 

5) Teknologi baru 

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

pengendaliannya. 

6) Lingkup produk dan kegiatan baru 

7) Restrukturisasi perusahaan 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat merubah 

risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. 

8) Operasi perusahaan secara luas 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada 

pengendalian internal perusahaan. 

9) Aktivitas akuntansi 

Penerapan atau perubahan prnsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan risiko 

dalam mempersiapkan laporan keuangan. 

3. Informasi dan komunikasi. 

       Tujuan dari adanya informasi adalah untuk menyediakan laporan yang 

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

pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem 

pengendalian internal yang efektif harus mampu menyediakan informasi 
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internal yang cukup dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan 

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

yang memiliki potensi resiko tinggi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. Informasi ini harus dapat diakses oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten. 

       Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh 

pihak, baik internal maupun eksternal. Sistem pengendalian internal harus 

memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh anggota 

organisasi sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang 

berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Aktivitas pengendalian. 

       Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan organisasi.  

Arens et al (2005:278) mengemukakan pengertian aktivitas pengendalian 

adalah sebagai berikut: 

“Control activities are the policies and procedures in addition to those 
included in the other four component, that help ensure that necessary 
action are taken to address risk in the achievement of the entity’s 
objectives.” 
 

Aktivitas pengendalian menurut COSO merupakan kegiatan yang tidak 

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

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

Pembangunan Malang, khususnya pada Bagian Keuangan melaksanakan 
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verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan 

melaksanakan prosedur otorisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

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

dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan 

menyembunyikan kesalahan/penyimpangan dalam melaksanakan 

tugasnya. Sistem pengendalian internal yang efektif mensyaratkan adanya 

pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung 

jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of 

interest) 

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.  

       Salah satu cara yang digunakan untuk melindungi kekayaan dan 

catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. 

Perlindungan fisik terhadap kas, dilakukan dengan menyimpan uang di 

ruang penyimpanan yang terdiri dari brankas dengan askes yang terbatas. 

Catatan yang ada disimpan dalam lemari biasa atau lemari kabinet yang 

memiliki bagian tersendiri untuk memudahkan penyimpanan dokumen 

sesuai dengan klasifikasinya dan masing-masing memiliki kunci. 

Perlindungan terhadap catatan dan dokumen sangat diperlukan, mengingat 

pentingnya arti catatan dan dokumen bagi organisasi dan resiko yang 

ditanggung organisasi bila catatan atau dokumen tersebut rusak atau 

hilang. 

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

pimpinan organisasi atas laporan keuangan organisasi yang dibandingkan 
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dengan anggaran. Apakah terdapat penyimpangan yang signifikan atau 

kesalahan dalam laporan keuangan untuk segera dilakukan tindakan 

perbaikan. 

5. Aktivitas Pemantauan (Pemonitoran) 

       Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan 

memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian untuk 

mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 

diharapkan.  

        Pemantauan menurut Mulyadi (2005:195): 

“Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 
intern sepanjang waktu.” 

        

       Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pokok 

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

yang tepat untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah sistem pengendalian 

internal tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

        Proses penilaian kinerja struktur pengendalian internal dapat terjadi pada saat 

aktivitas sedang berlangsung dan dapat dilakukan dengan evaluasi setiap akhir 

periode. Seorang auditor internal umumnya melakukan penilaian dari sistem 

pengendalian internal pada interval waktu tertentu dan melaporkan kelemahan-

kelemahan maupun penyimpangan pada manajemen. 
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2.3.7 Keterbatasan Pengendalian Internal 

       Dalam proses pencapaian tujuan-tujuan seperti yang telah disebutkan di atas, 

(Mulyadi, 2002:181) mengemukan bahwa terdapat beberapa hal yang 

mengakibatkan sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan 

memadai (bukan mutlak), hal ini merupakan keterbatasan yang melekat pada 

setiap pengendalian internal, seperti: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan pegawai dapat 

salah dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena pegawai secara salah memahami perintah atau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang 

bersifat sementara atau permanen dalam pegawai atau dalam sistem dan 

prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan organisasi 

dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan 

oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau 

prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti 

keuntungan pribadi, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan,dll. 
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5. Biaya dan Manfaat. Manajemen hendaknya membuat taksiran kuantitatif dan 

kualitatif agar pengukuran biaya dan mafaat dapat dilakukan dengan tepat. 

Biaya penyelenggaraan suatu struktur organisasi internal hendaknya tidak 

melebihi biaya yang diperoleh dari penerapan pengendalian internal tersebut. 

2.4 PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENGHASILAN 

2.4.1 Pengendalian Internal atas Siklus Penghasilan 

       Untuk dapat membangun sebuah pengendalian, Wilkinson (2000) 

mengungkapkan bahwa perusahaan harus terlebih dahulu memahami tujuan 

pengendalian tersebut di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian pada siklus 

penghasilan antara lain: 

- Seluruh aktivitas penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

- Semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat. 

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

- Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah diposting ke akun 

yang tepat. 

- 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).  

1. Pengendalian Umum (General Control) adalah pengawasan terhadap 

berbagai prosedur, aktivitas dan aktiva yang tidak secara langsung tercakup 

dalam pengawasan aplikasi. Pengendalian umum didesain untuk meyakinkan 
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bahwa lingkungan pengendalian organisasi stabil dan ditangani dengan baik 

untuk mencapai keefektifan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum 

terbagi atas 7 pengendalian, yaitu: 

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 adala dokumen sumber, jurnal, buku 

besar, dan laporan. 

c. Pengendalian Pertanggungjawaban Aktiva (Asset Accountability Controls) 

Pengendalian ini diutamakan untuk menjamin aktva 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 
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dengan layak. Untuk menjamin hal tersebut salah satunya dapat dilakukan 

dengan manajemen sumberdaya manusia yaitu merekrut personel dengan 

kualifikasi yang tepat atau melakukan training terhadap persoel yang ada. 

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

dengan melakukan audit manajemen. 

e. Pengendalian Pusat Informasi (Data Center Operations Controls) 

Pengendalian pusat informasi di dalam siklus penghasilan berarti bahwa 

seluruh informasi yang dibutuhkan dalam siklus penghasilan tersedia secara 

memadai. 

f. Pengendalian Otorisasi (Authorization Controls) 

Pengendalian otorisasi mempunyai arti bahwa kegiatan seperti pemberian 

kredit kepada konsumen harus melalui otorisasi manajer kredit terlebih 

dahulu. 

g. Pengendalian Hak Akses (Access Controls) 

Pengendalian hak akses berarti bahwa di dalam sebuah sistem perusahaan 

tidak seluruh kegiatan dapat diakses oleh karyawan, namun hanya kegiatan 

yang diperlukan saja yang dapat diakses. 

2. Pengendalian Aplikasi (Application Controls) adalah pengendalian yang 

dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi sudah 

mendapat otorisasi dan sudah dicatat, diklasifikasi, diproses dan dilaporkan 

dengan benar. Pengendalian aplikasi juga didesain untuk mencegah, 

mendeteksi, dan memprediksi error dan irregularities dalam transaksi 

sebagaimana diprose. Pengendalian aplikasi terdiri dari: 
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a. Otorisasi yang tepat. Setiap bukti transaksi akan diotorisasi terlebih dahulu 

b. Pencatatan dan dokumentasi. Semua bukti transaksi harus dipastikan telah 

dicatat dan didokumentasikan secara benar. 

c. Pemisahan Fungsi yang memadai. Tujuan pokok dari pemisahan fungsi 

adalah untuk dapat mengantisipasi dan mendeteksi kemungkinan kesalahan 

yang disengaja maupun tidak dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada 

seseorang. Prinsip-prinsip pembagian tugas dalam organisasi adalah: 

• Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi. 

• Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang 

bersangkutan. 

• Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi. 

2.4.2 Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas 

       Sebagaimana telah diketahui bahwa kas merupakan aktiva yang paling likuid 

sifatnya, untuk itu perlu adanya alat yang dapat menghindari terjadinya perbuatan 

yang dapat merugikan organisasi. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu 

adanya pengendalian internal atas penerimaan kas. 

       Pengendalian internal atas penerimaan kas merupakan pengendalian internal 

yang saling memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yang jelas, 

dan bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan atau 

penyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan. 

       Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian internal atas kas yang baik 

hendaknya memberikan prosedur yang tepat guna melindungi penerimaan dan 

pengeluaran kas.  
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Di dalam prosedur ini ada dua prinsip yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah 

penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan 

internal check. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit 

yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi 

penerimaan kas. 

       Sedangkan menurut Baridwan (1991: hal 158) dipandang dari sudut 

pengendalian internal dalam penyusunan prosedur penerimaan kas, prinsip yang 

harus dipenuhi antara lain : 

1. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik. 

2. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup. 

3. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau uang 

yang diterima, dari siapa, jumlahnya, dan untuk tujuan apa. 

4. Semua penjualan tunai harus dibuatkan nota penjualan yang sudah diberi 

nomor urut atau dicatat dalam mesin cash register. 

5. Daftar penerimaan uang harus dicocokkan dengan jurnal penerimaan uang. 

6. Tembusan nota penjualan tunai harus dikirim ke kasir dan bagian pengiriman. 

7. Bukti setor ke bank setiap hari dicocokkan dengan daftar penerimaan uang 

harian dan catatan dalam jurnal penerimaan uang. 

8. Kasir tidak boleh merangkap mengerjakanbuku pembantu utang dan piutang 

dan sebaliknya. 
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9. Semua penerimaan uang harus disetor pada hari itu juga atau pada awal hari 

kerja berikutnya. 

10. Rekonsiliasi laporan bank harus dilakukan oleh orang yang tidak berwenang 

menerima uang maupun yang menulis cek. 

11. Kunci cash register harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola kas. 

12. Diadakan rotasi pegawai agar tidak timbul kerjasama untuk berbuat 

kecurangan. 

13. Kasir sebaiknya menyerahkan uang jaminan. 

 

 

 



 

 

61 

 

 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

       Menurut Cooper dan Emory (1996), metode penelitian adalah langkah-

langkah atau cara-cara penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan 

informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. 

 

3.1 Objek Penelitian 

       Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sisi internal manajemen pada 

perusahaan properti, khususnya mengenai sistem pengendalian internal atas siklus 

penghasilan dan penerimaan kas pada PT. Kreasi Pembangunan Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif dan menggunakan single case study pada PT. Kreasi 

Pembangunan Malang. Menurut Cooper dan Schindler (1998), penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan who, what, 

when, where, dan terkadang how. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

memberi gambaran kepada para pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, 

keadaan, peristiwa sebagimana adanya atau mengungkapkan fakta secara detail. 

       Penelitian studi kasus merupakan penelitian tentang kasus subyek penelitian 

yang berkenaan dengan suatu siklus kehidupan tertentu atau hanya mencakup 

bagian tertentu yang difokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur 
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kejadian secara keseluruhan. Objek penelitian dapat saja individu, kelompok 

lembaga maupun masyarakat. Menurut Sekaran (2006) studi kasus yang bersifat 

kualitatif adalah berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini 

berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Tujuan penelitian studi 

kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek 

penelitian tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai objek 

tertentu. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat memahami secara 

mendalam antara lain mengenai sistem informasi akuntansi, model manajemen, 

sistem operasional, sistem pengendalian internal, memahami tentang maksud yang 

terkandung serta mengetahui bagaimana hasil laporan yang tercipta dalam 

aktivitas perusahaan tersebut. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

       Data merupakan kumpulan fakta-fakta yang diyakini kebenarannya, yang 

dihasilkan dari pengamatan, pengukuran, atau pencacahan karakteristik obyek. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu 

(Indriantoro et al, 1999): 

1. Self-report data, adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik diri seseorang atau kelompok orang yang 

menjadi subyek penelitian. Self-report data dalam penelitian ini berupa opini, 

sikap, dan pengalaman staf yang ada di lingkungan Bagian Keuangan PT. 

Kreasi Pembangunan Malang sebagai pihak yang terlibat dengan aktivitas 

pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas. 
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2. Documentary data, adalah jenis data dalam bentuk dokumen, antara lain 

berupa laporan keuangan, catatan-catatan, buku-buku, serta peraturan 

pendukung. 

       Sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro et al, 

1999). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kebijakan akuntansi, 

sistem dan prosedur akuntansi mengenai siklus penghasilan dan penerimaan kas, 

hasil wawancara antara peneliti dengan staf yang terlibat dengan sistem 

pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas pada PT. Kreasi 

Pembangunan Malang, mengenai praktik pengendalian yang dijalankan selama 

ini. Sedangkan sumber data sekunder menurut Cooper dan Emory (1995) adalah 

data yang didapat dari sumber-sumber lain seperti buku, internet, studi literatur, 

dan sumber lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian.  

       Dalam rangka memperoleh data di atas, digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Studi literature terhadap sumber- sumber informasi, baik dari buku, jurnal, 

artikel, dan produk perundangan yang berkaitan dengan masalah penelitian 

(Hasan, 2002:87). Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan sistem pengendalian 

internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas, dan lain sebagainya. 

2. Wawancara atau melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak- pihak 

yang dianggap mengerti dan mengetahui permasalahan yang diangkat 
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(Indriantoro et al, 1999). Wawancara dilakukan terhadap staf di lingkungan 

Bagian Keuangan PT. Kreasi Pembangunan Malang yang terlibat dalam 

sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas pada 

perusahaan tersebut.  

3. Internal Kontrol Kuisioner yaitu memperoleh data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu sistem 

pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif atau non 

statistik, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan diolah dan kemudian 

dianalisis yang merupakan suatu cara atau langkah dalam mengelola data primer 

untuk memecahkan masalah penelitian.  

Tahap Penganalisaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah 

yang terjadi. 

2. Mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

3. Mengelola dan menganalisa data, kemudian dibandingkan dengan teori yang 

ada sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa layak atau tidak sistem 

pengendalian internal dalam siklus penghasilan dan penerimaan kas yang 

diterapkan perusahaan. 



 

 

65 

 

 

 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

Menganalisis terhadap sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan 

pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pengawasan atas siklus penghasilan dan 

penerimaan kas perusahaan berdasarkan framework yang dikembangkan oleh 

COSO. 

a. Menganalisa lingkungan pengendalian yang meliputi nilai integritas dan 

etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi 

manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan 

tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

terutama pada operasional siklus penghasilan dan penerimaan kas. 

b. Menganalisa aktivitas pengendalian yang meliputi pengendalian sistem 

informasi, pemisahan fungsi yang memadai, pengendalian fisik atas 

kekayaan dan catatan, serta review atas kinerja terutama pada operasional 

siklus penghasilan dan penerimaan kas.  

c. Menganalisa aktivitas pemantauan (pengawasan) untuk menilai apakah 

sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan kas 

telah dilaksanakan dengan semestinya. 
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BAB 4 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Bisnis Properti di Kota Malang 

       Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang besar pengaruhnya terhadap 

permintaan dan pertumbuhan sektor properti. Permintaan (demand) 

penjualan properti ternyata tidak saja datang dari internal kota, tapi justru 

banyak dari luar kota, luar Jawa. Citra kuat Kota Malang sebagai kota 

pendidikan telah menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pembeli 

properti . Banyak pembeli rumah datang dari kota-kota di Jawa Timur 

mapun dari Kalimantan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Mereka adalah para 

mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan, para alumni 

universitas di kota ini yang bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya di 

sini pula, sekaligus untuk berinvestasi.       Mereka itulah yang nampaknya telah menjadi pasar utama (prime 

customer) industri real estate di kota Malang. Ini adalah fenomena menarik, 

karena bagi kota seperti Malang ini analisis permintaan produk properti 

tidak hanya dari penduduk setempat tetapi juga dari kota bahkan pulau lain. 

Karena alasan itu pulalah maka banyak perusahaan yang bergerak di sektor 

properti yang salah satunya adalah PT. Kreasi Pembanguan.  Wakil Ketua 

DPD REI Jawa Timur, Ir. Tri Wediyanto, menyatakan, saat ini cukup 

banyak pengembang baru yang mengerjakan proyek perumahan yang hanya 

terdiri dari 25-50 unit rumah di tiap lokasi. Ia menambahkan bahwa Kota 
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Malang akan terus berkembang. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota 

wisata maupun sebagai kota industri. Oleh karena itu kota ini bisa menjadi 

pilihan untuk ditinggali. Sampai menjelang akhir triwulan III/2009 

diperkirakan masih sedikit lesu sebagai dampak masih tingginya bunga bank 

dan pelaksanaan Pemilu Presiden pada Juli 2009.  

       Jumlah penduduk yang kian besar meningkatkan peluang bagi 

pembangunan shopping center. Ini yang memberi tekanan pada pusat kota. 

Peluang dan minat investor yang tinggi, sementara lahan yang siap untuk 

digunakan terbatas. Gedung-gedung tua yang bisa diremajakan sudah habis, 

sekolah yang ditukar fungsi jadi komersial Terjadilah konflik peruntukan 

lahan, antara ruang terbuka hijau dengan rencana pembangunan shopping 

center (mal). Akhirnya, stadion utama yang menjadi kebanggaan sekaligus 

paru-paru kota harus dikalahkan oleh pembangunan Mall Olympic Garden. 

Meskipun sebelumnya telah ada Malang Town Square. 

       Melihat situasi yang ada nampaknya sudah saatnya diterapkan growth 

management untuk kota Malang. Dari sisi bisnis properti sudah ada tanda-

tanda zero sum game (tumbuh satu mati satu) di subsektor pertokoan. Sedang 

subsektor perumahan di pinggiran kota, karena sekitar Malang adalah 

lereng gunung, maka ancaman masalah lingkungan hidup juga sudah mulai 

jelas tanda-tandanya. Kota Malang relatif sudah tak sesejuk dulu, 

kehijauannya sudah mulai berkurang.  4.1.2 Sejarah PT. KREASI PEMBANGUNAN MALANG 

       PT. Kreasi Pembangunan Malang didirikan pada hari Rabu, tanggal 17 

Oktober 2007 di Malang Jawa Timur. Adapun bentuk usahanya adalah 
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perseroan terbatas. PT. Kreasi Pembangunan Malang bergerak dalam usaha 

perdagangan barang dan jasa khususnya dalam bidang property. 

       PT. Kreasi Pembangunan Malang memulai usahanya dengan gabungan 

beberapa modal. Para penyetor modal ini nantinya juga merupakan 

pemegang saham pada perusahaan tersebut. Sesuai akte pendirian 

perusahaan yang masih berlaku, para pemegang saham perusahaan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tuan Wishnu Slamet Basuki. 

2. Tuan Teguh Karya Adi Yuseno. 

3. Tuan Haji Zuri Achmad. 

4.1.2.1 Lokasi Perusahaan 

       Pemilihan lokasi suatu perusahaan merupakan hal yang penting  karena 

akan berpengaruh pada kedudukan perusahaan dalam persaingan dan 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Penempatan suatu 

perusahaan pada lokasi tertentu akan berpengaruh juga terhadap berhasil 

tidaknya operasi suatu perusahaan. 

       Kantor pusat PT. Kreasi Pembangunan terletak di SBC Jl. Soekarno 

Hatta No. A9 Kav. 21 Malang, sedangkan kantor pemasarannya terletak di 

Jl. Saxofone, Malang.  Seperti umumnya perusahaan yang akan didirikan, 

terdapat beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan. Bagi PT. Kreasi 

Pembangunan, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

lokasi perusahaan dan lokasi perumahannya antara lain: 
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1. Faktor Lingkungan 

       Segala jenis pekerjaan konstruksi merupakan bidang utama yang 

menjadi sasaran perusahaan ini dalam menjalankan usahanya. Atas dasar 

anggapan bahwa pekerjaan konstruksi di daerah Malang dan sekitarnya 

banyak ditemukan di daerah pemukiman perumahan, maka perusahaan ini 

memilih berkantor pusat di kompleks ruko SBC Jl. Soekarno Hatta Malang 

dan untuk lokasi perumahannya dipilih pula tempat yang strategis yaitu di 

Jl. Saxofone Malang.  

2. Faktor Tenaga Kerja 

       Masalah perekrutan tenaga kerja baik yang berstatus staf maupun non 

staf tidaklah mengalami kesulitan. Pengadaan tenaga kerja staf umumnya 

telah diatur oleh kebijaksanaan perusahaan yaitu Direktur Utama (pimpinan 

PT. Kreasi Pembangunan Malang). Sedangkan tenaga kerja non staf dapat 

diperoleh dengan mudah dari desa atau kampung sekitar lokasi perumahan. 

4.1.2.2 Visi dan Misi  

       Adapun Visi dan Misi PT. Kreasi Pembangunan Malang adalah sebagai 

berikut: 

Visi PT. Kreasi Pembangunan Malang 

       Menjadi spesialis dalam jasa pembangunan, jasa kontraktor, dan 

penciptaan kawasan pemukiman yang indah, sehat, harmonis, dan 

berkualitas untuk berbagai segmentasi pasar. 

Misi PT. Kreasi Pembangunan Malang 
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1) Menciptakan kawasan pemukiman yang indah, sehat, harmonis untuk 

berbagai segmentasi pasar. 

2) Menciptakan model kawasan baik pemukiman maupun wisata yang 

berwawasan lingkungan yang bersifat komprehensif dan integral. 

3) Meningkatkan citra tujuan wisata yang cenderung menurun kualitasnya. 

4) Memberikan dukungan dan partisipasi akktif dalam merealisasikan 

program pemerintah dalam hal menjadikan pariwisata sebagai penghasil 

devisa utama pengganti migas. 

5) Membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. 

6) Mencoba mencapai hasil yang optimal yaitu dengan cara sukses dalam 

memasarkan produk yang optimal sehingga perusahaan dapat bersaing 

memberikan fasilitas yang baik kepada users. 

4.1.2.3 Aspek Kegiatan Perusahaan 

       PT. Kreasi Pembangunan Malang mempunyai aspek kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Real Estate 

2. Developer 

3. Perdagangan Umum 

       Dalam menjalankan usahanya perseroan dapat menjalankan usaha 

import, eksport antar pulau dan perdagangan lokal, baik perhitungan 

sendiri maupun atas tanggungan pihak lain atas dasar komisi, serta 

melakukan usaha-usaha sebagai supplier, grosir, distributor, dan perwakilan 
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atau agen dari perusahaan lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia 

dari segala macam barang dagangan yang berhubungan dengan 

pembangunan di bidang perumahan, Real Estate, Kontraktor, Developer, 

Kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi, listrik, air, perawatan 

dan pembetulan (renovasi) gedung. 

4.1.2.4 Sistem Kerja di PT. Kreasi Pembangunan Malang 

       Staf administrasi, keuangan, teknik, dan marketing bekerja 8 jam sehari 

dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 selama 6 hari seminggu, sedangkan 

khusus hari Minggu terdapat staf marketing yang bergiliran masuk kantor 

karena pada saat tersebut banyak customer yang mencari properti. Satpam 

bekerja 2 shift perhari yakni dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00 dan pukul 

18.00 sampai pukul 07.00.  

4.1.2.5 Struktur Organisasi 

       Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau hubungan antar 

bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi 

juga menunjukkan bagaimana fungsi yang berbeda-beda itu dihubungkan 

satu sama lain sampai batas tertentu sehingga dapat dilihat pembagian kerja 

dan susunan wewenang masing-masing jabatan. Kebijaksanaan dalam 

menentukan struktur organisasi itu tergantung pada masing-masing 

perusahaan disesuaikan dengan tata kerja yang ada pada perusahaan 

tersebut dan harus fleksibel yang memungkinkan terjadinya penyesuaian 

tanpa adanya perubahan total. Bagan struktur organisasi itu harus dapat 

menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk 
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total jumlah karyawan yang ada pada PT. Kreasi Pembangunan Malang 

kurang lebih adalah 35 orang karyawan. Perusahaan memiliki beberapa 

jenis karyawan yaitu karyawan tetap adalah karyawan yang berdasarkan 

kontrak kerja dengan imbalan yang diberikan berupa gaji dan berlaku 

sebagai karyawan tetap dimana karyawan tetap ini tergolong pihak-pihak 

yang menduduki posisi strategis seperti kepala bagian dan karyawan biasa. 

Karyawan tetap yang di PT. Kreasi Pembangunan Malang berjumlah 14 

orang karyawan. Untuk karyawan kontrak adalah karyawan yang  

berdasarkan kontrak kerja diangkat sebagai karyawan kontrak, dan 

karyawan ini mungkin untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan 

masa percobaan selama kurang lebih tiga bulan dengan imbalan berupa gaji 

akan tetapi sebagai karyawan kontrak mereka belum bisa mendapatkan hak 

dalam menerima insentif berupa bonus hal ini berlaku pada bagian sales dan 

marketing. Jumlah karyawan kontrak yang ada di PT. Kreasi Pembangunan 

Malang berjumlah 5 orang karyawan. Sedangkan untuk karyawan harian 

adalah karyawan yang bekerja secara harian dan dengan imbalan berupa 

upah, berdasarkan hari kerja karyawan tersebut. Jumlah karyawan harian 

yang ada di PT. Kreasi Pembangunan Malang kurang lebih (±) 16 orang 

karyawan.  

 
Tabel 4.1 

Data Jumlah Karyawan  
PT. Kreasi Pembangunan Malang 
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 PT. Kreasi Pembangunan Malang mempunyai struktur organisasi 

sedemikian rupa berdasarkan struktur organisasi fungsional (functional 

organization), yaitu tugas dan wewenang setiap fungsi diberikan sepenuhnya 

kepada seorang pejabat pimpinan yang ahli di bidangnya. Adapun struktur 

organisasi PT. Kreasi Pembangunan disajikan dalam Gambar 4.1: 

Jenis Karyawan Keterangan 
1. Karyawan Tetap 14 orang, terdiri dari: 

- 8 orang laki-laki 
- 6 orang perempuan 

2. Karyawan Kontrak 5 orang, terdiri dari: 
- 2 orang laki-laki 
- 3 orang perempuan 

3. Karyawan Harian ± 16 orang laki-laki 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT. Kreasi Pembangunan Malang 
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       Setiap bagian dalam struktur organisasi di PT. Kreasi Pembangunan 

Malang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

I. Direktur Utama 

a. Hak dan Wewenang 

1. Direktur utama berhak dan berwenang memimpin perusahaan dan 

bertindak atas nama direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam 

peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi. 

2. Direktur utama berhak dan berwenang memimpin pertemuan berkala 

pelaksanaan pembangunan dan pengendalian properti. 

3. Direktur utama berhak dan berwenang menetapkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan 

properti dan pengendalian lingkungan sesuai batas kewenangannya. 

4. Direktur utama berhak dan berwenang memberi teguran lisan dan 

tertulis kepada para bawahannya atas pelanggaran yang dilakukan. 

b. Tanggung Jawab 

1. Direktur utama bertanggung jawab atas semua kegiatan atau aktivitas 

perusahaan. 

2. Direktur utama bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan 

pengendalian properti dan lingkungan di wilayah usaha perusahaan 

dan lingkungannya. 
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3. Direktur utama secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan 

rencana, program kerja, termasuk mengamati perkembangan 

perusahaan, mengambil keputusan luar biasa, mempertimbangkan dan 

menyetujui penambahan pegawai, promosi, dan pemberhentian 

pegawai. 

4. Direktur utama bertanggung jawab merumuskan pedoman teknis dan 

standar pengawasan pembangunan properti  dibantu oleh Direktur 

Operasional 

II. Direktur Operasional 

a. Hak dan Wewenang 

1. Direktur Operasional berhak dan berwenang memimpin rapat dengan 

para bawahannya untuk mengkoordinasi bagian-bagian yang berada di 

bawahnya agar tercapai suatu efisiensi dan efektifitas antar bagian. 

2. Berhak dan berwenang menjalin kerjasama operasional (networking) 

dengan mitra kerja. 

3. Berhak dan berwenang berkoordinasi dengan Bagian Pemasaran atau 

Marketing dalam rangka pelayanan penjualan property. 

4. Berhak dan berwenang memberi teguran lisan dan tertulis kepada para 

bawahannya atas pelanggaran yang dilakukan. 

5. Berhak dan berwenang mengusulkan penghargaan dan menjatuhkan 

sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. 
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6. Berhak dan berwenang menyetujui atau menolak permintaan 

pembayaran yang diajukan oleh Kepala Bagian Keuangan dan 

Akuntansi. 

7. Berhak dan berwenang menolak permintaan Rencana Kebutuhan. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggungjawab menciptakan tujuan perusahaan dan membuat 

keputusan strategis. 

2. Membantu direktur utama dalam merencanakan, merumuskan, dan 

menciptakan rencana dan program kerja, anggaran, kebijakan umum 

yang diperlukan sebagai pedoman di dalam menjalankan operasi 

perusahaan. 

3. Bertanggung jawab atas bagian-bagian yang ada di bawahnya serta 

memberikan laporan kepada Direktur Utama tentang kegiatan atau 

aktivitas perusahaan.  

4. Bertanggng jawab menciptakan terlaksananya pengendalian 

lingkungan dan pemeliharaan properti dan utilitas di wilayah usaha 

secara berkesinambungan.  

5. Melakukan final check dalam pembangunan proyek. 

6. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.                           

III. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

a. Hak dan Wewenang 

1. Memberikan otorisasi kredit pada saat penjualan 
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2. Menyetujui dan menandatangani bukti pengeluaran kas sampai dengan 

jumlah tertentu yang sudah ditetapkan. 

3. Mengatur semua permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran 

dana bagi penyediaan kebutuhan perusahaan. 

4. Berhak dan berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tulisan 

kepada  bawahannya jika bawahannya terdapat kesalahan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan, tentunya dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 

 

b. Tanggung Jawab 

1. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pencatatan seluruh harta, 

kewajiban, dan transaksi keuangan perusahaan. 

2. Membuat laporan keuangan mengenai seluruh kegiatan perusahaan, 

menganalis atas laporan-laporan tersebut, menginterprestasikan hasil 

analisis tersebut kepada direktur utama, dan mengambil tindakan-

tindakan perbaikan bilamana diperlukan. 

3. Bertanggung jawab menyediakan laporan kegiatan subseksi yang ada 

di bawahnya secara benar dan tepat waktu. 

4. Mengendalikan anggaran sesuai dengan aturan perencanaan 

perusahaan. 

5. Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional 

• Bagian Keuangan dan Akuntansi 

a. Hak dan Wewenang 
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1) Berhak dan berwenang menentukan jumlah pemotongan atas 

pinjaman karyawan 

2) Meminta laporan rekening harian ke bank 

3) Berhak menagih piutang kepada user apabila telah jatuh tempo 

b. Tanggung Jawab 

1) Memeriksa keabsahan setiap transaksi pembayaran. 

2) Mengarsip semua data penjualan secara lengkap. 

3) Mencatat penjualan pada Buku Besar Penjualan, membuat 

laporan penjualan, serta membuat jurnal penjualan. 

4) Membuat bukti penerimaan uang kas dan pengeluaran kas 

untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan bukti pembayaran 

yang sah setiap hari. 

5) Membuat laporan kas harian, mingguan, dan bulanan. 

6) Menghitung jumlah upah mingguan pengupahan karyawan dan 

membuat daftar upah mingguan. 

7) Mengisi slip pengambilan upah mingguan. 

8) Mengarsip daftar upah dengan baik. 

9) Membuat laporan fisik keuangan sesuai dengan jumlah yang 

ada. 

10) Menyimpan kas pada tempat yang aman. 

11) Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran giro ataupun cek 

ke buku kas. 

12) Menyetor uang kas ke bank. 
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13) Membantu laporan tertulis atas penerimaan dan pengeluaran 

buku bank. 

14) Membuat daftar nama piutang bagi setiap user yang telah 

realisasi dan menentukan jumlah piutang yang harus 

dibayarkan oleh user kepada perusahaan. 

15) Memberitahukan kepada Kepala Bagian Keuangan bila ada 

telex transfer dari pelanggan. 

 

 

 

• Bagian Kasir 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwewenang menerima uang hasil penjualan 

rumah secara in-house (tanpa melalui bank). 

2) Meminta bukti pengeluaran kas, bukti setoran bank atau 

penerimaan uang kontan. 

b. Tanggung Jawab 

1) Menentukan budget pembelanjaan/pengeluaran kas sehari-hari 

untuk keperluan kas kecil. 

2) Memantau semua pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

3) Membukukan penerimaan kas dari hasil penjualan, dari piutang 

para user dan pengeluaran uang kas, giro, atau cek sehari-hari. 
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4) Mengawasi dan memantau pengeluaran kas kecil untuk 

pembelian kontan yang berlebihan baik pengupahan borongan, 

harian atau biaya lembur. 

5) Membuat laporan kas mingguan. 

6) Memeriksa kebenaran pengeluaran, harus sesuai dengan target 

yang ditentukan.  

IV.  Kepala Bagian Marketing 

a. Hak dan Wewenang 

1. Berhak dan berwenang memimpin rapat dengan subseksi-subseksi 

yang ada di bawahnya untuk mengkoordinasikan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

2. Berhak dan berwenang bertindak atas nama direksi kepada 

bawahannya jika bawahannya terdapat kesalahan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan, tentunya dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 

3. Berhak dan berwenang membuat kebijakan guna mengatur kinerja 

para sales marketing. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab atas semua aktivitas subseksi-subseksi yang ada 

di bawahnya. 

2. Menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapai 

pesaing bisnisnya. 
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3. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap subseksi-subseksi yang 

ada di bawahnya atas pelaksanaan rencana, program kerja, termasuk 

mengamati perkembangan aktivitas yang dilakukan bawahannya.  

4. Mengevaluasi kerja marketing. Yaitu dengan: mengadakan rapat 

bersama para marketing/sales minimal 1 kali dalam seminggu, 

memeriksa laporan daily activity para marketing dan memberikan 

solusi, memacu terus marketing agar konsumen (user) yang ada dalam 

data base mereka ada yang memberikan keputusan untuk membeli 

dan dapat memenuhi target penjualan. 

 

 

 

• Bagian Administrasi Penjualan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menanyakan ke konsumen (user) 

mengenai kuitansi pembayaran (KP) sebelum membuat Surat 

Perjanjian Jual Beli (SPJB). 

2) Berhak dan berwenang menanyakan kelengkapan berkas-berkas 

yang diperlukan dalam proses membuat sales order (SO) kepada 

konsumen (user). 

b. Tanggung Jawab 

1) Menjalankan tugas yang diberikan Kepala Bagian Marketing 

untuk mencatat  dan membukukan transaksi sehari-hari. 
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2) Mencatat keperluan bagian pemasaran. 

3) Membuat laporan mingguan, bulanan, dan tahunan untuk 

semua pengeluaran dan penerimaan pada bagian pemasaran 

dan melaporkan kebagian Keuangan. 

4) Mengarsip atau menyimpan data-data tentang konsumen yang 

sudah realisasi maupun yang belum realisasi. 

5) Membuat Sales Order (SO). 

6) Membuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). 

7) Melakukan perijinan pembangunan proyek kepada 

pemerintahan (IMB). 

8) Melakukan pengurusan pajak. 

 

• Supervisor 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menanyakan kepada sales mengenai 

perkembangan dalam memasarkan produk yang dijual.  

b. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas yang 

terjadi dalam lingkungan pemasaran, dan memberikan masukan 

kepada sales tentang produk Knowledge, cara promosi dan target 

penjualan. 

• Sales 

a. Wewenang dan Tanggung Jawab 
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1) Melakukan transaksi jual beli (berpromosi) baik secara 

langsung melalui face to face maupun melalui telepon (foloow-

up), dengan tujuan agar user-user tersebut tidak hanya berminat 

tetapi juga sampai tahap keputusan pembelian. 

2) Bertugas melayani konsumen, dan memberikan informasi harga 

rumah sampai mengantarkan konsumen (user) ke lokasi yang 

ditawarkan. 

3) Menjadi penyalur data-data penting yang diperlukan seperti 

surat-surat identitas dan foto (yang telah dicantumkan di brosur 

sebagai syarat pemesanan), jika konsumen tersebut jadi 

membeli rumah. Selanjutnya data-data identitas end user 

tersebut diberikan kepada bagian administrasi untuk ditangani 

lebih lanjut sebagai kebutuhan untuk proses realisasi. 

4) Memberikan solusi kepada user (saat memfollow-up) 

5) Memberikan perhitungan angsuran tiap bulan yang harus 

dibayarkan konsumen tersebut jika jadi membeli dengan sistem 

KPR pada bank tertentu, termasuk diskon. 

6) Mengirimkan brosur ke tempat yang diminta oleh user (biasanya 

di rumah atau di kantor). 

V. Kepala Bagian Teknik 

a. Hak dan Wewenang 

1. Berhak dan berwenang bertindak atas nama direksi kepada 

bawahannya jika bawahannya terdapat kesalahan dalam 
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menjalankan tugas yang diberikan, tentunya dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 

2. Berhak dan berwenang memimpin rapat dengan subseksi-subseksi 

yang ada di bawahnya untuk mengkoordinasikan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab atas semua aktivitas subseksi-subseksi yang ada 

di bawahnya. 

2. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap subseksi-subseksi yang 

ada di bawahnya atas pelaksanaan rencana, program kerja, termasuk 

mengamati perkembangan aktivitas yang dilakukan bawahannya.  

 

 

 

• Bagian Perencanaan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menanyakan kepada Kepala Bagian 

Teknik jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau kurang 

dimengerti mengenai perencanan pembangunan. 

b. Tanggung Jawab 

1) Melakukan perencanaan untuk proyek yang akan dijalankan 

perusahaan. 
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2) Menentukan budget yang diperlukan untuk realisasi proyek 

tersebut lengkap dengan prosedur dan budget penelitian 

lapangan. 

3) Membentuk panitia proyek, menetapkan hubungan antara 

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan teknik proyek. 

4) Mengadakan hubungan yang perlu dengan pihak-pihak terkait 

dan berwenang. 

• Bagian Pelaksanaan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menanyakan kepada Kepala Bagian 

teknik jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau kurang 

dimengerti mengenai pelaksanaan pembangunan. 

b. Tanggung Jawab 

1) Menjalankan proyek atau pekerjaan yang telah ditentukan oleh 

bagian perencanaan secara bertanggung jawab. 

2) Mengusahakan sumber daya yang perlu untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai rencana yang telah disepakati. 

3) Bertanggung jawab penuh selama masa pembangunan dan 

pemeliharaan. 

• Bagian Pengawasan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang memberi masukan/saran untuk 

penunjukkan supplier yang layak. 
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2) Berhak dan berwenang memberi teguran lisan maupun tertulis 

jika terdapat para pekerja di lapangan yang melanggar 

ketentuan yang berlaku. 

b. Tanggung Jawab 

1) Mengawasi jalannya proyek. 

2) Memantau dan mengawasi secara langsung pelaksanaan 

pekerjaan, serta kemajuan tiap tahap pekerjaan. 

3) Mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan agar tercapai 

standar mutu sesuai spesifikasi bangunan. 

4) Menerima dan menyampaikan komplain yang diajukan oleh end 

user rumah yang bersangkutan kepada pelaksana pembangunan 

untuk segera memperbaikinya. 

 

 

 

VI.   Kepala Bagian Personalia 

a. Hak dan Wewenang 

1. Berhak dan berwenang memberi teguran baik lisan maupun tulisan 

kepada bawahannya jika bawahannya terdapat kesalahan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan, tentunya dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 
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2. Berhak dan berwenang memimpin rapat dengan bagian-bagian yang 

ada di bawahnya untuk mengkoordinasikan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

b. Tanggung Jawab 

1. Memantau kinerja bagian kesekretariatan dan rumah tangga 

(contohnya petugas kebersihan dan keamanan). 

2. Membantu direktur dalam pengadaan tenaga kerja 

3. Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional. 

• Bagian Kesekretariatan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menanyakan kepada bagian-bagian lain 

yang terkait berhubungan dengan proses surat menyurat. 

b. Tanggung Jawab 

1) Melakukan kegiatan surat menyurat kepentingan perusahaan. 

2) Mengkoordinasikan aktivitas yang berkaitan dengan SDM 

3) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Personalia. 

 

 

• Bagian Rumah Tangga 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang melakukan tindakan yang diperlukan 

jika terjadi masalah yang berkaitan dengan rumah tangga sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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b. Tanggung Jawab 

1) Mengelola kebersihan, parkir, dan keamanan. 

2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Personalia. 

4.1.2.6 Jenis-Jenis Produk 

       Saat ini perumahan yang sedang dibangun terletak di Jalan Saxofone 

dengan nama perumahannya yaitu ”de Saxofone Town House”. Produk yang 

ditawarkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang adalah produk rumah 

dengan berbagai jenis tipe. Mulai dari tipe besar yaitu tipe 100/105, tipe 

sedang yaitu tipe 75/105, dan tipe kecil yaitu tipe 56/105. Harga yang 

ditawarkan pun bermacam-macam dan dapat sewaktu-waktu berubah 

tergantung dari kondisi pasar yang bersangkutan. Untuk fasilitas yang 

ditawarkan yaitu: free design, one gate system, fasilitas lengkap, keamanan 24 

jam, dan lokasi strategis. 

 

4.2 Gambaran Umum Siklus Penghasilan dan Penerimaan Kas PT. Kreasi 

Pembangunan Malang 

       Siklus Penghasilan dan Penerimaan Kas PT. Kreasi Pembangunan 

Malang merupakan serangkaian aktivitas operasi rutin bisnis perusahaan 

yang berhubungan dengan penjualan barang yang diproduksi (rumah) oleh 

perusahaan untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan kas sehingga 

mampu membiayai aktivitas operasi perusahaan lainnya. Siklus penghasilan 

dalam perusahaan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. 

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 
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pembeli (user) melakukan pembayaran harga rumah lebih dahulu sesuai 

perjanjian sebelum barang (rumah) tersebut diserahkan oleh perusahaan 

kepada pembeli (user). Sedangkan penjualan kredit dilakukan melalui sistem 

penjualan kredit. Jika pesanan konsumen (user) telah dipenuhi, untuk 

jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya, 

sehingga siklus penghasilan mulai dari menerima pesanan pembelian, 

pencatatan piutang sampai ke tahap penerimaan kas mempunyai jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kebijakan kredit perusahaan. Sebagian besar 

transaksi bisnis ini pada dasarnya dilakukan dalam bentuk kredit. 

       Sumber penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan oleh PT. Kreasi 

Pembangunan Malang berasal dari 2 aktivitas penjualan, yaitu berupa 

penjualan atas tanah dan penjualan atas bangunan. 

4.2.1 Bagian yang terkait dengan siklus penghasilan dan penerimaan kas PT. 

Kreasi Pembangunan Malang adalah: 

1. Bagian pemasaran (sales) 

2. Bagian Administrasi Penjualan 

3. Bagian Kasir 

4. Bagian Keuangan dan Akuntansi 

 

4.2.2 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus penghasilan dan 

penerimaan kas PT. Kreasi Pembangunan adalah: 

1. Sales Order (SO) atau formulir pesanan penjualan yaitu dokumen formal  

yang dirancang untuk menuliskan pesanan penjualan pelanggan yang 
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memiliki tindasan yang akan diserahkan ke bagian-bagian yang terkait.. 

Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian pemasaran dan juga memiliki 

nomor yang tercetak yang berfungsi sebagai pengendalian. Dokumen ini 

diisi oleh pegawai bagian pemasaran berdasarkan pemesanan dari 

konsumen (user). 

2. Sales Invoice (faktur penjualan), yaitu dokumen yang berfungsi untuk 

memberitahukan kepada konsumen (user) bahwa pesanan telah 

direalisasi. Dokumen ini berisi jumlah rupiah, kesepakatan penjualan, 

tanggal penjualan, serta informasi lain yang berfungsi untuk 

memperjelas pesanan dari konsumen (user). 

3. Tanda terima (remittance advice) atau kuitansi pembayaran (KP), 

digunakan sebagai bukti penyetoran pendapatan dari konsumen (user) ke 

bagian subseksi keuangan dan akuntansi.. 

4.2.3 Catatan yang digunakan dalam siklus penghasilan dan penerimaan kas 

PT. Kreasi Pembangunan Malang adalah: 

1. Buku Penerimaan Kas, digunakan oleh Subseksi Bagian Kas-Bank dan 

Pengupahan untuk mencatat semua penerimaan kas. 

2. Kartu Piutang, merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

3. Jurnal Penjualan, adalah catatan original mengenai semua transaksi 

penjualan. 

4. Buku Besar Penjualan  

5. Laporan Penerimaan Kas Harian 
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4.2.4 Prosedur Siklus Penghasilan dan Penerimaan Kas dari Penjualan 

Tunai 

1. Prosedur Penawaran  

a. User datang ke kantor pemasaran untuk melihat katalog mengenai jenis-

jenis rumah. 

b. Bagian pemasaran (sales) memberikan katalog dan menawarkan 

berbagai produk rumah yang dijual dan fasilitas-fasilitas yang diberikan 

beserta harganya kepada user. 

c. Setelah calon konsumen (user) mulai tertarik, bagian pemasaran (sales) 

akan menjelaskan spesifikasi bangunan, desain interior rumah, kavling 

yang akan dipilih dan data-data yang diperlukan sebagai kebutuhan 

untuk proses realisasi. 

d. User kemudian akan mempertimbangkan apakah setuju dengan 

harga,spesifikasi bangunan, dan desain interior yang ditawarkan. 

e. Jika user telah setuju (fix) dengan harga, spesifikasi bangunan, desain 

interior, dan pemilihan kavling rumah, maka untuk selanjutnya user 

dapat melakukan pemesanan (Sales Order) pada Bagian Administrasi 

Penjualan. 

f. Jika user belum setuju (belum fix) mengenai harga, spesifikasi bangunan, 

desain interior, dan pemilihan kavling maka user dapat 

membicarakannya lebih lanjut dengan Bagian Perencanaan. 

g. User kemudian akan berkonsultasi dengan Bagian Perencanaan 

membicarakan mengenai harga, spesifikasi bangunan, desain interior, 
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dan kavling yang diinginkan oleh user. Proses selanjutnya sama seperti 

prosedur e. 

2. Prosedur Pemesanan 

a. Bagian Administrasi Penjualan akan menerima pesanan  dari calon 

konsumen (user) dan membuat Sales Order (SO) yang terdiri dari 3 

rangkap.. 

b. Selanjutnya Bagian Administrasi Penjualan akan meminta data-data 

yang diperlukan sebagai syarat untuk pembelian rumah (fotocopy KTP 

suami/istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy tabungan 6 bulan terakhir, 

pas foto berwarna suami/istri, slip gaji/surat keterangan, fotocopy akte 

nikah jika diperlukan). 

3. Prosedur Pendataan 

a. Bagian Administrasi Penjualan menyiapkan Formulir Pendataan 

Konsumen (FPK)dan mengisinya. 

b. Bagian Administrasi Penjualan menerima dan memeriksa kelengkapan 

data-data yang diberikan oleh user. 

c. Apabila telah lengkap, maka Bagian Administrasi Penjualan akan 

memberi otorisasi pada FPK dan SO, selanjutnya user dapat melakukan 

prosedur pembayaran. SO kemudian didistibusikan kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk diarsip Bagian Administrasi Penjualan 

b. Lembar ke-2 : Untuk Bagian Kasir 

c. Lembar ke-3 : Untuk Bagian Keuangan dan Akuntansi 
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d. Apabila belum lengkap, akan dikembalikan ke user untuk dilengkapi. 

Selanjutnya seperti prosedur c. 

4. Prosedur Pembayaran 

a. Konsumen (user) membayar lunas sesuai dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya kepada Bagian Kasir. 

b. Setelah menerima pembayaran, Bagian  Kasir akan membuatkan 

kuitansi pembayaran (KP) sebagai bukti pembayaran dan faktur 

penjualan. KP dibuat 3 rangkap kemudian didistribusikan kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk konsumen (user)  

b. Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian kasir 

c. Lembar ke-3 : Untuk Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Faktur  penjualan dibuat 3 rangkap kemudian didistribusikan kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk konsumen (user) 

b. Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian kasir 

c. Lembar ke-3 : Untuk Bagian keuangan dan akuntansi 

Faktur Penjualan lembar 1 oleh pembeli ditunjukkan terlebih dahulu 

kepada bagian administrasi penjualan untuk syarat pembuatan  PPJB. 

c. Setelah pembeli menunjukkan faktur penjualan (FP), maka Bagian 

Administrasi  Penjualan akan membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) yang dibuat 2 rangkap, yang kemudian didistribusikan 

kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk pelanggan (user) 

b. Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian administrasi penjualan 
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5. Prosedur Pelaporan 

a. Bagian Keuangan dan Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan pada 

laporan penjualan tunai, mencatat pada Buku Besar, membuat jurnal 

dan  setelah itu akan mencatatnya dalam laporan keuangan.  

b. Bagian Keuangan dan Akuntansi akan membuat Daftar Nama Pembeli 

(DNP). 

 Kelima prosedur di atas dapat di lihat dalam flowchart pada halaman 123. 

4.2.5 Prosedur Siklus Penghasilan dan Penerimaan Kas dari Penjualan 

Kredit 

1. Prosedur Penawaran  

a. User datang ke kantor pemasaran untuk melihat katalog mengenai jenis-

jenis rumah. 

b. Bagian pemasaran (sales) memberikan katalog dan menawarkan 

berbagai produk rumah yang dijual dan fasilitas-fasilitas yang diberikan 

beserta harganya kepada user. 

c. Setelah calon konsumen (user) mulai tertarik, bagian pemasaran (sales) 

akan menjelaskan spesifikasi bangunan, desain interior rumah, kavling 

yang akan dipilih dan data-data yang diperlukan sebagai kebutuhan 

untuk proses realisasi. 

d. User kemudian akan mempertimbangkan apakah setuju dengan 

harga,spesifikasi bangunan, dan desain interior yang ditawarkan. 
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e. Jika user telah setuju (fix) dengan harga, spesifikasi bangunan, desain 

interior, dan pemilihan kavling rumah, maka untuk selanjutnya user 

dapat melakukan pemesanan (Sales Order). 

f. Jika user belum setuju (belum fix) mengenai harga, spesifikasi bangunan, 

desain interior, dan pemilihan kavling maka user dapat 

membicarakannya lebih lanjut dengan Bagian Perencanaan. 

g. User kemudian akan berkonsultasi dengan Bagian Perencanaan 

membicarakan mengenai harga, spesifikasi bangunan, desain interior, 

dan kavling yang diinginkan oleh user. Proses selanjutnya sama seperti 

prosedur e. 

2.   Prosedur Pemesanan 

a.  Bagian Administrasi Penjualan akan menerima pesanan  dari calon 

konsumen (user) dan membuat Sales Order (SO) yang terdiri dari 3 

rangkap. 

b. Selanjutnya Bagian Administrasi Penjualan akan meminta data-data 

yang diperlukan sebagai syarat untuk pembelian rumah (fotocopy KTP 

suami/istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy tabungan 6 bulan terakhir, 

pas foto berwarna suami/istri, slip gaji/surat keterangan, fotocopy akte 

nikah jika diperlukan). 

3.   Prosedur Pendataan 

a. Bagian Administrasi Penjualan menyiapkan Formulir Pendataan 

Konsumen (FPK) dan mengisinya. 
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b. Bagian Administrasi Penjualan menerima dan memeriksa kelengkapan 

data-data yang diberikan oleh user. 

c. Apabila telah lengkap, maka Bagian Administrasi Penjualan akan 

mengotorisasi FPK dan SO. Dan apabila belum lengkap, akan 

dikembalikan ke user untuk dilengkapi.  

 

4.   Prosedur Otorisasi 

a.  Sales order (SO)  diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan & 

Akuntansi selaku pemberi otoriasi kredit untuk dianalisis kredibilitas 

konsumen (user) yang bersangkutan. 

b. Setelah Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi menyetujui atau 

mengotorisasi pengambilan kredit rumah, berkas/data user dikembalikan 

pada bagian administrasi penjualan untuk diverifikasi dan sales order 

(SO) kemudian didistribusikan pada: 

a. Lembar ke-1 : Arsip bagian adminitrasi penjualan 

b. Lembar ke-2 : Kasir 

c. Lembar ke-3 : Bagian Keuangan & Akuntansi 

5.  Prosedur Pembayaran 

a. Setelah SO yang telah diotorisasi diterima oleh user maka selanjutnya 

user akan membayar angsuran uang muka yang pertama kepada bagian 

kasir.  

Setoran uang muka minimal sebesar 20% dari total harga jual yang telah 

ditetapkan sebelumnya.. Uang muka tersebut dapat diangsur sebanyak 6 
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kali pembayaran, sisanya akan dilunasi oleh bank yang telah mempunyai 

kerjasama dengan perusahaan.  

b. Setelah menerima uang angsuran, maka Bagian Kasir akan membuatkan 

kuitansi pembayaran (KP) sebagai bukti pembayaran dan faktur 

penjualan. KP dibuat 3 rangkap kemudian didistribusikan kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk pembeli (user) 

b. Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian kasir 

c. Lembar ke-3 : Untuk Bagian Keuangan & Akuntansi 

Faktur penjualan (FP) dibuat 3 rangkap kemudian didistribusikan 

kepada: 

a. Lembar ke-1 (warna putih)             : Untuk konsumen (user) 

b. Lembar ke-2 (warna merah muda) : Untuk arsip bagian kasir 

c. Lembar ke-3 (warna merah muda) : Untuk Bagian keuangan dan 

akuntansi 

Lembar FP ke-1 (warna putih) diberikan ke konsumen (user) setelah user 

telah melunasi seluruh angsuran uang muka. Sebagai bukti setiap kali 

pembayaran angsuran, user hanya diberikan Kuitansi Pembayaran (KP). 

c. Setelah user melakukan pembayaran angsuran uang muka, maka bagian 

administrasi penjualan  di depan pejabat bank akan membuatkan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat 2 rangkap, yang 

kemudian didistribusikan kepada: 

a. Lembar ke-1 : Untuk pelanggan (user) 

b. Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian administrasi penjualan 
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6.  Prosedur Pelaporan 

a. Bagian keuangan & akuntansi melakukan kegiatan pencatatan pada 

laporan penjualan kredit, mencatat pada Buku Besar, membuat jurnal 

penjualan dan mencatat pada kartu piutang nama pelanggan tersebut 

sesuai dengan formulir pesanan penjualan (SO) dan kuitansi pembayaran 

(KP) setelah itu akan mencatatnya dalam laporan keuangan. 

7.  Prosedur Penagihan Piutang 

a. Bagian Keuangan dan Akuntansi setiap bulan akan memeriksa piutang 

para user yang telah jatuh tempo pada Kartu Piutang. 

b. Bagian Keuangan dan Akuntansi akan menagih piutang tersebut kepada 

para user dan memperbarui catatan mutasi piutang pada Kartu Piutang. 

Untuk lebih jelasnya prosedur Penawaran, Pemesanan, Pendataan, 

Otorisasi, Pembayaran, dan Pelaporan dapat di lihat dalam  flowchart pada 

halaman 123. 

4.2.6 Kebijakan Akuntansi dan Manajemen Perusahaan 

a. Kebijakan Akuntansi 

       Kebijakan akuntansi merupakan sebuah kebijakan yang digunakan 

perusahaan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku atau 

yang sesuai dengan pedoman yaitu PSAK. Adapun beberapa kebijakan 

akuntansi yang dibentuk oleh perusahaan adalah: 

1. Pencatatan untuk penjualan tunai 

      Kas   xxx 

             Penjualan   xxx 
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             PPN Keluaran  xxx 

2.  Pencatatan untuk penjualan kredit atau angsuran 

i Pada saat penjualan  

      Kas     xxx 

      Piutang penjualan angsuran  xxx 

       Aktiva tidak bergerak (Real Estate) xxx 

       Laba kotor yang ditangguhkan  xxx 

ii Untuk mencatat penerimaan angsuran 

    Kas    xxx 

        Piutang penjualan angsuran xxx 

3. Pencatatan pada saat setor bank 

       Kas Bank    xxx 

               Kas     xxx 

b. Kebijakan Manajemen 

       Kebijakan manajemen merupakan suatu alat yang dapat melakukan 

fungsi pengendalian yaitu dimana salah satunya dengan mengurangi adanya 

kecurangan atau moral hazar yang terjadi. Oleh karena itu, adapun 

beberapa kebijakan manajemen yang telah dibuat oleh direktur perusahaan 

adalah: 

1.  Kebijakan pada saat penjualan: 

- Setiap kredit yang diajukan harus melalui otorisasi terlebih dahulu 

dari Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi. 
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- Setiap calon user yang akan mengajukan kredit harus dianalisis 

terlebih dahulu latar belakang atau kredibilitasnya. 

- Jika terjadi pembelian secara tunai, maka user berhak mengajukan 

diskon khusus kepada Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi untuk 

selanjutnya diteruskan pada Direktur Operasional. 

 

4.3 Analisa Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penghasilan dan 

Penerimaan Kas pada PT. Kreasi Pembangunan Malang 

       Menurut kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

terdapat lima komponen struktur pengendalian internal yang saling 

berkaitan dan sama-sama penting. Empat komponen berkaitan dengan 

desain dan pengoperasian sistem pengendalian intern, yaitu: lingkungan 

pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas 

pengendalian. Sedangkan komponen kelima yaitu pemantauan (monitoring) 

merupakan komponen yang dirancang untuk memastikan bahwa 

pengendalian internal terus beroperasi secara efektif. Untuk membangun 

sebuah pengendalian internal yang baik, maka perusahaan harus terlebih 

dahulu memahami tujuan pengendalian tersebut di dalam sistem mereka. 

Tujuan pengendalian internal pada siklus penghasilan dan penerimaan kas 

antara lain: 

- Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah mendapat otorisasi 

dengan semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. 

- Seluruh aktivitas penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat 
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- Semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat 

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

- Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah diposting ke akun 

yang tepat 

- Semua catatan akuntansi, persediaan barang dagang, dan kas dijaga 

dengan baik. 

Gambar 4.2 

COSO Framework 

 

 

 

 

 
 

       Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menganalisa sistem 

pengendalian internal yang ada pada PT. Kreasi Pembangunan Malang 

(Bagian Keuangan dan Akuntansi), khususnya dalam melaksanakan siklus 

penghasilan dan penerimaan kas dengan menggunakan framework yang 

dikembangkan oleh COSO seperti pada gambar 4.2 

1. Lingkungan Pengendalian 

       Menurut COSO lingkungan pengendalian meliputi segala tindakan, 

kebijakan dan prosedur-prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan, serta 

pemilik perusahaan.Terdapat beberapa faktor yang membentuk lingkungan 

pengendalian, seperti:  
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a. Integritas dan Nilai Etika 

       Integritas dan nilai etika merupakan dasar dari pengendalian yang 

dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau mengurangi terjadinya 

tindakan penyelewengan yang terjadi di lingkungan bagian penjualan PT. 

Kreasi Pembangunan Malang. Pada kebanyakan perusahaan swasta, nilai 

etika merupakan nilai-nilai yang harus ditaati oleh setiap pegawai. Begitu 

pula pada PT. Kreasi Pembangunan Malang, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Direktur Operasional perusahaan, nilai etika yang ada pada PT. 

Kreasi Pembangunan Malang merupakan nilai-nilai dasar yang diacu bagi 

setiap pegawai dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Dan salah satu nilai 

yang lebih ditekankan untuk mendukung terciptanya lingkungan 

pengendalian adalah bersikap jujur; bersemangat; bertanggung jawab; serta 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Di dalam PT. Kreasi 

Pembangunan Malang juga telah diberikan keteladanan yang cukup baik 

terhadap pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan dalam 

perusahaan.  

b. Komitmen terhadap kompetensi 

       Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi 

pertimbangan atas persyaratan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan 

yang diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam 

pengembangan kompetensi itu sendiri. Sebagai perusahaan yang selalu ingin 

berkembang searah dengan kemajuan teknologi. Keinginan untuk maju 
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berkaitan dengan kecakapan seseorang untuk menambah keahlian dan 

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini PT. Kreasi Pembangunan 

Malang berupaya untuk mengembangkan terus menerus kemampuan dari 

karyawannya dengan cara pembinaannya dan pengembangan karyawan 

agar karyawannya akan lebih terdorong untuk maju dan berkembang 

sehingga akan meningkatkan motivasi kerjanya. 

       Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Operasional, 

komitmen terhadap kompetensi pada PT. Kreasi Pembangunan Malang 

ditunjukkan dengan adanya prosedur dan persyaratan dalam penerimaan 

pegawai baru atau penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan 

tertentu, misalnya penunjukan pegawai sebagai bagian marketing 

(pemasaran), harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti: harus 

mempunyai pengetahuan mengenai teknik-teknik dalam memasarkan 

produk, harus mempunyai komitmen yang baik dalam mencapai target 

penjualan,dan lain-lain.  

 

c. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 

       Filosofi dan gaya operasi manajemen menunjukkan sikap manajemen 

terhadap pengendalian. Gaya operasi manajemen yang dipilih dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan khususnya dalam hal penghasilan 

(pendapatan) dan penerimaan kas yaitu lebih menekankan pada pentingnya 

pelaporan keuangan serta penyusunan dan penerimaan pendapatan sebagai 

alat pengukur kinerja. 



 

 

104 
 

 

d. Struktur Organisasi, Pembagian Wewenanang dan Pendelegasian Tanggung 

Jawab 

       Kesatuan struktur organisasi menyediakan rerangka kegiatan operasi 

perusahaan untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah 

direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Penentuan struktur 

organisasi yang memadai termasuk menggambarkan dan menjelaskan 

lingkup pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta garis pelaporan 

yang jelas.   

Penerapan struktur organisasi pada PT. Kreasi Pembangunan Malang 

seperti pernyataan dari Direktur Operasional perusahaan yaitu struktur 

organisasi garis dengan aliran wewenang dari atas ke bawah dan aliran 

tanggung jawab dari bawah ke atas. Pertanggungjawaban hirarkis 

(hierarchical accountability) ini menunjukkan proses pertanggungjawaban 

kinerja secara berjenjang, dimulai dari pegawai yang ada di masing-masing 

bagian bertanggungjawab kepada Kepala  Bagian,  Kepala Bagian 

bertanggungjawab kepada Direktur Operasional, dan Direktur Operasional 

bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 

 

e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

       Yang terakhir dan boleh dikatakan sebagai faktor penentu dalam 

keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal adalah kebijakan dan 

praktik sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia sebagai 

aparatur/pemegang jabatan juga merupakan faktor yang menentukan dalam 
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mencapai visi dan misi organisasi. Lingkungan pengendalian berdasar pada 

kecakapan serta kejujuran karyawan yang melakukan praktik maupun 

prosedur.Sedangkan kecakapan karyawan sangat tergantung pada 

kebijakan prosedur rekruitmen, pengangkatan, pelatihan, kompensasi, 

evaluasi, prestasi dan promosi.  

       Kebijakan dan praktik sumber daya manusia pada PT. Kreasi 

Pembangunan menurut hasil wawancara dengan Direktur Operasional 

ditunjukkan melalui etos kerja yang dibangun di lingkungan kerja. Pada 

bagian Keuangan dan Akuntansi, diwujudkan dengan cara menumbuhkan 

dan memupuk rasa menyenangi pekerjaan pada setiap pegawai, 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, dan 

memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara teratur dilakukan evaluasi 

oleh atasan langsung di masing-masing sub bagian terhadap kinerja pegawai, 

bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan, diberi 

pengarahan dan pelatihan ulang. 

       Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

lingkungan pengendalian pada PT. Kreasi Pembangunan, terdapat beberapa 

kelemahan-kelemahan terkait dengan struktur organisasi perusahaan, yaitu:    

1.  Belum tertatanya struktur organisasi perusahaan dengan baik. 

Dimana struktur organisasi yang tergambarkan pada sekarang ini belum 

dapat menggambarkan akan struktur organisasi perusahaan secara 
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keseluruhan, hal ini dikarenakan bahwa adanya beberapa bagian seperti 

bagian pengendali piutang perusahaan yang belum tercantum dalam 

gambaran struktur organisasi perusahaan. 

2. Adanya perangkapan jabatan, dimana bagian yang berfungsi 

menyimpan kas yang ada di perusahaan merangkap juga dengan bagian 

yang berfungsi melakukan pencatatan. 

Struktur organisasi yang dijalankan oleh perusahaan sekarang ini, dapat 

kita ketahui bahwa masih ada perangkapan jabatan yang dilakukan 

perusahaan. Perangkapan jabatan ini terdapat pada Bagian Keuangan 

dan Akuntansi yang menjadi satu bagian. Memang perangkapan jabatan 

yang ada pada perusahaan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi 

menurut peneliti perangkapan jabatan yang dilakukan dapat 

menyebabkan adanya moral hazard atau berisiko tinggi untuk terjadinya 

moral hazard karena ada 3 faktor yang dapat mendorong seseorang 

melakukan kecurangan yaitu tekanan atau kebutuhan mendesak, 

pengendalian yang rendah serta adanya rasionalisasi pelaku untuk 

membenarkan apa yang telah dilakukannya. Dan setiap orang dapat atau 

mungkin saja melakukan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut maka 

menurut peneliti perangkapan jabatan yang terjadi pada PT. Kreasi 

Pembangunan merupakan salah satu hal yang dapat mengurangi 

pengendalian internal perusahaan.  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas maka peneliti menuliskan 

beberapa usulan bagi struktur organisasi perusahaan terutama yang terkait 



 

 

107 
 

 

dengan siklus penghasilan dan penerimaan kas perusahaan. Berikut 

merupakan usulan struktur organisasi dan job description bagi perusahaan 

terutama untuk memperbaiki siklus penghasilan dan penerimaan kas yang 

dijalankan PT. Kreasi Pembangunan: 

1. Perangkapan jabatan (fungsi) yang terjadi antara fungsi yang 

menyimpan kas serta menyetorkan kas ke bank dengan fungsi 

pencatatan akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif. 

Kedua fungsi tersebut harus dipisahkan karena apabila fungsi ini 

dijadikan satu maka kemungkinan terjadinya moral hazard sangat 

besar. Contoh yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya keterlambatan 

penyetoran kas ke bank dan keterlambatan dalam pencatatan. Oleh 

karena itu peneliti mengusulkan untuk memisahkan kedua fungsi 

tersebut. Peneliti mengusulkan untuk membentuk bagian keuangan 

sendiri dan bagian akuntansi sendiri.  

2. Perusahaan sebaiknya menambahkan satu fungsi lagi dalam gambaran 

struktur organisasi perusahaan yaitu fungsi pengendali piutang. 

Karena dengan adanya fungsi atau bagian pengendali piutang maka 

akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan baik dalam 

proses penagihan maupun pencatatan piutang. Dimana fungsi ini 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan dan 

Akuntansi. Sehingga Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan nantinya 

akan membawahi 4 bagian, yaitu Bagian Keuangan, Bagian Akuntansi, 

Bagian Kasir, dan Bagian Pengendali Piutang. Struktur organisasi pada 
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bagian yang lain telah menunjukkan adanya pemisahan tugas dan 

pembagian wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, antara 

fungsi yang memberikan otorisasi, melakukan pencatatan transaksi, 

dan melaksanakan pekerjaan pembangunan. Usulan struktur 

organisasi yang baru dapat dilihat pada gambar 4.15 

Dengan adanya usulan perubahan dan penambahan bagian pada gambaran 

struktur organisasi di PT. Kreasi Pembangunan Malang, maka berikut ini 

akan dijelaskan uraian mengenai deskripsi jabatan yang baru. Untuk bagian 

yang tidak mengalami perubahan, maka fungsi dan deskripsi jabatan akan 

sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Usulan Deskripsi Jabatan dengan Struktur Organisasi Baru 

• Bagian Keuangan 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwenang menentukan jumlah pemotongan atas 

pinjaman karyawan. 

2) Meminta laporan rekening harian ke bank. 

3) Meminta laporan atau bukti setoran pada bank. 

4) Meminta laporan mengenai kondisi keuangan kepada bagian-

bagian yang terkait. 

b. Tanggung Jawab 

1) Memantau semua penerimaan dan pengeluaran kas sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan. 
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2) Memeriksa kebenaran pengeluaran, harus sesuai dengan target 

yang ditentukan.  

3) Memeriksa setiap bukti penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan.  

4) Mengontrol posisi keuangan baik fisik maupun non-fisik yang di 

perusahaan apakah sesuai dengan laporan yang ada.  

5) Menerima kas dari Bagian Kasir untuk disetorkan pada bank. 

6) Menyetor uang kas ke bank. 

7) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan 

Keuangan. 

• Bagian Kasir 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak dan berwewenang menerima uang hasil penjualan 

rumah secara in-house (tanpa melalui bank). 

2) Berhak dan berwenang menerima kas dari piutang yang 

dibayarkan user kepada perusahaan.  

b. Tanggung Jawab 

1) Menentukan budget pembelanjaan/pengeluaran kas sehari-hari 

untuk keperluan kas kecil. 

2) Memantau semua pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 
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3) Membukukan penerimaan kas dari hasil penjualan, dari hasil 

pembayaran piutang user kepada perusahaan dan pengeluaran 

uang kas, giro, atau cek sehari-hari. 

4) Mengawasi dan memantau pengeluaran kas kecil untuk 

pembelian kontan yang berlebihan baik pengupahan borongan, 

harian atau biaya lembur. 

5) Membuat laporan kas mingguan. 

6) Membuat Laporan Penerimaan Kas setiap akhir bulan untuk 

diserahkan pada Bagian Akuntansi. 

7) Menyimpan kas pada tempat yang aman. 

8) Bertanggung jawab menyerahkan kas setiap akhir bulan pada 

Bagian Keuangan untuk disetorkan pada bank. 

9) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan 

Keuangan. 

• Bagian Akuntansi 

a. Hak dan Wewenang 

1) Memonitor cash flow company 

2) Berhak meminta data-data yang kurang lengkap kepada bagian-

bagian yang terkait guna proses pencatatan akuntansi. 

b. Tanggung Jawab 

1) Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan 

perusahaan 

2) Menyelenggarakan jurnal dan buku besar. 
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3) Membuat jurnal penjualan dan pembelian. 

4) Membuat laporan bulanan. 

5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan 

Keuangan. 

 

 

• Bagian Pengendali Piutang 

a. Hak dan Wewenang 

1) Berhak mengingatkan  kepada user jika piutang akan jatuh 

tempo. 

2) Berhak dan berwenang menagih piutang kepada user. 

b. Tanggung Jawab 

1) Membuat daftar piutang bagi setiap user yang membeli rumah. 

2) Bertanggung jawab terhadap jumlah piutang yang harus 

dibayarkan oleh user kepada perusahaan. 

3) Bertanggung jawab memberitahukan kepada Bagian Kasir jika 

ada user yang telah jatuh tempo waktu piutangnya. 

4) Bertanggung jawab memposting penerimaan atau perubahan 

yang terjadi agar memperoleh informasi yang akurat. 

5) Membuat laporan yang teratur dan secara periodik tentang 

posisi terakhir piutang. 

6) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan 

Keuangan. 
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2. Aktivitas Pengendalian 

       Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Risiko mungkin 

timbul baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Risiko yang 

berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber 

daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, 

kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak 

kondusif. Sedangkan risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya 

peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana 

alam, dan gangguan keamanan.  

       Berikut akan dijelaskan mengenai aktivitas pengendalian yang ada pada 

PT. Kreasi Pembangunan berdasarkan dari hasil wawancara, yaitu: 

1. Pemisahan Fungsi 

       Prinsip dasarnya adalah, tidak seorangpun boleh ditempatkan dalam 

posisi yang bisa melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau 

ketidakberesan tanpa segera diketahui oleh pegawai lainnya, dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari.  

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

diterapkan secara terpisah, yaitu: 

• Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan 

• Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuangan 

• Penanganan aktiva 
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       Berdasarkan uraian tugas masing-masing bagian yang sudah dijelaskan 

di atas, PT. Kreasi Pembangunan sudah melakukan pemisahan tugas dengan 

cukup baik walaupun belum sepenuhnya memadai. Tanggung jawab dan 

tugas antara karyawan yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, 

pencatatan,dan pembayaran atau penerimaan dana, serta fungsi 

penyimpanan dan penanganan aset sudah dipisahkan walaupun belum 

benar-benar memadai. 

2.   Sistem otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

       Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk 

memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang penting 

saja yang dilaksanakan. Otorisasi dilakukan untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana 

mestinya.  

       Bentuk otorisasi dalam pencapaian pengendalian internal di PT. Kreasi 

Pembangunan Malang dapat dilihat pada sistem penerimaan kas. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, alur penerimaan kas ke PT. Kreasi 

Pembangunan dari penjualan tunai dimulai dengan diterimanya uang 

pembayaran secara lunas sesuai dengan harga yang telah disepakati 

sebelumnya. Kasir akan membuatkan kuitansi pembayaran (KP) sebagai 

bukti adanya penghasilan dan penerimaan kas dari hasil penjualan rumah. 

Pada KP ini harus terdapat tanda tangan dari pihak penyetor (konsumen) 

dan dari pihak penerima setoran (kasir).  Sedangkan dari penjualan kredit 

dimulai dengan diterimanya pembayaran angsuran uang muka yang 
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pertama yang dibayarkan oleh konsumen (user) kepada PT. Kreasi 

Pembanguan. Sebelumnya, bagian akuntansi dan keuangan selaku pemberi 

otorisasi kredit harus menganalisa terlebih dahulu sebelum memberikan 

otorisasi kredit kepada konsumen (user). Setelah konsumen (user) 

melakukan pembayaran, bagian kasir akan membuatkan Kuitansi 

Pembayaran (KP) sebagai bukti adanya penghasilan dan penerimaan kas 

dari penjualan rumah.  

       Pencatatan yang dilakukan oleh Bagian Kasir dilakukan setiap hari, 

sehingga buku besar penerimaan kas tersebut berbentuk laporan per 

tanggal. Informasi yang terdapat di buku besar penerimaan kas meliputi: 

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

pada tanggal tersebut, dan penerimaan sampai dengan tanggal tersebut. 

Proses kontrol dilakukan pada akhir bulan, mencocokkan saldo kas di 

Bagian Kasir dengan catatan yang ada pada Bagian Keuangan dan 

Akuntansi.  

3. Prosedur Penerimaan Kas dari Aktivitas Penjualan Tunai dan Kredit pada 

PT. Kreasi Pembangunan Malang 

       Pada dasarnya prosedur-prosedur yang ada pada PT. Kreasi 

Pembangunan adalah serangkaian prosedur yang harus dilalui bagi setiap 

konsumen (user) yang akan melakukan transaksi pembelian rumah. 

Prosedur-prosedur tersebut merupakan alat pengendali agar setiap 

konsumen (user) yang akan membeli rumah telah memenuhi proses atau 

persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Adapun serangkaian 
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prosedur tersebut meliputi prosedur penawaran, prosedur pemesanan, 

prosedur pendataan, prosedur pembayaran, prosedur pelaporan, prosedur 

otorisasi (bagi penjualan kredit) serta prosedur penagihan piutang (bagi 

penjualan kredit). 

4. Perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai 

       Di dalam PT. Kreasi Pembangunan penggunaan Kuitansi Pembayaran 

(KP) dalam setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen (user) kepada 

Bagian Kasir, dengan mencantumkan informasi tentang jenis penyetoram 

dan jumlah uang yang dibayarkan, serta pihak-pihak yang memberikan 

otorisasi. Dokumen yang digunakan telah dibuat berganda sesuai dengan 

kebutuhan. 

5. Review atas kinerja 

       Review atas kinerja dilakukan oleh kepala bagian masing-masing bagian 

secara periodik. Kepala bagian melakukan pemeriksaan kinerja keuangan 

PT. Kreasi Pembangunan setiap bulan melalui pemeriksaan kas yang ada 

pada Subseksi Bagian kasir dan penelitian pembukuan  yang dikerjakan oleh 

Subseksi Bagian Keuangan dan Akuntansi. Sasaran yang dituju dalam 

pemeriksaan kas adalah untuk mengetahui cocok tidaknya saldo yang 

terdapat pada Buku Besar Penerimaan Kas dengan saldo fisik uang. 

Sementara pada penelitian pembukuan, sasaran yang dituju adalah apakah 

semua transaksi penerimaan kas telah dibukukan dengan benar sesuai 

dengan bukti-bukti yang mendukung (KP, nota kredit, dan rekening koran), 

tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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       Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

aktivitas pengendalian pada PT. Kreasi Pembangunan, terdapat beberapa 

kelemahan-kelemahan terkait dengan pemisahan fungsi, prosedur, dan 

perancangan dokumen, yaitu: 

1.   Pemisahan fungsi yang belum memadai.  

Ini terlihat dari bagian akuntansi yang menjadi satu dengan bagian 

keuangan. Bagian akuntansi yang melakukan fungsi pencatatan tidak 

seharusnya digabung dengan bagian keuangan yang berfungsi memegang 

atau menerima uang dari bagian kasir.  

2.   Prosedur yang belum memadai 

- Pada prosedur pemesanan tidak dicantumkan adanya pembayaran 

tanda jadi (booking fee) pada perusahaan oleh user yang akan melakukan 

pembelian rumah. Ini menyebabkan user dapat membatalkan pemesanan 

sewaktu-waktu yang artinya  perusahaan tidak jadi melakukan transaksi 

penjualan.  

- Pada prosedur pembayaran penjualan kredit belum terdapat surat 

perjanjian atau surat pernyataan yang berisi mengenai ketentuan-

ketentuan kapan waktu pembayaran angsuran uang muka, batas waktu 

keterlambatan pembayaran, sanksi jika terlambat dalam membayar, dll.  

3.   Perancangan dokumen yang belum memadai 

• Kelemahan dalam dokumen atau formulir yang ada di PT. Kreasi 

Pembangunan ini adalah belum dicetak secara prenumbered, bahkan 
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terkadang tidak terdapat no. KP, sehingga menyulitkan Bagian 

Akuntansi dan Keuangan dalam proses pencatatan.  

Bagan Alur usulan penjualan kredit dapat dilihat pada gambar 4.14 

       Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas maka peneliti menuliskan 

beberapa usulan bagi perusahaan terutama yang terkait dengan siklus 

penghasilan dan penerimaan kas perusahaan,yaitu: 

1.  Perlunya pemisahan fungsi pencatatan dan fungsi penyetoran uang ke 

bank. Sebaiknya perusahaan membentuk bagian keuangan sendiri dan 

bagian akuntansi sendiri. Sehingga masing-masing orang yang bekerja 

pada bagian tersebut dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaanya. 

2.  Pada prosedur pemesanan sebaiknya perusahaan memasukkan syarat 

tambahan yaitu dengan mewajibkan user membayar uang tanda jadi 

(booking fee). Dengan adanya booking fee maka user akan berpikir ulang 

jika akan melakukan pembatalan pemesanan. 

3.  Sebaiknya perusahaan merancang dokumen atau formulir yang sudah 

prenumbered untuk memudahkan dalam proses pencatatan.  

4. Informasi dan Komunikasi 

       Sistem pengendalian internal yang ada pada PT. Kreasi Pembangunan 

Malang sudah mampu menyediakan informasi internal yang cukup dan 

menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan 

peraturan yang berlaku, dan semua aktivitas terutama aktivitas yang 

berkaitan dengan penghasilan (pendapatan) dan penerimaan kas. Informasi 

ini diperoleh  melalui sistem akuntansi penerimaan kas yang dijalankan di 
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PT. Kreasi Pembangunan Malang, yang hasil akhirnya berupa laporan 

keuangan.  

       Bentuk-bentuk komunikasi yang dijalankan meliputi komunikasi dari 

atas ke bawah berupa arahan/instruksi dari Kepala Bagian kepada 

bawahannya, pertemuan rutin untuk meminta laporan kinerja dari masing-

masing subseksi bagian; komunikasi dari bawah ke atas berupa 

penyampaian informasi dari bawahan ke atasan; dan komunikasi antar 

subseksi bagian. 

5. Pengawasan Pengendalian (Monitoring) 

       Proses monitoring atau pengawasan adalah suatu proses menilai kualitas 

pelaksanaan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh PT. Kreasi 

Pembangunan Malang. Untuk kegiatan pengawasan (monitoring) telah 

dilaksanakan cukup baik oleh pimpinan perusahaan. Ini terlihat dari adanya 

kegiatan pengawasan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu (mendadak). Setelah dilakukan pengawasan, biasanya pimpinan 

beserta para karyawan yang lain melakukan evaluasi untuk membahas 

permasalahan yang ada dan kemudian dilaksanakan tindakan untuk 

memperbaikinya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Kreasi Pembangunan Malang, 

khususnya mengenai sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan 

penerimaan kas dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

empat, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan 

kas pada PT. Kreasi Pembangunan Malang telah dilaksanakan dengan baik. 

Hal ini dapat diketahui dari adanya unsur-unsur pengendalian dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas yang telah dilaksanakan dalam proses siklus 

penghasilan. 

2. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengendalian internal atas siklus 

penghasilan dan penerimaan kas, seperti tersedianya informasi keuangan 

(laporan keuangan) yang andal dan dapat dipercaya, terciptanya keamanan 

bagi kekayaan (kas), dan dipatuhinya kebijakan serta peraturan yang telah 

ditetapkan, juga telah dicapai walaupun belum maksimal. 

3. Evaluasi sistem pengendalian internal atas siklus penghasilan dan penerimaan 

kas yang telah dilakukan berdasarkan framework COSO sebagai berikut: 

• Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian yang ada pada PT. Kreasi Pembangunan 

Malang sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu sedikit 
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diperbaiki yaitu pada fungsi struktur organisasi agar nantinya tidak terjadi 

ketimpangan dan menimbulkan moral hazad yang dapat dilakukan oleh 

karyawan. 

• Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko dalam PT. Kreasi Pembangunan sudah dilakukan dengan 

cukup baik, ini terlihat dari cara pengidentifikasian dan analisis risiko 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

• Aktivitas Pengendalian 

a. Pemisahan tugas 

Secara umum fungsi-fungsi yang ada pada PT. Kreasi Pembangunan 

Malang sudah dipisahkan sesuai dengan tugasnya masing-masing, namun 

khusus untuk fungsi bagian akuntansi seharusnya dibentuk fungsi 

tersendiri agar karyawan yang bertugas menerima uang dan melakukan 

pencatatan ke dalam buku besar merupakan orang yang berbeda,sehingga 

memungkinkan proses pengendalian. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Sistem otorisasi yang ada di PT. Kreasi Pembangunan Malang telah 

dilakukan dengan baik, ini terlihat dari adanya bagian tersendiri yang 

melakukan analisa terlebih dahulu terhadap kredibilitas calon user sebelum 

memberikan otorisasi kredit kepada konsumen (user). 

       Pencatatan yang dilakukan oleh Bagian Kasir ke dalam buku besar 

penerimaan kas, dilakukan setiap hari, sehingga laporan tersebut 

berberntuk laporan per tanggal. Proses kontrol dilakukan pada akhir bulan, 
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mencocokkan saldo kas yang ada di Bagian Kasir dengan catatan yang ada 

pada Bagian Keuangan dan Akuntansi. 

c. Pengecekan secara independen 

Pengecekan secara independen atas pelaksanaan penerimaan kas pada PT. 

Kreasi Pembangunan Malang dilakukan secara periodik oleh Kepala 

Bagian masing-masing bagian. . Kepala Bagian melakukan pemeriksaan 

kinerja keuangan PT. Kreasi Pembangunan setiap bulan melalui 

pemeriksaan kas yang ada pada Subseksi Bagian kasir dan penelitian 

pembukuan  yang dikerjakan oleh Subseksi Bagian Keuangan dan 

Akuntansi. 

• Informasi dan Komunikasi 

Sistem pengendalian internal  yang  ada pada PT. Kreasi Pembangunan 

Malang sudah mampu memberikan informasi internal yang cukup dan 

menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan 

dan peraturan. Sedangkan bentuk komunikasi yang dijalankan meliputi 

komunikasi dari atas ke bawah berupa arahan/instruksi, pertemuan rutin. 

• Pengawasan Pengendalian (Monitoring) 

Pengawasan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pimpinan 

perusahaan, terlihat dari adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan 

tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu (mendadak). Selanjutnya, 

pimpinan beserta para karyawan yang lain melakukan evaluasi untuk 

membahas permasalahan yang ada dan kemudian dilaksanakan tindakan 

untuk memperbaikinya. 
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5.2 Saran 

       Untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik atas siklus 

penghasilan dan penerimaan kas di PT. Kreasi Pembangunan Malang, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu memperbaiki struktur organisasi yang ada, yaitu dengan 

memisahkan fungsi-fungsi yang sangat penting, bagian yang bertugas 

menerima uang dan melakukan pencatatan ke Buku Besar seharusnya 

dilakukan oleh orang yang berbeda. 

2. Perusahaan perlu membentuk Bagian Pengendali Piutang yang benar-

benar berfungsi mengontrol piutang para user agar tepat dalam 

pembayarannya. 

3. Perusahaan perlu meningkatkan dan memperbarui sistem informasi secara 

terus-menerus agar dapat mengetahui perkembangan terbaru mengenai 

properti sehingga dapat mencari strategi atau terobosan baru guna 

meningkatkan pendapatan perusahaan.  
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LAMPIRAN 2 
 
Dokumen yang diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sales Order 

 
Nomer  : 

Nama  : ................................................................................................................. 

Alamat  : ................................................................................................................. 

Telp  : ................................................................................................................. 

Pekerjaan : ................................................................................................................. 

Tipe rumah : ................................................................................................................. 

                                       

                                                       

 

Malang,............................         Malang,................................   Malang,................................. 

Kabag.Keuangan&Akuntansi    Administrasi Penjualan                      Pemesan 

 

 

 

 

     Nama / Tanda tangan                Nama / Tanda tangan              Nama / Tanda tangan 
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LAMPIRAN 3 
 
Dokumen yang diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuitansi Pembayaran 

 

Nomer   : 

Telah terima dari : ………………………………………………………………….. 

Uang sebesar  : ………………………………………………………………….. 

Untuk pembayaran : ………………………………………………………………….. 

                                      ………………………………………………………………….. 
 
                                                                                   Malang, …………………,20…. 

              Penyetor                                                                     Bagian Kasir 

 

 
 
                                                                                              
         Nama / Tanda tangan                                                Nama / Tanda tangan 
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LAMPIRAN 4 
  
Dokumen yang diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang 
 
 

 
Faktur Penjualan 

 

Nomer   :   

Nama   : ....................................................................................................... 

Alamat   : ....................................................................................................... 

Pekerjaan  : ....................................................................................................... 

Tipe rumah   : ....................................................................................................... 

Jenis Pembelian : ....................................................................................................... 

Harga Pembelian : ....................................................................................................... 

 

                                                                                          Malang,...........................,20....... 

                                                                                                                Kasir 

 

 

 

                                                                                                      Nama / Tanda tangan 
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LAMPIRAN 5 
 
Usulan Dokumen yang dapat diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sales Order 

 
Nomer  : prenumbered 

Nama  : ................................................................................................................. 

Alamat  : ................................................................................................................. 

Telp  : ................................................................................................................. 

Pekerjaan : ................................................................................................................. 

Tipe rumah : ................................................................................................................. 

                                       

                                                       

 

Malang,............................         Malang,................................   Malang,................................. 

Kabag.Keuangan&Akuntansi    Administrasi Penjualan                      Pemesan 

 

 

 

 

     Nama / Tanda tangan                Nama / Tanda tangan              Nama / Tanda tangan 
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LAMPIRAN 6 
 
Usulan dokumen yang dapat diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan Malang 
 
 
 

 
Kuitansi Pembayaran 

 

Nomer   : prenumbered 

Telah terima dari : ………………………………………………………………….. 

Uang sebesar  : ………………………………………………………………….. 

Untuk pembayaran : ………………………………………………………………….. 

                                      ………………………………………………………………….. 
 
                                                                                   Malang, …………………,20…. 

                   Penyetor                                                              Bagian Kasir 

 

 
 
                                                                                              
               Nama / Tanda tangan                                            Nama / Tanda tangan 
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LAMPIRAN 7 
 
Usulan Dokumen yang dapat diterapkan di PT. Kreasi Pembangunan 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Faktur Penjualan 

 

Nomer   :  prenumbered 

Nama   : ....................................................................................................... 

Alamat   : ....................................................................................................... 

Pekerjaan  : ....................................................................................................... 

Tipe rumah   : ....................................................................................................... 

Jenis Pembelian : ....................................................................................................... 

Harga Pembelian : ....................................................................................................... 

 

Malang,............................... 

Kabag.Keuangan&Akuntansi     Administrasi Penjualan                        Kasir 

 

 

 

 

     Nama / Tanda tangan                 Nama / Tanda tangan                  Nama / Tanda tangan 



Transkrip Wawancara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FA  : Apa visi dan misi perusahaan? 

TK : Visi dalam menjalankan proses bisnis ini adalah ”Menjadi spesialis dalam 

jasa pembangunan, jasa kontraktor, dan penciptaan kawasan pemukiman yang 

indah, sehat, harmonis, dan berkualitas untuk berbagai segmentasi pasar”. 

Sedangkan misi nya adalah menciptakan kawasan pemukiman yang indah, sehat, 

harmonis untuk berbagai segmentasi pasar; Menciptakan model kawasan baik 

pemukiman maupun wisata yang berwawasan lingkungan yang bersifat 

komprehensif dan integral; Meningkatkan citra tujuan wisata yang cenderung 

menurun kualitasnya; Memberikan dukungan dan partisipasi akktif dalam 

merealisasikan program pemerintah dalam hal menjadikan pariwisata sebagai 

penghasil devisa utama pengganti migas; Membantu percepatan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; Mencoba mencapai hasil yang optimal 

yaitu dengan cara sukses dalam memasarkan produk yang optimal sehingga 

perusahaan dapat bersaing memberikan fasilitas yang baik kepada users. 

FA : Siapa pemilik perusahaan saat ini? Bagaimana latar belakangnya? 

TK : Perusahaan telah berdiri sejak tahun 2007. Perusahaan ini memulai usahanya 

dengan gabungan beberapa modal. Para penyetor modal ini nantinya juga 

Transkrip Wawancara 1 dengan Direktur Operasional 

Tanggal : 7 Mei 2009, 13 Mei 2009, 8 Juni 2009 

Waktu  : 10.00 – 11.00 

Tempat : PT. Kreasi Pembangunan Malang 

Nara sumber : Bapak Teguh Karya (TK) 

Pewawancara : Febrina Astika (FA) 
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