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BAB I 

PtiNDAHULUAN

1. Pandangan Umum

Perusahaan rokok adalah suatu perusahaan yang menge 

lola berbagai jenis bahan baku untuk menghasilkan persedia 

an hasil jadi berupa rokok untuk kemudian dijual keber- 

bagai toko/pengecer/langganan yang tersebar di dalam dan di 

luar kota. Perusahaan ini adalah satu diantara sekian ba 

nyak perusahaan rokok lainnya yang juga melakukan pembua- 

tan rokok untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari 

akan rokok. Rokok yang diproduksi perusahaan ini berupa ro 

kok kretek yang lebih disukai oleh masyarakat dari pada je 

nis rokok yang lainnya.

VAdanya kebutuhan masyarakat akan rokok, mengakibat- 

kan jumlah permintaan barang tersebut di toko-toko/pengecer 

semakin meningkat, Keadaan ini menyebabkan perusahaan ter 

sebut meningkatkan hasil produksinya dan memperluas pemasa 

rannya hingga ke luar kota/pulau untuk memenuhi kebutuhan 

para konsumen/toko-toko pengecer.

Akibat dari peningkatan produk perusahaan tersebut 

membawa .perkembangan yang pesat bagi perusahaan sehingga 

makin komplekslah masalah-raasalah yang harus dihadapi dan 

dipecahkan oleh pihak menejemen, disamping berbagai kondi 

si lainnya didalam kegiatan pengawasan bagi menejemen ter 

hadap aktivitas perusahaan.

1
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Agar menejemen dapat melaksanakan tugas-tugasnya de 

ngan baik, mencapai tujuan perusahaan dan dapat bekerja se 

cara efektif dan efisien maka diperlukan informasi yang me 

madai sesuai dengan kondisi dari perusahaan yang bersangku 

tan.

Skripsi ini menekankan pembahasan pada manfaat in 

formasi sebagai alat pengawasan bagi menejemen. Lebih khu 

sus lagi mengenai informasi akuntansi yaitu informasi yang 

dihasilkan dari proses transaksi atau siklus akuntansi. 

Untuk mendapatkan informasi yang baik dalam arti informasi 

itu lengkap baik isi maupun bentuknya, relevan, akurat, 

serta tepat waktu, haruslah didukung dengan adanya sistim 

informasi akuntansi yang memadai.

Berbagai perusahaan melakukan operasi yang berbeda, 

namun pada prinsipnya semua jenis perusahaan memiliki pro 

see operasi yang sama yaitu pengadaan, pengelolaan, dan 

penjualan. Tekanan kegiatannya berlainan sesuai dengan si 

fat usahanya, seperti perusahaan dagang misalnya, perusaha 

an ini menekankan kegiatannya pada usaha penjualan yang ba 

ik, karena penjualan adalah merupakan aktivitas utama bagi 

perusahaan, sebab besarnya pendapatan tergantung pada pen 

jualan yang dilakukan oleh perusahaan,

Perusahaan rokok UX" yang berada di Sidoarjo tempat 

penulis melakukan penelitian adalah suatu perusahaan yang 

memproduksi barang kemudian dijual. Sesuai dengan keadaan 

itu penulis membatasi pembicaraan pada sistim informasi di 

bidang penjualan.
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Komponen utama yang terlibat dalam penjualan adalah 

order procesing, invertory control, dan account receivable. 

Setiap kegiatan penjualan aewasa ini tidak terlepas dari 

ketiga komponen tersebut, dan efisiensi penjualan banyak 

tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerja ketiga kom 

ponen tersebut.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membahas 

sistim dan prosedur yang berkaitan dengan piutang yang di 

dalamnya mengandung sistim pengawasan intern yang memadai 

sehingga permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dapat 

segera diatasi atau diminimalisir. Dengan demikian . perusa 

haan akan terhindar dari kerugian-kerugian yang diakibat 

kan oleh pengav/asan yang kurang baik terhadap piutang ter 

sebut, dan perusahaan dapat beroperasi dengan sempurna un 

tuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Penjelasan Judul

Dari judul skripsi : "PEHANAN SISTIM INFORMASI AKUN 

TANSI PENJUALAN SEBAGAI ALAT PEHGAWASAN BAGI MENEJEMEN TER 

HADAP PIUTANG PADA PERUSAHAAN ROKOK 'X1 DI SIDOARJO JAWA 

TIMUR", penulis akan menguraikan arti judul tersebut agar 

tidak terjadi salah pengertian dalam menginterpretasikannya.

- Peranan : adalah sampai sejauh mana pentingnya sis 

tim informasi akuntansi penjualan sebagai alat pe 

ngawasan*

- Sistim : adalah suatu rangkaian prosedur yang saling
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berhubungan yang secara bersama-sama memberikan su 

atu struktur/susunan yang sudah terintegrasi guna 

menyelenggarakan suatu tujuan perusahaan. Seperti: 

penjualan, pembelian, atau pembuatan barang-barang. 

Sedangkan prosedur : adalah sekelompok pekerjaan 

pencatatan yang erat sekali hubungannya yang melipu 

ti suatu sub fungsi dari suatu sistim penjualan, pern 

belian, pengumpulan uang tunai, personalia dan peng 

gajian, produksi dan biaya.

- Informasi : adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan ber ' 

manfaat dalam pelaksanaan kegiatannya terutama bagi 

pengambilan keputusan.

- Akuntansi : adalah suatu aktivitas jasa, Berfungsi 

memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat 

finansiil, tentang kesatuan ekonomi yang diharapkan 

akan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan dalam pengambilan pilihan yang beralasan 

diantara cara bertindak alternatif.

- Penjualan : adalah aktivitas perusahaan yang secara 

yuridis merupakan penyerahan hak milik atas sesuatu 

barang/jasa kepada pembeli,

- Alat : adalah suatu benda atau yang dibendakan baik 

yang berwujud konkrit maupun abstrak yang dapat mem 

bantu atau dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan
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atau tugas. Alat dalam kaitan skripsi ini adalah 

sistim informasi akuntansi penjualan.

- Pengawasan : adalah suatu kegiatan untuk mengawasi 

dan memastikan bahwa hasil yang dicapai adalah sesu 

ai dengan hasil yang diharapkan.

Pengawasan ini tidak terbatas pada penilaian setelah 

kegiatan selesai seluruhnya tetapi juga selama kegi 

atan usaha tersebut sedang berjalan.

- Menejemen : adalah pihak yang mengelola perusahaan.

- Piutang : adalah tagihan perusahaan kepada pihak la 

. in yang nantinya akan dimintakan pembayaran jika su

dah sampai waktunya. Piutang dalam skripsi ini le 

bih ditekankan pada piutang dagang yaitu tagihan - 

yang timbul karena penjualan kredit barang atau ja 

sa-jasa perusahaan pada kegiatan normal.

- Perusahaan Rokok ''X" di Sidoarjo Jawa Timur : ada

lah suatu tempat dimana pembuatan rokok dilakukan 

serta penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan 

data yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi. 

Jadi dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud

dengan sistim informasi akuntansi penjualan adalah suatu 

sistim untuk mengumpulkan beberapa informasi baik dari lu 

ar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri, sehingga in

formasi akuntansi penjualan dalam perusahaan ini adalah sa 

ngat penting.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disim
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pulkan bahv/a judul secara keseluruhan raenggarabar&an pera- 

nansistim informasi akuhtansi khusus dibidang penjualan un 

tuk raembantu menejemen dalam pengawasan terhadap piutang 

sehingga tercapai efisiensi penjualan. oleh karena demiki 

an pentingnya informasi akuntansi maka perlu diperhatikan 

secara seksama tentang data yang relevan, mulai dari pe

ngumpulannya, pemrosesannya men jadi informasi dan pemanfa- 

atannya yang tepat. Sistim informasi akuntansi akan memban 

tu pekerjaan tersebut sekaligus menopang menejemen dalam 

melaksanakan fungsi-fungsinya.

3. Alasan Pemilihan Judul

■Sistim informasi adalah merupakan alat bagi seorang 

pimpinan pada perusahaan yang semakin berkembang operasi- 

nya, yang dipergunakan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas 

yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta sebagai alat pe 

ngambilan keputusan.

Tetapi sering terjadi bahwa informasi yang ada ti

dak mencukupi, mungkin keterlambatan dalam penyediaan in
/

formasi itu sendiri informasi itu menjadi tidak berguna,

akibatnya informasi itu tidak memadai sebagai alat pengam- 

bilan keputusan maupun sebagai alat pengawasan bagi aktivi 

tas perusahaan.

Aktivitas penjualan adalah merupakan aktivitas uta 

tna bagi perusahaan, sebab besarnya pendapatan tergantung - 

pada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena 

itu agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu mencapai penjua
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lan yang maksimum dengan keuntungan yang raaksimum pula,, ma 

ka diperlukan adanya sistim informasi yang baik dan mema- 

dai ialam arti informasi itu lengkap baik isi maupun ben- 

tuknya, relevan, akurat serta tepat waktu, sehingga tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4, Tujuan Penyusunan Skripsi

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

a* Untuk memperdalam pengetahuan teoritis dan memper 

.dalam prakteknya dalam perusahaan, agar berguna - 

bagi penulis sebagai latihan untuk lebih peka da

lam menelaah perroasalahan yang ada dalam perusaha 

an.

b. Meneliti lebih dalam mengenai sistim informasi akun 

tansi yang berkaitan dengan aktivitas penjualan - 

yang dijalankan pada perusahaan rokok. Sejauh mana 

sistim informasi akuntansi yang dijalankan telah 

memenuhi persyaratan pengawasan yang baik atas ak 

tivitas penjualan yang dilakukan perusahaan.

c. Membantu pimpinan perusahaan dalam memberikan sa- 

ran-saran perbaikan atas sistim informasi akuntan 

si penjualan serta pengawasan terhadap aktivitas 

penjualan yang dilakukan, terutama kepada pimpinan 

perusahaan rokok tempat penulis mengadakan peneli 

tian.

d. Dengan saran-saran tersebut diatas penulis berha-
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rap pimpinan perusahaan meniperoleh manfaat yang 

cukup besar dari tulisan ini sehingga permasalahan 

yang dihadapi sekarang dapat segera diatasi.

e. Menambah tulisan ilraiah khususnya dalam bidang sis 

tim informasi akuntansi yang berkaitan dengan pen 

jualan, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak lain 

yang berminat.

5. Sistimatika Skripsi

Untuk mempermuaah didalam mendapatkan gambaran me

ngenai masalah atau isi dalam pembahasan skripsi' ini maka 

penulis menyusun sistimatika sebagai berikut :

Bab I : PBHDAHULUAM

Bab ini merupakan uraian singkat daripada keselu 

ruhan isi skripsi yang memuat pandangan umum, pen 

jelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan pe 

nyusunan, sistimatika skripsi dan metodologi yang 

didalamnya mencakup penjelasan mengenai permasa

lahan, hipotesa kerja, ruang lingkup analisa ser 

ta prosedur pengolahan data.

Bab II *. LAN DAS AN TBOKITJS

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teoritis 

yang ada hubungannya atau yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dalam bab selanjutnya dipakai 

sebagai dasar untuk menganalisa dan menyelesai 

lean permasalahan yang ada.
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Bab III : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Disini penulis akan menguraikan mengenai seja- 

rah singkat, hasil produksi, bahan baku yang di 

gunakan, tenag^ kerja, struktur organisasi dan 

fungsi dari tiap-tiap bagian. Juga penulis akan 

menguraikan sistim dan prosedur yang berjalan pa 

da perusahaan tersebut yaitu prosedur-prosedur 

yang berkaitan dengan piutang.

Bab IV : PEMBAHASAN MASALAH DAN PEMECAHANNYA

Dalam .bab ini akan dibahas permasalahan yang di 

hadapi oleh perusahaan serta bagaimana jalan ke 

luarnya,

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan pembahasan terakhir yang me- 

nyimpulkan pelaksanaan: yang telah disebutkan pa 

da Bab III. Sehingga penulis menarik kesimpulan 

isi skripsi untuk memberi saran-saran sebagai ha 

sil analisa tersebut.

6. Metodologi

6,1. Permasalahan,

Pengawasan atas aktivitas penjualan barang jadi - 

adalah sangat penting artinya, karena bagi suatu perusaha

an penjualan adalah merupakan aktivitas utama bagi perusa 

haan, karena besarnya pendapatan tergantung pada penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan.
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Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang pe 

nulis lakukan pada perusahaan tempat penulis melakukan pe 

nelitian ternyata perusahaan tidak memiliki sistim informa 

si yang lengkap yaitu kurang dilakukannya pelaporan-pelapo 

ran dan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat 

bagi menejemen, Karena keadaan yang deraikian maka timbul 

permasalahan sebagai berikut :

Karena kurangnya informasi dalam penentuan kebijak- 

sanaan kredit sebagai usaha pengawasan bagi menejemen ter 

hadap piutang, maka turn over piutang dari tahun . ke tahun 

mengalami penurunan, yaitu dari 7,16 kali pada tahun 1983 

menjadi 5, 63 kali pada tahun 1984 , dan menjadi 4 , 1 5  ka

li pada tahun 1985, yang berarti umur piutang dagang terse 

but semakin lama pada langganan, karena langganan mengun 

dur-undur pembayaran hutang-hutangnya.

Dari permasalahan tersebut diatas dapat penulis ru 

muskan bahwa karena kurang sempurnanya sistim informasi 

akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas penjualan yang 

dijalankan oleh perusahaan mengakibatkan tidak terciptanya 

sistim pengawasan intern yang memadai terhadap aktivitas 

penjualan yang ada dalam perusahaan.

6.2. Hipotesa Kerja.

Apabila sistim informasi akuntansi yang berkaitan 

dengan aktivitas penjuelc.n disempurnakan, sehingga terja- 

min adanya pengawasan intern yang memadai maka diharapkan
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masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Sehingga menejemen 

bisa melakukan pengawasan terhadap piutang dengan baik dan 

mencapai efisiensi penjualan. Adapun penyempurnaan yang di 

perlukan oleh perusahaan adalah :

1. Perlu diadakan sistim pencatatan piutang yang mema 

dai, yakni dengan membuat buku besar pembantu piu

tang (account subsidiary ledger) untuk dapat me- 

ngontrol saldo piutang masing-masing langganan.

2. Penyusunan daftar umur piutang (aging schedule) su 

paya perusahaan dapat mengetahui berapa besarnya - 

cadangan penghapusan piutang yang harus di bentuk 

pada tiap akhir periode.

3. Hendaknya perusahaan menunjuk petugas khusus untuk 

mengadakan penagihan secara kontinue terhadap lang 

ganan yang sudah jatuh tempo.

6*3- Scope Analisa.

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak ter- 

arah, maka perlu adanya batasan-batasan atas permasalahan 

sebagai berikut :

- Bidang kegiatan disini dibatasi hanya pada yang ber 

hubungan secara langsung dengan aktivitas penjualan, 

jadi sistim informasi khusus pada aktivitas tersebut 

saja.

Aktivitas lain dari perusahaan tidak aibahas disini.

- Pembahasan sistim informasi disini dibatasi hanya
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sistim informasi bagi-'menejemen saja. Meraang pada 

suatu sistim informasi yang lengkap, haruslah mampu 

memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti pada pemi 

lik saham, pemerintah, masyarakat dan lain-lain se 

lain pihak intern,

Pembatasan ini dengan pertimbangan agar topik pemba 

hasan tidak raenjadi terlalu luas disamping tidak me 

lupakan keadaan perusahaan yang dibahas dan sifat 

permasalahan yang dihadapi.

- Walaupun- suatu sistim informasi yang lengkap terdi- 

ri dari internal data maupun eksternal data, tetapi 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah hanya 

yang berasal dari data intern saja, yaitu data kuan 

titatif yang dapat diperoleh dari suatu sistim akun 

tansi pada perusahaan yang bersangkutan, data eks- 

tern tidak dibahas dalam skripsi ini.

6 .4 . Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data,

Data yang penulis peroleh sebagai bahan skripsi ini 

yaitu melalui cara :

6.4.1. Study Lapangan.

6.4*1.1. Riset pendahuluan.

Tujuannya untuk mengetahui gambaran 

secara umum keadaan perusahaan, yk- 

tivitasnya, juga permasalahan yang 

dihadapi,

m7 l  I K.
PEKPIMAKAAN 

•U N JV E R S IT A S  a i r l a n o o a -  

S U R a B A Y  A .
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6.4.1.2. Riset menaetail.

Yaitu mengadakan penelitian yang mendetail 

guna memperoleh data lengkap mengenai sis

tim informasi penjualan yang diterapkan pa 

da perusahaan.

Adapun teknik pengumpulan data meliputi :

- Interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data mela 

lui komunikasi langsung dengan pegawai - 

perusahaan.

- Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pe 

ngamatan langsung pada hal-hal yang men 

jadi obyek penelitian.

- Inspection

Yaitu melihat langsung formulir-formulir 

yang dipakai.

6.4*2. Study kepustakaan.

Tujuannya untuk memperoleh aata-data guna mendukung 

pembahasan atas permasalahan yang ada pada perusaha 

an untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Un 

tuk itu penulis membaca dan mempelajari literatur- 

literatur, karya ilmiah serta buku-buku lainnya yang 

erat hubungannya dengan materi pembahasan skripsi - 

ini.

6.4*3. Analisa Data.
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Disini dilakukan perbandingan antara data yang di- 

peroleh dari hasil penelitian dan pengamatan pada 

perusahaan rokok "X" dengan hasil penelitian kepus

takaan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan 

akhirnya penulis dapat memberikan saran-saran.
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BAB II 

LAKDASAK TBOi^ITIS

I. Sistim Informasi Akuntansi dan Manfaat Aplikasinya

Dengan semakin majunya perkembangan dunia usaha, ma 

kin komplekslah masalah-masalah dan persoalan-persoalan - 

yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh pihak menejemen su 

atu perusahaan. Banyak unsur-unsur yang ikut mempengaruhi 

aktivitas perusahaan yang kompleks itu. unsur-unsur ter£e 

but harus dipertimbangkan oleh pihak menejemen, disamping 

berbagai kondisi lainnya didalam kegiatan pengawasan bagi 

menejemen terhadap aktivitas perusahaan.

Agar menejemen dapat melaksanakan tugas-tugasnya de 

ngan baik, mencapai tujuan perusahaan dan dapat bekerja se 

cara efektif dan efisien maka diperlukan informasi yang 

memadai sesuai dengan kondisi dari perusahaan yang bersang 

kutan,

Dari keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh pim 

pinan dalam suatu perusahaan, informasi^akuntansi adalah 

yang terbanyak karena setiap usaha pada dasarnya adalah.. pro 

ses akuntansi. Pada saat ini banyak organisasi dan meneje 

men sudah merasakan perlunya informasi, tetapi belum tahu 

bagaimana menyelenggarakan untuk menghasilkan informasi 

yang baik.

1.1. Pen^ertian sistim informasi akuntansi.

15
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Dapat dikatakan disini bahwa sistim informasi akun- 

tansi adalah sub sistim dari sistim informasi menejemen. 

Barry £. Cushing raenyebutnya sebagai berikut : "Thus the 

accounting information System is a subsystem of the manage 

ment information system within an organization.'1'

Pengertisn sistim informasi akuntansi dan sistim informasi 

menejemen sama dalam arti sifat dan kharakteristiknya saja. 

Tetapi ada pula perbedaannya, dimana sistim informasi mene 

jemen, data yang ada di perusahaan diproses seluruhnya.

Sedangkan sistim informasi akuntansi terdiri dari 

beberapa jenis data dan informasi yaitu dari transaksi keu 

angan perusahaan.

Barry E. Cushing mendiiinisikan Accounting Information Sys

tem adalah sebagai berikut :

Accounting information system is defined as the set of 
human and capital resources within an organization 
which is .responsible for the preparation of financial 
information and also of the information obtained from 
the collection and processing of transaction data. 
This information is then made available for use by all 
levels of management in planing and controlling the ac 
tivities of the organization.

Jadi sistim informasi akuntansi adalah seperangkat manusia

dan sumber modal dalam organisasi yang bertanggung jawab

^Barry E. Cushing, Accounting Information Systems 
and Business Organizations. Second Edition. Addison-Wesley 
Publishing Company, Inc., Philippiness, 1S78, hal. 15. 

p
Ibid« hal. 16.

! U K
PBK. I**

-  U N I V E R S E  m r l a n g o a  

S U R A  B A Y
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untuk roempersiapkan informasi keuangan dan informasi yang

diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data transaksi ,

dimana informasi ini digunakan oleh semua tingkat menejemen

dalam merencanakan dan mengawasi aktivitas organisasi.

Sedangkan Menejemen Informasi Sistim didifinisikan

oleh Barry E. Cushing adalah sebagai berikut :

Management information system may be defined as the 
set of human and capital resources within an organiza 
tion which is responsible for the collection and proce 
ssing of data to produce information which is useful 
to all levels of management in planing and controlling 
the activities of the organization.3

Kalimat diatas mempunyai arti sebagai berikut :

Management Information System adalah seperangkat manusia 

dan sumber modal dalam organisasi yang bertanggung jawab 

dalam pengumpulan dan pemrosesan data untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi semua tingkat menejemen untuk 

keperluan perencanaan dan pengawasan aktivitas organisasi.

Dari keterangan diatas maka dapat kita bedakan is 

tilah data dan informasi, yang mempunyai pengertian tersen 

diri. Kedua istilah ini sering dikacaukan pemakaiannya.

Data adalah kumpulan fakta dalam bentuk mentah da

lam arti masih belum diproses dan belum tersaji dalam ben 

tuk yang dapat dimengerti. Tidak semua data dapat mengha 

silkan informasi. Agar data tersebut menghasilkan informa-

^Ibid. hal. 9,
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si yan^ relevan dan mengandung makna yang tertentu, maka 

data tersebut dikumpulkan lebih dahulu baru diadakan pro

ses.

Sumber data dapat berasal dari luar dan dari dalam 

organisasi. Jadi dalam organisasi itu terdapat data dalam 

jumlah yang banyak.

Tapi kebanyakan data menyulitkan, sebab kemampuan 

untuk memilih dan menyaring data untuk memenuhi sesuai ke 

butuhan sangat terbatas, misalnya : sales invoice tanpa di 

proses, tidak berarti banyak bagi sales menejer, apabila 

sales invoice tersebut diproses maka akan memberikan infor 

masi penjualan y.ang bermanfaat. Jadi informasi itu akan 

berguna, bila diadakan proses secara tepat.

Informasi adalah kumpulan data yang mengalami pro- 

ses/diolah dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hal 

tertentu* Fungsi informasi ialah dapat menghindarkan unsur 

ketidakpastian. Fungsi lainnya yaitu untuk standard, dima 

na penyimpangan/.variance akan dapat ditentukan dan juga di 

perlukan sebagai alat kohtrol. Informasi dapat memberikan 

manfaat yang maksimum jika informasi tersebut bersifat ac 

tual dan tepat pada waktunya. Apabila informasi memenuhi - 

seraua syarat-syarat dan juga fungsi-fungsinya, maka infor 

masi tersebut dapat digunakan sebagai alat pengawasan bagi 

menejemen terhadap aktivitas perusahaan.

1.2. Manfaat aplikasi sistim informasi akuntansi.
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Di dalam perusahaan yang profit oriented tujuan jang 

ka panjang adalah menghasilkan laba dan dapat berjalan se 

cara terus menerus/kontinue. Keberhasilan dalam rnencapai 

tujuan itu perlu pengenalan keadaan-keadaan intern maupun 

keadaan ekstern. Keadaan intern lebih banyak mengenai hal- 

hal yang bersifat akuntansi atau financial. Untuk memper 

oleh informasi tentang hal-hal itulah sistim informasi ak

untansi memegang peranan penting, lebih-lebih dalam perusa 

haan yang suaah berskala besar dengan berbagai kegiatan 

yang kompleks. Peranan sistim informasi akuntansi akan' sa 

ngat jelas tampak bila kita tinjau dari sudut pihak-pihak 

yang memanfaatkan informasi akuntansi itu*

Dari sudut pandangan para pemakai informasi maka da 

pat dibedakan menjadi dua golongan pemakai informasi akun 

tansi yaitu pemakai informasi intern perusahaan/ menejemen 

dan pemakai informasi ekstern.

Menurut Barry JS. Cushing, bidang akuntansi yang berhubu

ngan dengan kebutuhan informasi para pemakai ektern dise- 

but "financial accounting" (akuntansi keuangan), sedangkan 

bidang akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan informa 

si pihak intern disebut "management accounting" (akuntansi 

menejemen) yang mengelola informasi sebagai dasar pengambi 

lan keputusan bagi menejemen ataupun sebagai usaha pengawa 

san saja.

1.2.1, Pemakai informasi ekstern*
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Para pemakai ekstern banyak sekali dan kepentingan 

nya berbeda-beda pula.

Menurut Barry E. Cushing ada enam golongan pemakai informa 

si ekstern yang penting yang menerima informasi dari orga 

nisasi perusahaan, yaitu :

a. Customers.
b. Suppliers.
c. Stockholders.
d. Employees.
e. Lenders.
f. Governments.4

ad.a. Customers.

Dalam jaman orientasi pasar dewasa ini langganan me 

rupakan golongan.pemakai informasi ekstern yang paling pen 

ting. Langganan membutuhkan informasi tentang produk peru 

sahaan seperti : harganya, bentuknya, dimana dan bagaimana 

barang tersebut dapat dibeli dan apa jaminannya serta pela 

yanan. apa yang dapat diberikan ( misal service lepas jual), 

Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui suatu kombinasi adver 

tensi, publikasi katalog dan daftar harga serta komunikasi 

yang dilakukan oleh perwakilan penjualan. 

ad. b, Suppliers.

Perusahaan tertentu membeli persediaan barang beru 

pa bahan baku atau barang-barang yan^ akan dijual kembali 

dari berbagai suraber yang cukup banyak, Jika perusahaan me 

lakukan pembelian secara kredit, maka suppliers akan rnemin

^Ibid. hal. 5
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ta informasi mengenai tingkat kepercayaan, jumlah kredit - 

yang telah aiperoleh dan kemampuan untuk membayar kembali. 

Informasi tersebut sebagian diperoleh dari sumber-sumber 

ekstern inisal Bank dan sebagian lagi dari perusahaan, 

ad. c. Stockholders.

Para pemegang saham suatu perusahaan umumnya terta 

rik dalam semua fase operasi. Mereka ingin menilai pelaksa 

naan yang telah lampau dan meramalkan pelaksanaan yang akan 

datang. Publikasi laporan keuangan tahunan umumnya merupa 

kan satu-satunya alat yang paling penting untuk memenuhi ke 

butuhan tersebut.

Para pemegang saham memperoleh informasi tambahan 

yang meny^ngkutsatuan perusahaan dari sumber-sumber ekstern 

seperti analis surat-surat berharga. Selain itu informasi 

rutin tertentu yang diperlukan adalah mengenai pelaksanaan 

transaksi saham mereka dan penerimaan pembayaran devident. 

ad. c. Employees.

Para pegawai berkepentingan terhadap informasi umum 

tertentu mengenai satuan perusahaan, Dalam hal ini melipu

ti informasi keuangan seperti tingkat upah rata-rata, tun 

jangan-tunjangan dan laba. Demikian juga informasi terse - 

but raencakup informasi non keuangan seperti tingkat kesem 

patan kerja dan tingkat produktivitas.

Sebagaimana tiap inaividu, pare pegawai men^harap - 

kan penerimaan gaji dan upah secara periodik disertai de 

ngan informasi terperincl mengenai pengurangan untuk pajak,
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pensiun, iuran serikat buruh dan lain-lain.

ad*d. Lenders.

Lembagcj-lembaga keuangan yang meminjamkan dana kepa

da satuan perusahaan berupa modal untuk investasi adalah -

sangat berkepentingan atas faktor-faktor seperti reputasi

dan keraampuan menejemen perusahaan, kemampuan untuk memenu

hi kewajiban keuangan dan prospek keberhasilan aimasa aa

tang. Dalam hal ini laporan keuangan suatu perusahaan meru

pakan suatu sumber informasi yang penting. Barangkali le

bih penting dari golongan lain. Pemberi pinjaman juga akan
1

mempercayai sumber-sumber lain untuk informasi mereka. 

ad, f. Instansi Pemerintah (Governments).

Banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah 

menghendaki informasi mengenai suatu perusahaan. Kantor ins 

peksi pajak menghendaki informasi mengenai laba perusahaan 

dan jumlah pajak yang terhutang,' jumlah pajak yang ditahan 

atau dipotong oleh perusahaan, Yayasan dana pensiun dan 

asuransi tenaga kerja membutuhkan informasi mengenai jum 

lah gaji yang dibayarkan, iuran pensiun,

Hubungan antara sistim informasi akuntansi dengan or 

ganisasi perusahaan dan lingkungan dapat dilihat pada gam- 

bar 1. pada halaman 2 3.

1.2.2. Pemakai informal! intorn.

Berba^ai tingkatan menejer dalam suatu organisasi - 

perusahaan, dari pimpinan terting^i yang bertanggung jav/ab

\i
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GAKBAR 1

;iubij;;g;j ; a n t a r a s i s t i m ii;f o r;-.asi axuiitansi d e n g a h
OPGAJIISASI PERUSAHAAN D.U: LINGKUI1GAN

Employees

Suppliers

Stockholder!

Lenders

Governments

THE ENVIRONMENT

Information^

Customers

THE BUSINESS 
ORGANIZATION

Information

I
m a n a g e m e n t

t f t
Infor ~ . 
mation ^ata

m i  i
ACCOUNTING
INFORMATION
SYSTEM
- f *
Data

L i

Sumber : Barry E. Cushing, Accounting: Information 
Systems and Business Organization. Second 
Edition. Addison-Wesley Publishing Compa
ny, Inc., Philippiness, 1978> hal. 5.

K
rv,

A lR L A N U G A

S U R A B A Y A
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untuk mencapai tujuan perusahaan yang menyeluruh sampai pa 

da menejer operasi yang bertanggung jawab mencapai tujuan 

spesifik dari suatu bagian operasi tertentu membutuhkan in 

formasi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Sistim informasi yang ada menyiapkan informasi bagi 

menejer dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas 

aata-data yang diterimanya. Menejer organisasi perusahaan 

menerima informasi ini dan memanfaatkannya sebagai alat pe 

ngambilan keputusan dan sebagai alat pengawasan,

Penyusunan pola sistim informasi harus bereaksi se

cara cepat terhadap perubahan-perubahan dalam kebutuhan - 

tersebut. Sistim ini harus disusun sedemikiar^ rupa sehing

ga dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan efektif. Jika 

menejer tidak menerima informasi yang cukup atau menerima 

informasi yang salah, maka pelaksanaannya tidak akan seefek 

tif sebag'aimana bila informasinya cukup. Hal ini dapat me 

nimbulkan akibat-akibat yang tidak dikehendaki pada orga

nisasi perusahaan secara keseluruhan*

Berbagai peranan penting informasi akuntansi yang 

dapat menunjang menejemen dalam pengambilan keputusannya :

- Informasi yang dapat mendorong pengambilan keputu

san dengan menunjukkan adanya situasi yang mendukung 

tindakan menejemen, misalnya suatu laporan biaya - 

yang menunjukkan varian yang besar antara biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan dengan biaya yang dianggar 

kan sehingga dengan hal itu kemungkinan menejemen
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terangsang untuk melakukan koreksi.

- Informasi yang merupakan dasar untuk memilih berba 

gai alternatif tindakan yang mungkin bisa dilakukan 

seperti informasi yang bisa mendukung penetapan har . 

ga, barang-barang yang seharusnya dibeli.

Dalam kaitannya dengan penjualan kredit misalnya, 

informasi yang dapat mendasari penentuan langganan 

yang bisa diberi kredit, jumlah kredit yang bisa di 

berikan, dan sebagainya,

Demikian antara lain contoh-contoh yang bisa meng 

gambarkan posisi sistim informasi akuntansi dan pe 

ranannya dalam menyediakan informasi-ihformasi yang 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

2. Sistim dan Prosedur,Penjualan

Sejalan dengan semakin majunya perkembangan dunia 

usaha, maka makin komplekslah masalah-masalah dan persoa 

lan-persoalan yang harus aihadapi dan dipecahkan oleh pi 

hak menejemen suatu perusahaan, Karena perusahaan sudah 

berkembang menjadi besar, maka menejemen tidak lagi dapat 

langsung turun tangan mengurusi pekerjaan tiap bagian, ta 

pi harus mendelegasikannya pada orang-orang lain, maka di 

butuhkan alat untuk mengadakan pengawasan dan mengetahui 

kemajuan yang telah dicapai.

Alat yang dimaksud disini adalah sistim akuntansi yang di 

rencanakan dengan baik.
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2.1. Pengertian sistim dan prosedur.

Berikut ini beberapa pendapat tentang sistim dan

prosedur. Cecil Gillespie memberi pengertian sistim dan

prosedur sebagai berikut :

A system is a network of related procedures developed 
according to one integrated scheme for performing a 
major activity of the business.

A procedure »*, is a sequence of clerical operations, 
usually involving several people in one or more dep
artments, established to ensure uniform handling of a 
recurring transaction of the business.5

Disini sistim diartikan sebagai jaringan prosedur yang ber

hubungan erat satu sama lainnya, disusun menjadi suatu -

rangkaian untuk menjalankan suatu aktivitas utama dari sua

tu perusahaan. Sedang prosedur merupakan suatu rangkaian

pekerjaan tulis menulis yang biasanya menyangkut beberapa

bagian dan yang ditetapkan untuk menjalankan suatu transak

si perusahaan yang secara berulang-ulang terjadi dengan se

ragam. Dari definisi diatas tampak lebih dititikberatkan

pada aspek teknis administrativnya.

Hadori Yunus dalam bukunya yang berjudul Sistim Akuntansi

dan Pengawasan memberi pengertian sistim dan prosedur yang

ditulis oleh Herman M. Barish didalam bukunya System Ana*-

lysis for Effective Administration sebagai berikut :

Sistim dapat didefinisikan sebagai alat dimana pegawai 
dari suatu perusahaan bekerja untuk melaksanakan tuju

^Cecil Gillespie, Accounting; Systems Prosedures and 
Methods, Third Edition. Prentice - Hall of India, 1982,':hal 2.
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an-tujuan perusahaan. nereKa menyeaiakan alat-alat un 
tuk menterjemahkan kebijaksanaan pimpinan kedalam tin 
dakan-tindakan.

Prosedur adalah instruksi lisan dan tertulis yang mem 
berikan sanksi legal paaa suatu sistim, itu merupakan 
alat formil, yang sering kali tertulis atau tergambar 
yang memerintahkan dan menggambarkan pelaksanaan yang 
rneliputi suatu sistim.6

Pengertian sistim aan prosedur disini lebih menekankan pa

da aspek managerial.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan ke

dua hal tersebut, namun dapat memberikan pengertian bahwa

terdapat hubungan erat antara sistim dan prosedur karena

prosedur merupakan bagian daripada sistim. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa setiap -aktivitas/fungsi perusahaan

dilaksanakan sesuai dengan rangkaian peraturan tertentu

yang terkoordinir yaitu yang disebut dengan sistim.

Dan sistim tersebut terdiri atas beberapa prosedur yang

saling berkaitan serta berurutan ■ yang merupakan suatu ke

satuan.

Penyusunan sistim dan prosedur akuntansi untuk peru 

sahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbang - 

kan dengan baik. Tujuan itu adalah sebagai berikut :

- Untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada 

waktunya dan memenuhi kebutuhan,

Kadori Yunus, Sistim Akuntansi dan Pengawasan. Be
berapa pengertian dan hubun^annva. Bagian Penerbitan Fakul 
tas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, 19?3> hal. 
9 -  10.
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- Dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusa

haan. Untuk itu, maka sistim akuntansi harus disu 

sun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawa 

san intern.

- Untuk menurunkan biaya clerical dalam melakukan pen 

catatan-pencatatan.

Ketiga tujuan tersebut merupakan satu kesatuan dalam rnenca 

pai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Setiap perusahaan mempunyai komposisi sistim dasar 

yang berbeda-beda tergalitung dari jenis perusahaannya. Me 

nurut Cecil Gillespie kombinasi sistim dasar yang diguna- 

kan oleh perusahaan :

In retail or wholesale business, the basic system are:
a. The accounting system proper, which is supported by
b. The sales and cash-collecting system,
c. The purchase and payment system, and
d. The timekeeping and payroll system.?

Dari sistim dasar itu, dalam skripsi ini akan ditekankan 

pembahasan mengenai the sales and cash collecting system 

dan semua informasi yang bisa diberikannya dalam membantu 

menejemen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiap sistim dasar harus ditunjang oleh beberapa 

prosedur yang saling berkaitan agar sistimnya bisa berja- 

lan dengan baik. Misalnya untuk sales and cash collecting 

system didukung oleh prosedur-prosedur sebagai berikut :

Cecil Gillespie, O p Cit. hal. 3*
7
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1. The sales orcier procedure, by which the salesman wri
tes the sales order and sends it to the order depart 
rnent.

2. The shipping order procedure, by which the order de 
partment writes the shipping order instructing the 
warehouse to pull the product items and the shipping 
department to pack and ship them.

3* The billing procedure, by which the invoice and its 
copies are produced and dispatched.

4. The sales distribution procedure, by which the vario 
us sales reports are prepared from the distribution 
copies of invoices and the journal entry is prepared 
for recording sales,

5. The accounts receivable procedure, by which an acco 
unt is maintained for the customer. This account is 
charged for sales made to him and credited for pay 
ments received from him.

6. The cash receipts procedure, by which cash is receiv 
ed, recorded, and deposited ir the bank.°

Prosedur-prosedur tersebut diatas berhubungan erat

satu.sama lain dan tidak dapat dipelajari secara terpisah.

Misalnya jika prosedur piutang hendak diperbaiki, maka ki

ta tidak boleh hanya meneliti prosedur piutang itu saja,

tetapi formulir-formulir prosedur lain juga harus diteliti,

karena erat hubungannya dengan prosedur piutang, misalnya:

penerimaan uang dari piutang tersebut.

2*2. Mekanisme sistim dan prosedur penjualan.

Sebelum mcmulai dengan prosedur penjualan, penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi bagian penjualan. 

Dalam perusahaan kecil, fungsi bagian pesanan dapat dilaku 

kan oleh petugas-petugas bagian penjualan, Akan tetapi di

8

v;  I L I K
PE RPU 3T AXA AN 
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dalam perusahaan yang besar maka kedua fungsi tersebut ak

an dipisahkan.

Jadi bagian penjualan meliputi bagian order dan bagian pem 

buatan faktur/billing. Fungsi bagian order dapat disebut - 

kan sebagai berikut :

- Menerbitkan pesanan.

- Menyajikan keterangan-keterangan tertentu misalnya: 

spesifikasi barang-barang yang dipesan, mutu dan 

lain-lain.

- Menentukan tanggal pengiriman.

- Memberikan. keterangan untuk persiapan cara-cara pem 

bungkusan dan pengangkutan yang paling tepat.

- Memberikan informasi kepada beberapa bagian lain se 

cara simultan.

Fungsi bagian pembuatan faktur dapat disebutkan pula seba 

gai berikut :

- Menyajikan harga.

- Menetapkan timbangan berat dan ukurannya.

- Mengecek pengetikan dan perhitungan angka-angka.

- Memberikan terabusan faktur kepada bagian-bagian la 

in untuk tujuan-tujuan tertentu.

Bagian-bagian lain yang terlibat dalam prosedur penjualan 

selain bagian penjualan (sales order department) <fian basi 

an faktur (billing department) .yaitu :

- Bagian Kredit (credit department)

- Bagian Piutang (account receivable department)
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- Bagian Buku Besar (general ledger department)

- Bagian Gudang (warehouse), dan

- Bagian Pengiriman (shipping department)

Sedangkan formulir-formulir dan buku-buku yang dipergunakan- 

dalam prosedur penjualan yaitu ;>

- Sales Order (pesanan penjualan)

- Invoice (faktur)

- Statement

- Sales Journal (buku jurnal penjualan)

- CGFtumer Account Card (kartu piutang langganan) 

Pengolahan dari order penjualan dimulai dengan per-

raintaani dari langganan/pembeli dengan mengajukan "Customer 

Purchase Order" kepada bagian penjualan sebanyak dua lem 

bar. Disini bagian penjualan akan melihat apakah langganan 

atau pembeli tersebut mempunyai kondite yang baik atau ti 

dak, misalnya :

- Bagaimana kondisi langganan tersebut.

- Apakah piutang langganan/pembeli tersebut sudah/be 

lum mencapai plafon (batas tertentu).

- Bagaimana cara pembayaran langganan tersebut.

Apabila langganan mempunyai kondite yang baik, maka bagian 

penjualan akan membubuhkan tanda tangan pada kedua lembar 

customer purchase order yang telah aiterima oleh bagian 

penjualan. Copy dari customer purchase order tersebut akan 

diberikan kepada langganan sebagai tanda persetujuan ada

nya kontrak penjualan, yang dapat juga dipakai sebagai buk

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTIM INFORMASI AKUNTANSI ... HAMIDAH



32

ti jika terjadi wan prestasi dari perusahaan, Sedangkan lem 

bar aslinya disimpan oleh bagian penjualan, yang dapat ju 

ga dipakai sebagai bukti jika terjadi wan prestasi dari pi 

hak langganan.

Sales Order.

Berdasarkan lembar pertama dari customer purchase - 

order, bagian penjualan membuat "sales order" rangkap em

pat, dimana tiga lembar sales order ini diserahkan ke bagi 

an piutang untuk diperiksa persyaratan kredit, hal ini ha 

nya sebagai review saja karena bagian penjualan telah me 

ngecek sebelumnya, Kemudian tiga lembar sales order terse 

but diberikan ke bagian gudang untuk diperiksa apakah pe 

sanan tersebut barangnya ada, Sedangkan sales order lembar 

keempat ditahan oleh bagian penjualan.

Bagian gudang biasanya mempunyai anak buah yaitu : 

Pickers, yang bertugas untuk mengumpulkan barang-barang 

yang dipesan, Dan Packers yang bertugas untuk mengepak ba 

rang-barang sesuai dengan yang tercantum dalam sales order. 

Kemudian barang bersama dua lembar sales order diserahkan 

ke bagian pengiriman untuk dikirim ke langganan, Satu lem 

bar sales order ditahan oleh bagian gudang sebagai dasar 

pencatatan pengeluaran barang pada kartu persediaan.

Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada langga 

nan dengan rnenyertakan satu lembar copy dari sales order 

cebagai packing slip.
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Invoice / Faktur.

Berdasarkan sales order yang diterima dari bagian 

pengiriman, bagian faktur mempersiapkan faktur.

Faktur akan didistribusikan sebagai berikut :

- Dua lembar untuk langganan

- Satu lembar untuk bagian piutang, untuk dibukukan 

ke dalam kartu piutang langganan, serta

- Satu lembar disimpan sebagai file oleh bagian fak

tur yang aisusun berdasarkan nomer urut, dan tiap 

satu periode tertentu dibuatkan journal voucher. 

Journal voucher ini oleh bagian buku besar akan di

cocokkan dengan jumlah total piutang yang dicatat oleh'ba 

gian- piutang.

Setiap akhir periode bagian piutang membuat state

ment berupa surat pernyataan jumlah saldo tagihannya. Su 

rat ini dibuat tangkap tiga yang didistribusikan sebagai - 

berikut :

- Satu lembar untuk langganan/pembeli

- Satu lembar untuk bagian kredit, serta

- Satu lembar disimpan sebagai file oleh bagian piu- 

tang,

Illustrasi dari pengolahan order-order tersebut da 

pat dilihat pada gambar Z pada halaman 34*

3. Arti don Pentingnya Sistim Pengawasan Intern
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■ Q&.3AH 2

SISTEM MAM UAL UKTUk P iSNGOLAHAN ORDER PJ51IJUALAU

Sumber : Barry E. Cushing, Accounting Information Systems 
and Business Organizations, oeconci Edition, Addi 
son - Wesley Publishing Co&pe.ny, Inc., Philippi- 
ness, 1978 hal. 402.

i
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Pengawasan didifinisikan oleh Alex S, Kitisemito ada

lah sebagai berikut :

Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungki- 
nan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, 
instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang 
telah ditetapkan.9

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar 

operasi perusahaan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa 

sampai pada sasaran yang sudah ditentukan melalui penentu- 

an kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat dan prosedur-pro 

sedur yang baik tanpa mengabaikan efektivitas dan efisien 

si, Penerapan suatu sistim informasi akuntansi memungkin 

kan dilakukannya pengawasan yang lebih efektif, karena hal 

itu akan memberikan catatan-catatan, laporan-laporan akun 

tansi yang bisa membantu pimpinan dalam memberikan tuntu- 

nan yang sesuai dan mengarahkan aktivitas-aktivitasnya.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, kare 

na pengendalian meliputi perencanaan dan pengawasan. Penga 

wasan harus dilakukan pada setiap aspek transaksi keuangan 

seperti : pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, inves 

tasi yang bijaksana, dan pengamanan dana dari pen^gunaan 

yang tidak tepat. Jadi termasuk pula pengawasan terhadap - 

piutang dengan maksud menghinaari kerugihan yang akan ter 

jadi karena prosedur-prosedur kredit dan penagihan yang ti 

dak layak.

^Alex S. liitisemito, Management, Suatu Dasar dan Pe 

n^a.ntar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal, 109-
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Dalam organisasi, manusia merupakan variabel yang 

harus aiarahkan, dituntun atau dirangsang untuk mencapai 

tujuan. Pihak yang melakukan pengarahan ini disebut meneje 

men, Sementara menejemen melakukan fungsi-fungsinya yang 

lain, fungsi pengendalian menejemen tetap bekerja dalam or 

ganisasi, Sistim pengendalian juga digunakan dalam situasi 

situasi non organisasi.

Menurut Anthony Dearden Bedford setiap sistim pe

ngendalian pasti mempunyai paling sedikit empat komponen 

berikut ini :

1. Alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan 
mengukur atau menggambarkan kegiatan-kegiatan atau 
kejadian-kejadian lain yang perlu dikendalikan, Kom' 
ponen ini disebut observor (pengamat), detektor atau 
s.ensor.

2. Alat untuk menilai hasil dari suatu kegiatan atau 
organisasi, biasanya dikaitkan dengan standar, dan . 
mengidentifikasikan keadaan-keadaan atai kegiatan- 
kegiatan yang tak dapat dikuasai. Alat ini disebut 
evaluator, assesor atau selektor.

3. Alat untuk mengubah tingkahlaku atau pelaksanaan bi 
la diperlukan. Komponen ini disebut direktor, modi 
fier atau efektor.

if. Alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat - 
lain. Komponen ini disebut jaringan komunikasi.^

Penyebarluasan informasi dari detektor melalui selektor ke

efektor disebut umpan balik (feedback).

Jika aigabungkan, komponen-komponen tadi akan mem

bentuk sistim, karena mereka merupakan kumpulan proses yang

saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama.

^nthony-Dearden Bedford, .lana^ejient Control Sys
tem n < 'ror jemahan A^'us ,:aulana, ^aisi Kclima, iirlangga, Ja 
karta, l?o5, hal. 6.
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3*1. Pengertian istilah. pengawasan intern.

Pengawasan intern sering pula disebut sebagai pe-

n^enaalian intern, yang merupakan terjemahan istilah inter

nal control, Pengertian pengav;asan intern dapat dibedakan

kedalam arti luas dan sempit. Menurut Theodorus K. Tuana-

kotta definisi pen&endalian intern dalam arti luas aaalah:

Pen&endalian intern meliputi rencana organisasi dan se 
mua metoae serta kebijaksanaan yang terkoordinasi da
lam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan 
nya, menguji ketepatan dan sampai berapa jauft data 
akuntansi dapat dipercaya, menggalakkan efisiensi usa 
ha dan mendoron& ditaatinya kebijaksanaan pimpinan - 
yang telah aigariskan.il

Sedang dalam arti sempit pengawasan intern itu sama dengan

internal check. AICPA (American Institute of Certified Pub

lie Accountants) mendifinisikan internal check sebagai :

Suatu alat dalam bidang pembukuan, dimana diusahakan 
supaya diperoleh kebenaran angka (ketelitian angka) 
dengan menggunakan dua atau beberapa orang yang berlai 
nan yang sama-sama meraperoleh hasil yang sama ; atau 
yang secara independen memperoleh hasil yang sama.12

Contohnya : seorang petugas yang satu mengerjakan perkira

an buku besar (general ledger) piutang, sedang yang lain

mengerjakan buku tarabahan (subsidiary ledger). Kemudian

total satu sama lain harus sama/cocok.

Theodorus M. Tuanakotta, Auditing. Petun.iuk Peme 
riksaan Akuntan Publik. Cetakan Ketiffa, Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekononii Universitas Indonesia, Jakarta, 1962, hal.

12
Soemardjo Tjitrosidooo, Diktat Accounting System. 

(t'P*)* 1984 > Jilid I, hal. 65.
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Untuk menjelaskan ruang lingkup pengkajian dan peni 

laian pengenaalian intern dalam rangka pemeriksaan akuntan 

publik dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas lapo- 

ran keuangan, maka pengendalian intern perlu dibagi dua ya 

itu :

a. Pengendalian administratif yang meliputi, tetapi ti 
dak terbatas pada, organisasi dan semua prosedur ser 
ta catatan yang berhubungan dengan proses pengambi- 
lan keputusan yang mengarah pada otorisasi manaje 
men atas suatu transaksi. Otorisasi seraacam itu ada 
lah suatu fungsi manajemen yang secara langsung ber 
hubungan dengan pertanggung jawaban untuk mencapai 
tujuan organisasi dan merupakan titik pangkal dari 
penyelenggaraan pengendalian akuntansi terhadap tran 
saksi.

b. Pengendalian akuntansi meliputi organisasi, semua - 
prosedur, dan catatan yang berhubungan dengan penga 
manan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya ca 
tatan keuangan. Oleh karena itu, pengendalian ini 
harus disusun seaeraikian rupa, sehingga memberi ja 
minan yang • memadai bahwa :

1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otori 
sasi manajemen, baik yang bersifat umum mau 
pun yang khusus.

2. Transaksi aibukukan sederaikian rupa, sehing 
ga (1) raemungkinkan penyusunan laporan keu 
angan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
Indonesia atau kriteria lain yang berlaku 
bagi laporan keuangan dan (2) untuk menye- 
lenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva 
perusahaan.

3. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan akti 
va hanya diperkenankan apabila sesuai de
ngan otorisasi manajemen.

if. Pertanggung jawaban pencatatan akuntansi ak 
tiva dibandingkan dengan aktiva yang at̂ a da 
lam selang waktu yang wajar dan bila ada se 
lisih diambil tindakan penyelesaian yang te 
pat.J-3

^Ikatan Akuntan Inoonesia, Korsia Pemeriksaan Akun 
tan, P.T. Temprint, Jakarta, 1966, hal. 31.
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3.2* Sistim pengendalian intern yang memuaskan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu sistim pe

ngendalian intern adalah baik jika tidak seorangpun berada 

dalam kedudukan sedemikian rupa sehingga ia aapat membuat 

kesalahan dan meneruskan tindakan-tindakan yang tidak di 

inginkan tanpa diketahui dalam waktu yang tidak terlalu la 

ma.

Henurut SAP ( Statement on Audit Procedure) no. 33 

karakteristik sistim internal control yang memuaskan meli 

puti hal-hal sebagai berikut :

1* Suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya 
pemisahan pertanggung jawaban fungsi secara tepat.

2. Suatu sistim otorisasi dan prosedur pencatatan yang 
tepat untuk memungkinkan accounting control yang me 
madai t'erhadap aktiva, utang, pendapatan dan biaya.

3. Praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi dari setiap bagian organisasi dan

if. Kualitas pegawai yang cocok dengan tanggungjawabnya.-^

3.3* Pentingnya sistim pengawasan piutang.

Pengawasan atas piutang memiliki peranan yang pen- 

ting karena keberhasilan perusahaan ditentukan oleh efekti 

vitas pengelolaan piutang yang merupakan suatu unsur yang 

penting dan besar dalam neraca sebagian besar perusahaan, 

khususnya perusahaan yang menjual barangnya secara kreait.

Prosedur-prosedur yang v/ajar dan cara pengamanan - 

yang cukup terhadap piutang adalah penting, selain untuk

^Holmes Artur Vii. and V»ayne S. Overisyer, Auditing 
Principle and Procedure, Terjemahan Ruchyat Kosasih, Ceta- 
kan Ketlga, Ananda, Yogyakarta, lybk, hal. 102.
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keberhasilan perusahaan juga bertujuan meraelihara hubungan 

baik dengan para pelanggan.

Ditinjau dari cars pendekatan manajemen preventif, 

maka ada tiga faktor dari pengendalian yang umum dimana 

dari faktor tersebut dapat diambil tindakan untuk mewujud- 

kan pengendalian piutang. Ketiga faktor tersebut adalah se 

hagai berikut :

1. Pemberian Kreait Dagang (granting of credit).

2. Penagihan (making collection).

3. Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian Intern 

yang Layak, 15

ad. 1. Pemberian kredit dagang.

Maksudnya adalah kebijaksanaan pemberian kredit dan 

syarat-syarat penjualan hendaknya tidak merupakan pengha- 

lang untuk melakukan penjualan kepada langganan yang keada 

an keuangannya kuat, dan juga tidak boleh menimbulkan keru 

gian-kerugian yang besar karena timbulnya piutang sangsi 

yang berlebihan.

Menurut Weston ada tiga faktor yang mempengaruhi ke 

bijaksanaan pemberian kreait ini, yaitu :

a. Credit standards.

b. Term of credit.

15yJ, B. Heckert, Controllership, Tu^as Akuntansi Me 
ne.iemen. Terjemahan Tjintjin Fcnix Tjendra, Cetakan Ketiga, 
Erlangga, Jakarta, 1956, hal. if 13.
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c. Collection policy.16 

ad. a. Credit standards.

Penentuan standard kredit paaa dasarnya merupakan 

trade off antara peningkatan penjualan, dan peningkatan re 

siko tidak terbayarnya piutang. Apabila perusahaan menja - 

lankan standards kredit yang sangat longgar, artinya ham 

pir setiap pembeli diperkenankan membeli dengan cara kreait 

maka bisa diperkirakan bahwa penjualan akan meningkat, te 

tapi proporsi piutangpun akan meningkat pula. Secara ekono 

mis pelonggaran standard kredit ini dibenarkan apabila mak 

simum penambahan biaya karena peningkatan piutang ini eama 

dengan penambahan keuntunga-n karena meningkatnya penjualan. 

Apabila tambahan biaya ini sudah lebih besar daripada tam 

bahan keuntungan, maka pelonggaran standard ini sudah ti 

dak bisa dibenarkan*

Supaya kebijaksanaan yang aiterapkan ini akan berjalan se 

suai dengan yang diharapkan, maka sudah selayaknya perusa 

haan mengadakan penilaian terhadap langganan yang akan di 

berikan kredit. Paaa umumnya penilaian terhadap langganan 

ini didasarkan pada lima C, yaitu : Character, Capacity, 

Capital, Collateral, Conditions.

Character, menunjukkan kemungkinan atau probabilitas - 
dari langganan untuk secara jujur berusaha untuk meme 
nuhi kewajiban-kewajibannya. Faktor ini adalah sangat

'LbJ. Fred Weston and Kugone F. Brigham, Managerial

Finance« Seventh hluition. The Dryden Press, Illinois, 19CI 
hal. t>l4*
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penting, karena setiap transaksi kredit mengandung ke 
Gan^^upan untuk membayar.
Capacity, ialah pendapat subyektif mengenai kemampuan 
dari langganan. Ini diukur aengan record di waktu yang 
lalu, dilengkapi dengan observasi pisik pada pabrik 
atau toko deri langganan.
Capital, diukur olfeh posisi financial perusahaan seca 
ra umum, dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa rasio - 
financial, yang khususnya ditekankan pada "tangible - 
net worth11 dari perusahaan.
Collateral, dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang 
diikatkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit 
yang diberikan kepada langganan tersebut.
Conditions, menunjukkan impact (pengaruh langsung) da 
ri trend ekonomi pada urnumnya terhaaap perusahaan yang 
bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bi 
dang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek ter 
hadap kemampuan langganan untuk memenuhi kewajibannya.17

ad, b. Term of credit.

Persyaratan kredit menunjukkan termin pembayaran 

yang disyaratkan kepada para langganan yang membeli secara 

kredit, misalnya hal ini mungkin dinyatakan sebagai beri- 

kut : 2/10/net 30* Persyaratan kredit seperti ini mengan- 

dung arti bahwa pembeli akan menerima'potongan tunai sebe 

sar 2 apabila pembayaran kredit dilakukan dalam waktu 

paling lama 10 hari setelah transaksi pembelian dilakukan. 

Bilamana pembeli tidak mengambil potongan tunai yang dita 

warkan, maka keseluruhan jumlah hutangnya harus dibayar da 

lam waktu paling lambat 30 hari sesudah transaksi pembeli

an dilakukan. Dengan demikian, persyaratan kredit ini meli 

puti dua elemen pokok yaitu potongan tunai dan periode kre 

dit. Potongan tunai yang ditawarkan bermaksud untuk memper

17
rBambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelan.iaan Perusa

haan. Edisi Kedua. Yayasan Penerbit Universitas Gajah Mada, 
Yogyakarta, 1981, hal. 78 - 79.
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cepat terrealisasinya piutang menjadi kas. Disini kita ha- 

rus memperhitungkan apakah keuntungan yang dihasilkan oleh 

riipercepatnya penagihan piutang lebih besar daripada biaya 

pengadaan potongan itu. Apabila hal tereebut benar demiki- 

an, maka kebijaksanaan potongan perlu diterapkan. 

ad, c. Collection policy.

Perusahaan raenetapkan kebijaksanaan penagihan seca 

ra keseluruhan dengan men&gunakan kombinasi dari seluruh - 

prosedur penagiiian yang dijalankannya. Prosedur-prosedur 

ini meliputi hal-hal seperti surat menyurat, hubungan tele 

pons atau pembicaraan langsung dengan langganan. 

ad. Z . Making collection.

Maksudnya setelah pemberian kredit harus dilakukan 

suatu usaha untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan sya 

rat penjualan dalam suatu waktu yang wajar,

Menurut Heckert kejadian-kejadian berikut ini perlu 

dianalisa untuk mempercepat proses kembalinya piutang :

1. Pengolahan order pelanggan mulai dari departeraen pe 
nerimaan order (pesanan) sarnpai departemen penjua
lan.

2. Langkah pengolahan order dalam departemen penjualan 
pemisahan order barang persediaan dari order barang
pesanan, dan sebagainya.

3. Langkah-langkah dalam persetujuan kredit -pemisahan 
order yang akan diselesaikan, pemisahan order untuk 
berbagai pelanggan yang pantas diberi kredit. 
Prosedur dalam memproses order dari departemen kre 
dit ke departemen pengiriman,

3. Prosedur departemen pengiriman/penyerahan.
6. Arus dokumen dari departemen pengiriman ke departe 

men pembuatan faktur.
V. Penyiapan aan pengiriman faktur.
3. Cara untuk memperlancar pembayaran faktur.IS

Heckert, 00 Cit, hal. 421
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ad. 3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern.

Maksudnya mesnipun prosedur pemberian kredit telah 

diadministrasikan dengan baik atau dilakukan secara wajar 

ini tidak luenjamin adanya pengendalian piutang, yaitu ti 

dak menjamin atau meyakinkan bahwa semua penyerahan ba- 

rang memang dibuatkan faktur sebagaimana mestinya.

Untuk rnendapatkan sistirn pengendalian intern yang 

kuat atas piutan^, harus dipenuhi syarat-syarat berikut ;

1. Fun&si yang dilakukan oleh pegawai yang menangani 
transaksi penjualan harus dipisahkan dari fungsi - 
pembukuan.

2. Fungsi penerimaan hasil tagihan piutang harus dipi 
sahkan dari fungsi pembukuan piutang.

3. Semua transaksi pemberian kreait, pemberian potong 
an, dan penghapusan piutang harus mendapat persetu 
juan pejabat tertentu.

i*. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan; to 
tal saldo buku tambahan ini harus dicocokkan de
ngan buku besar yang bersangkutan, paling tidak se 
bulan sekali. Pada akhir bulan para debitur harus 
dikirimi surat pernyataan piutang (statement of ac 
count)

5. Adanya daftar piutang berdasarkan umurnya ( Aging
Schedule).19

Piutang yang ada dalam perusahaan apabila sudah ja 

tuh tempo, maka tentunya diharapkan dapat diperoleh seca 

ra kas. Alcan tetapi setiap perusahaan yang melakukan pen 

jualan secara kredit tiaak selalu mendapatkan hal yang de 

mikian, karena adanya penggelapan-penggelapan* uang yang 

dilakukan oleh karyaw-annya.

'Theodorus H. Tuana^otta, On Cit, hal. 171.
10
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Oleh karena itu terhadap harta kas ini perlu diada- 

kan pengav/asan yang sungguh-sungguh atau pengawasan yang 

ketat, baik untuk transaksi-transaksi penerimaan kas atau 

pembayaran kas maupun untuk pencatatannya.

Sistim pengendalian intern/internal control yang ba 

ik terhadap harta kas, apabila'pengawasan tersebut dijalan 

kan dengan berpedoman pada cara-cara yang berikut :

1. Harus diadakan pemisahan fungsi yang jelas antara 
fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatannya* 
Harus ada penanggung jav;ab yang jelas terhadap pe- 
laksanaan transaksi kas, baik untuk transaksi-tran 
saksi penerimaan maupun transaksi pembayaran.

3. Seraua penerimaan kas setiap hari harus segera dise 
torkan ke Bank pada hari itu pula, atau paling lam 
bat pada hari berikutnya.
Pembayaran atau pengeluaran-pengeluaran kas dalam 
jumlah yang yang relatif besar, harus dilakukan de 
ngan mempergunakan check melalui Bank, sedang pemba 
yaran atau pengeluaran-pengeluaran kas untuk keper 
luan rutine yang biasanya dalam jumlah yang kecil- 
kecil, sebaiknya dilakukan melalui kas kecil*

5. Sewaktu-waktu jika dianggap perlu, harus diadakan 
pemeriksaan k a s . 20

Kg lima hal tersebut diatas harus diperhatikan untuk 

mendapatkan suatu prosedur piutang dagang yarig baik, kare 

na prosedur piutang dagang erat hubungannya dengan prose- 

aur penerimaan kas serta tidak dapat aipelajari secara ter 

pisah.

2.0
Soekiman, .Ucuntansi Intermediate. (t.p.), Surabaya, 

I9d5> Jilici 1, hal. ~'j.
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TIHJAUAN UMUk P^SUSAHAAN

1. Umum

Untuk raemberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

keadaan dan aktivitas yang ada pada Perusahaan Pokok "X" 

ini maka pada bagian ihi penulis akan menjelaskan mengenai 

sejarah singkat perusahaan, hasil produksi, bahan baku yang 

dipergunakan, serta tenaga kerja yang ada,

1.1. Sejarah singkat.

Perusahaan rokok "X” sebagai obyek penelitian ini 

bergerak dibidang usaha produksi/industri yang mengelola 

bahan baku dan penolong untuk kemudian diproses menjadi ba 

rang jadi dan akhirnya dijual kepada pihak-pihak yang mem 

butuhkannya. Lokasi awal usaha perusahaan rokok ini adalah 

di desa Pandegan*- Tanggulangin - Sidoarjo, perusahaan ro 

kok ini didirikan pada tahun I960.

Pada mulanya perusahaan rokok ini hanya diusahakan 

secara kecil-kecilan dan daerah pemasarannya juga masih ter 

batas pada daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Jenis ..rokok 

yang pertama diproauksi oleh perusahaan rokok ini adalah 

rokok klobot, yaitu salah satu jenis rokok yang pembungkus 

nya adalah terbuat dari klobot jagung. Namun, dari tahun 

ke tahun perusahaan rokok ini mengalami kemajuan yang sa 

ngal pesat.

kG
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Pada tuhun 1^65 perusahaan rokok ini mulai iflclebar- 

kail sayap pemasarannya, yang semula hanya dipasarkan di da 

erah Siaoarjo dan sekitarnya, rnaka mulai tahun 1965 daerah 

pemasarannya sudah mencapai Pulau Bali dan sekitarnya.

Pada tahun I968 perusahaan rokok ini mengadakan di 

versivikasi usaha, yang semula perusahaan rokok ini hanya 

bergerak dibidang usaha proauksi/industri yang raengolah ba 

han baku dan bahan penolong sehingga menjaai barang jadi 

yang siap dipasarkan, maka pada tahun ini perusahaan rokok 

ini mengadakan usaha baru yaitu jusl beli tembekau.

Pada tahun 1976 perusahaan rokok ini mengalami ben 

cana'besar, yaitu kebakaran yang melanda perusahaan, aki- 

bat kebakaran ini perusahaan menderita kerugihan yang. sa 

ngat besar dan menghabiskan hampir seluruh harta kekayaan 

parusahaan. Sehingga mulai pada. tahun ini perusahaan. rokok 

ini tidak melakukan kegiatan produksi lagi,

Pada tahun 1979 perusahaan rokok ini aidirikan lagi 

oleh pemiliknya. Jenis rokok yang diproauksi adalah rokok 

bunton, yaitu rokok yang bermutu rendah dan harga jualnya 

pun rendah/murah. Hal ini karena terbatasnya modal yang di 

miliki, namun dari tahun ke tahun perusahaan rokok ini me 

ngalami kemajuan yang sangat pesat terutama setelah mele- 

barkan sayap pemasarannya ke Pulau Bali dan sekitarnya.

1.2. Hasil produksi.

Hasil jadi perusahaan rokok "X" ini berjenis-jenis
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baik dalam mutu maupun isinya. Ada tiga merek yang seka - 

rant, diproduksi yaitu :

1. Rokok Kretek Cap :

Jenis rokok kretek ini yang paling banyak diproduksi ka 

rena banyak laku dipasaran. Isi rokok kretek ini adalah 

10 batang.

2. Pokok Kretek Cap MSn :

Jenis rokok kretek ini mempunyai mutu yang sama dengan 

rGkok kretek cap "S" diatas, hanya isinya yang berbeda 

yaitu 12 batang.

3. Rokok Kretek Cap nSMu :

Jenis rokok kretek ini mempunyai mutu yang hampir sama 

dengan rokok kretek cap "S". Isi rokok kretek ini ada

lah 10 batang. 

if, Kokok Kretek Cap "SR" :

Jenis rokok kr.etek ini mempunyai harga jual yang paling 

tinggi dibanding ketiga jenis rokok kretek yang lain, 

karena mempunyai mutu yang paling baik, Isi rokok kre

tek ini adalah 12 batang.

1.3. Bahan baku yang dipergunakan, .

Bahan baku yang dipergunakan untuk membuat rokok 

kretek' ini ada beberapa macam diantaranya :

1. j.’ejibci.rtuu :

i'e.nbakau yang dipergunakan oleh perusahaan rokok ini ada 

beber&pu jenis yaitu :
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• - Tembakau Krosok dari Bojonegoro

- Tembakau Wleri dari Bojonegoro

- Tembakau Gur-gur dari Madura

- Tembakau Kedu

- Tembakau Besekan dari Madura

2. Cengkeh :

- Cengkeh asli

- Cengkeh gagang, yang funcsinya untuk menekan biaya ka 

rena harganya lebih murah daripadi cen&keh asli.

3* Saus :

Saus ini gunanya untuk bahan pewangi. Jenis-jenis saus 

yang dipakai oleh perusahaan yaitu :

- Havana Olie

- Pruimen Olie

- Virginia Olie

- Anise £RC

- Labdanum

- Nectar

- Fancy Aroma

- Heliotropin

- Maple Laetone

- JCthyl Vanilie

- Coumarine

- C 14

- C 16

- Vanilie Clove Note
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1.4. Tenaga kerja.

Perusahaan ini n.emiliki dua macam tenaga kerja ue- 

n&an jurnlah kurang lebih 350 orang. Dari jumlah tersebut 

terbagi menjadi :

1. Karyawan tetap atau karyawan bulanan.

Karyawan ini adalah karyawan yang menerima gaji bulanan 

secara tetap, gaji tersebut aidasarkan atas tingkatan 

formal yang ada, disamping itu juga didasarkan atas pe 

ngalaman kerja yang dimiliki. Jumlah karyawan tetap yang 

ada dalam perusahaan sebanyak 50 orang.

2. Karyawan harian atau karyawan tidak tetap,

. Karyawan ini adalah karyawan yang mendapatkan upah ber 

dasarkan absensi tiap hari atau secara harian, dihargai 

sesuai prestasinya yang nyata. Karyawan ini tidak tetap 

jumlahnya sebab sering bertambah atau berkurang sesuai 

aktivitas produksinya.

2, Struktur Organisasi dan Job Description

Karena perusahaan rokok kretek ini sudah roengalami 

perkembangan raenjadi perusahaan yang cukup besar, maka 

struktur organisasi dan job diskripsi imitlak diperlukan, 

karena hal ini merupakan patokan yang dapat memberikan ke 

jelasan tentang tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seti 

ap fungsi yang ada dalam perusahaan, sehingga dengan bata 

san-batasan itu setiap karyawan tidak rnemiliki Uera^u-ragu 

an dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
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Beruasarkan hasil wav.'ancara yang penulis lakukan, 

bentuk siruktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan 

rokok ini adalah struktur organisasi garis dengan susunan 

organisasi sebagai berikut :

- Direktur uibantu oleh seorang wakil Direktur membawahi 

Bagian Pembelian, Bagian Keuangan, Bagian Gudang, Bagian 

Personalia, Bagian Produksi, dan Bagian Penjualan.

- Bagian Pembelian, yang menyusun prosedur dan rencana pem 

belian.

- Bagian Keuangan membav/ahi ICasir dan Pembantu Kasir.

- Bagian Administrasi, dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

Pita Cukai, Pembukuan, Gaji dan Upah pegawai,

- Bagian Gudang Bahan Baku dan Gudang Hasil Jadi.

- Bagian Personalia, yang mengurus masalah ketenagakerjaan.

- Bagian Produksi, yang mengurus masalah pengelolaan Bahan 

Baku menjadi Produk Jadi,

- Bagian Penjualan, membawahi langsung semua kegiatan pen 

jualan dan penagihannya.

Untuk lebih jelasnya, Bagan Struktur Organisasi pe 

rueahaan rokok kretek MX" dapat dilihat pada garabar 3 pada 

halaman 52.

Adapun uraian mengenai tugas ’masing-masing bagian 

yang ada dalam perusahaan rokok ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur*

- Bertanggung jawab atas perkembangan ataupun kemundu- 

ran perusahaan yang dipimpinnya*
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- Mendelegasikan wewenang serta menetapkan tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan oleh bawahannya.

- i-ierencanakan dan menetapkan struktur organisasi pe 

rusahaan.

- Kengkoorainir dan mengawasi pelaksanaan dari renca 

na yang telah aitetapkan.

- Meminta pertanggUng jawaban dari pekerja bawahan - 

yang telah ditetapkan.

- Membuat keputusatt atas laporan-laporan/informasi 

yang diterimanya,

2. Wakil Direktur.

- Membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya.

- Memberi sai'an-saran kepada Direktur.

3* Bagian Produksi.

- Member! laporan kepada Direktur atas seluruh kegia- 

tan produksi yang dijalankan oleh perusahaan.

- Bertanggung jawab serta menjamin kelancaran proses 

pembuatan rokok yang dilakukan oleh para pekerja.

- Menentukan besarnya kebutuhan bahan baku, bahan pe 

nolong, tenaga kerja dan peralatan lainnya yang di 

perlukan.

- Mengav/asi pelaksanaan kegiatan penelitian dan peng- 

embangan dalam rangka meningkatkan rautu proauk yang 

ada.

,4 . Bagian Keuangan.

- Mengembangkan uan menentukan sistim pengelolaan keu

L I  fC 
a k a a n

; a i r l a n o o a - 

B A Y A
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angan untuk kelancaran operasi perusahaan.

- Membuat laporan keuangan berkala yang memuat angga- 

ran dan realisasinya serta penyimpangan yang terja- 

ai tepat pada waktunya dan memberikan penjelasan me 

ngenai sebab-sebab terjauinya penyimpangan.

5. Bagian Pembelian.

- Menyusun prosedur dan rencana pembelian ' bahan baku 

dan penolong serta barang-barang l&innya yang diper 

lukan.

- Menghubungi pihak suplier guna mendapatkan informa*- 

si mengenai harga bahan baku serta semua syarat pem 

bayarannya.

6. Bagian Administrasi.

- Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pita 

cukai, pembukuan, serta mengurusi gaji dan upah pe 

gawai.

7. Bagian Gudang Bahan Baku.

- Memberi laporan pada Direktur mengenai jumlah pene 

rimaan dan pemakaian bahan baku pada waktu tertentu.

- Mengajukan permintaan pembelian dengan persetujuan 

kepala bagian produksi kepada bagian pembelian.

- Menerima dan menghitung bahan baku yang dibeli dari 

suplier dengan dibantu oleh bawahannya.

- Bertan^gung jawab atas penyimpanan bahan baku yang 

aaa ai gudang.

- Melakukan perhitungan phisik dengan petugas lain -
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atas seluruh bahan baku yang ada ai gudang dan me- 

laxjorkan hasil perhitungan tersebut kupada Direktur.

i$* Bagian Gudang' Hasil Jaui.

- Bertanggung jawab atas jumlah perseaiaan hasil jadi 

yang disimpannya.

- Melaporkan jumlah penerimaan dan penjualan hasil ja 

di setiap bulannya kepada Direktur.

9. Bagian Penjualan.

- Menentukan target penjualan bulanan maupun tahunan 

guna keperluan bagian produksi maupun bagiannya, 

yang terlebih dahulu disetujui oleh Direktur dan Ba 

gian Produksi.

- Mengav/asi pelaksanaan penjualan produk dan mengkoor 

dinir pengumpulan informasi pasar mengenai perusaha 

an saingan, harga jual, kualitas dan syarat-syarat 

kredit.

- Membina hubungan baik dengan para agen dan langga

nan, serta meningkatkan pelayanan yang dapat diberi 

kan oleh perusahaan.

- Membuat Laporan Penjualan Kredit setiap akhir bulan.

10. Bagian Personalia.

- Melaksanakan dan mengawasi pencarian, seleksi, pe

nerimaan dan penempatan pegavai pada bagian-bagian 

yang membutuhkannya.

- Mengaaakan penilaian atas prestasi kerja bawahan- 

nya secara berkala.

^5
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3. Ke0iatan Penjualan yan^ Ada Dalam Perusahaan

Pada umumnya transaksi penjualan dilakukan dengan 

cara kredit. Penjualan aaa yang didalam kota Sidoarjo dan 

ada yang diluar kota Sidoarjo, yaitu antara lain : Madiun, 

Uganjuk, Malang, Blitar, Banyuwangi dan Pulau Bali.

Penjualan kredit pada perusahaan rokok ini dilaku

kan melalui tiga saluran distribusi, yaitu :

1. Penjualan langsung ke pengecer.

2. Penjualan melalui sub agen.

3- Penjualan melalui agen pusat.

ad.l., Harga penjualan kreait yang dilakukan langsung ke pe 

ngecer, pada umurnnya sebesar bandrolnya setelah diku 

rangi oleh keuntungan yang wajar untuk pengecer ter 

sebut, Timbulnya piutang untuk penjualan kredit de

ngan cara ini adalah sejak pengiriman barang telah 

sampai ke tempat pengecer tersebut. 

ad.2. Apabila perusahaan melakukan penjualan kredit mela

lui sub agen, maka harga penjualan untuk cara ini 

adalah harga bandrol dikurangi dengan keuntungan pe 

ngecer dan keuntungan untuk sub agennya itu sendiri. 

Adapun lokasi daripada sub agen yang ditunjuk diren 

canakan sedemikian rupa sehingga nantinya tidak tim 

bul adanya perang harga aiantara sesama sub agen di 

aalam rr.emperebutkan langganan. Seaangkan timbulnya 

piutang untuk penjualan dengan cara ini adalah sejak 

barang yartg dikirim perusahaan sampai ke tempat dima
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na sub a^en berada.. 

ad.3 . Penjualan melalui agen pusat biasanya untuk kota-ko 

ta yang lokasinya terlalu jauh dari perusahaan, se

hingga untuk mengadakan penjualan langsung ke penge 

cer terasa tidak memungkinkan. Dengan demikian agen 

ini dapat dikatakan sebagai perwakilan dari perusaha 

an untuk suatu wilayah tertentu.

Harga yang aitetapkan oleh perusahaan adalah harga 

banarol setelah dikurangi dengan keuntungan untuk pe 

■ngecer, sub agen dan untuk agen* Sedangkan timbulnya 

piutang adalah sejak pengiriman barang oleh perusaha 

an telah sampa'i ke tempat agen tersebut.

Adapun informasi penjualan untuk tahun I982, 1983 > 

1984* dan 1985 dapat dilihat pada tabel 1. pada halaman - 

58.

Sedangkan Laporan keuangan perusahaan yang berupa :

- Neraca untuk tahun 1982, 1983, 1984 dan tahun I985 

dapat dilihat pada tabel 2* pada halaman 59,

- Daftar perhitungan Rugi/Laba untuk tahun 1982, 1983 

1984» dan tahun 1985 dapat dilihat pada tabel 3- pa

■ da halaman 60.

3.1, Kondisi piutang.

Dari hasil penelitian yang menulis lakukan pada pe 

rusahaan aapat penulis simpulkan, bahwa masalah yang paling 

serius dihadapi oleh perusahaan adalah masalah piutang.
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TABEL 1 

ikfohmasi penjualan

No. Jenis Bal Jumlah .Rut)iah (000)
Barang 1982 1983 1984 1985

1 Cap "S" 16.125 129.000 _ _ _

isi 10 16 .625 - 1 3 3 .00) - -

13.900 - - 139.000 -

16.750 - - - 167.500

2 Cap »S" 2.4-80 24.800 - - -

isi 12 2.500 - 25.000 - -

2.032 - - 25.400 -

2.240 - - - 28.000

3 Cap "SM" 8.063 6if.500 - - -  ■

isi 10 8.250 - 66,000 - -

7.050 - - 70.500 -

8.325 - - _ 83.250

4 Cap "SR" 1.508 37.700 - - -

isi 12 1.536 - 38.1+00 - -

1.612 - - 40.300 -

1.860 - — — 46.505

Jumlah Penjualan 256.000 262./f 00 275.200 325.225

Sumber : Intern Perusahaan.
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WEfiACA KOMPjvSA T IF  
(DALAK RIBU.iN RUPIAH)

31-12-1982 3 1-12 -1983 3 1- 12-1984 3 1 - 12 -19 85

A k t i v a

Aktiva Lancar :

Ka s 2.560 5.940 7.168 6.858
Piutang Dagang 28.160 37.720 50.185 90.635
Persediaan Bahan Baku 10.880 13.800 15.870 17.300
Persediaan Barang Dalam Proses 2.061 5-580 6.120 8.545
Persediaan Barang Jadi 6.400 5.243 6.380 2.335
Pajak dan Biaya Dibayar Dimuka 
Total Aktiva Lancar

3.800 3.920
50.061 68.283 89-523 129.593

Aktiva Tetap : v

Tanah 10 .354 10.354 10.354 10.354
Geaung (net) 36.560 34.732 32.996 31.346
Inventaris (net) 5.177 5.100 6.250 5-938
Kendaraan (net) 51.770 56.593 59.566 57.07/*
Total Aktiva Tetap 103.861 106.779 109.166 104.712

Total Aktiva 

Hutang dan Modal

==153*211= _lZ5iQ62_ _128i682_ J2is3Q5=

Hutang Lancar :

Hutang Dagang 10 .240 19.360 2if.400 40.385
Hutang Bank . 19.200 24-400 30.650 42.985
Hutang Pajak « • - 2.0/4-8 1.980
Total Hutang Lancar 29.440 43-760 57.298 85-350

*
Hutang Jangka Panjang ' 54.400 i+0.080 30.175 15.229

M o d a l :

Modal 49.152 70.082 9 1.2 2 2 111.216
Laba Tahun Berjalan 20.9^0 21.140 19.99h 22.510
Total Modal ; 70.082 9 1.222 111.216 133-726

Total Passiva -*152^222. _128.682_

T
Sumber : Intern Perusahaan.
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TABjIL 3

l a p o r a n  r u g i / l a b a  k o m p a r a t i f
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

31-12-1982 31-12-1983 51-12-1984

------------- *

31-12-1985

Penjualan Tunai 25.600 26.240 27.520 32.525

Penjualan Kredit 250.400 256.160 247.680 292.750

Total Penjualan 2 % .  000 262.400 275-200 325.251;

Harga Pokok Penjualan (179.200) (184.960) (197.100) (24*5.941)

Laba Kotor 76,800 77.440 78.100 81.3.14

Biaya Operasi :

Biaya Penjualan (10.240) (1 0 .520) (10.660) (11.440)

Biaya Administrasi & Umum ( 7.680) ( 7.720) , ( 7-958). ( 8.250)

Laba Operasi 58.880 59-200

1

59.482 61.624

Biaya Lain-lain (17.920) (18.150) (17.735) (18.850)

Laba Sebelum Pajak 40.960 41.050 41.747 42.774

Pajak ( 8.840) ( 8.866) , ( 8.940) (' 9.694)

Laba Bersih :_™22Ai 2g_ 22.802 „22iQ8SL_

Sumber : Intern Perusahaan.
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piutang natia perusahaan ini merupakan post yang terpentin^ 

karena sebagian besar uari penjualannya, dilakukan secara 

kredit,

Keadaan piutang menunjukkan pengelolaan yang tidak 

beres. Karena turn over piutang dari tahun ke tahun mcnga 

lami penurunan, yang berarti ada over investment pada piu

tang, Adapun tingkat perputaran piutang pada perusahaan 

ini dapat dilihat pada tabel 4 . berikut ini :

TABEL if 

TINGKAT PERPUTARAN PIUTANG

Tahun ^ 8 3 1984 1985

Piutang Awal 28.160,000 . 37.720.000 50.185*000

Akhir 37.720.000 50.185.000 90.635.000

65.880,000 87.905.000 140.820.000

2 2 2

Rata-rata 32.940.000 43-952.500 70.410.000

Credit, sales 236.160,000 247.680.000 292.730.000

32.940.000 43*952.500 70.410.000

Turn Over 7,16 kali 5,63 kali 4,15 kali 

____________________

Dari tabel tersebut diatas aapat dilihat bahwa tint, 

kat perputaran piutang yang semakin menurun , yaitu uari
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7,16 kali pada tahun 19^3 ; 5)63 kali pada tahun 1964 ; 

dan menjadi 15 kali pada tahun 19^5 ) yang herarti umur 

piutang dagang tersebut semakin lama pada langganan, kare 

na langganan mengundur-undur pembayaran hutang-hutangnya, 

Keadaan ini tampak pada tabel 5 berikut ini :

TABEL 5

Pjfift BANDINGAN OF CREDIT PERUSAHAAN
DEKGAH UHUfi PIUTaNG DAGAjsG

Tahun Term of credit 
Perusahaan

Umur Pi
utang

Keterlambatan Pengum- 
pulan Piutang

"1983 45 hari 50 hari 5 hari

1984 45 hari 63 hari 18 hari

1985 45 hari 86 hari 41 hari

Dari tabel 5 tersebut dapat ailihat, bahwa piutang

perusahaan dari tahun ke tahun pengumpulannya semakin lama. 

Begitu juga dengan keterlambatan pengumpulan piutang, yang 

terlihat dari tahun ke tahun jumlahnya semakin besar,

Beraasarkan hasil-pengamatan dan wawancara yang pe 

nulis lakukan pada perusahaan tempat penulis melakukan pe 

nelitian, terdapat beberapa hal yang menyebabkan piutang - 

perusahaan aari tahun ke tahun pengumpulannya semakin lama, 

yaitu antara lain ;
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1. Prosedur piutang uagang yang diterapkan pada peru 

sahaan kurang tepat.

Pada perusahaan ini, banian penjualan telah melak 

sanakan disiplin kerjanya beraasarkan perintah da 

ri Direktur untuk melaporkan hasil penjualan kre 

dit selama satu bulan pada akhir bulan yang ber - 

sangkutan. Pada akhir bulan, bagian penjualan me 

nyerahkan laporan penjualan tersebut bersamaan de 

ngan tembusan faktur-faktur penjualan kredit sela 

ma satu bulan yang bersangkutan kepada bagian pem- 

bukuan, sehingga setiap av/al bulan berikutnya bagi 

an pembukuan menerima laporan penjualan kredit be 

serta tembusan faktur-faktur penjualan kredit. Pa 

da awal bulan tersebut bagian pembukuan mencatat - 

penjualan kredit selama satu bulan yang lalu pada 

buku jurnal penjualan dan sekaligus memposting ke 

perkiraan raasing-masing langganan.

Buku besar pembantu piutang belum diterapkan pada 

perusahaan, sehingga tidak dapat dipergunakan un 

tuk mengontrol saldo piutang dagang para debitur/ 

langganan, begitu pula faktur asli berikut tembu 

sannya yang disimpan oleh bagian penjualan dan ba 

gian pembukuan belum diatur sesuai nomor urut dan 

tanggalnya,

Penyusunan daftar uaiur piutang serta prosedur pe- 

ngiriman aaftar salao piutang kepada langganan be
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lum dilakukan oleh perusahaan, -sehingga piutang se 

makin membengkak tidak terkendali. 

c. Kebijaksanaan pemberian crcdit sales kurang tepat.

Langganan yang melunasi pembayaran piutang kepada - 

perusahaan lebin dari term of credit tiaak raenda 

pat sanksi, sehing6a banyak terjadi keterlambatan 

pembayaran.

3. Kurang efektivnya penagihan kepada langganan,

Perusahaan melakukan penagihan piutang hanya apabi 

la langganan belum melakukan pembayaran kepada pe 

rusahaan setelah lewat jatuh temponya. Dan penagi 

han ini tidak dilakukan oleh bagian cersendiri, se 

hingga kecakapan dan kejujurannya belum bisa dian 

dalkan,

4. Kurang selektifnya pemilihan langganan.

Ketelitian memilih para langganan perusahaan meru 

pakan faktor yang menentukan terhadap cepat atau 

lambatnya pengumpulan piutang, Sebelum perusahaan 

memberikan term of credit, hendaknya diseleksi ter 

lebih dahulu kondisi langganan, apakah langganan 

dapat dipercaya dan mampu membayar semua hutangnya 

tepat pada waktunya atau tidak,

3.2. Prosedur timbulnya piutang dagang yang ada dalam peru 

sahcian.
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1. Bagian Penjualan setelah memerikse surat pesanan 

pembelian dari debitur, langsung menerbitkan Sales 

Order rangkap empat dan menanriatanganinya. iimpat 

lembar Sales Order tersebut aiaistribusikan seba- 

gai berikut :

- Lembar keempat aiberikan kepada debitur se 

bagai surat pemberitahuan.

- Lembar ketiga aiberikan ke Bagian Gudang Ra 

rang Jadi, untuk mempersiapkan barang yang 

dipesan.

- Lembar kedua diserahkan ke Bagian Pembukuan 

pada akhir bulan bersamaan dengan laporan 

penjualan.kredit.

- Lembar aslinya disimpan sebagai arsip.

Contoh Surat Pesanan Pembelian dan Sales Order ma 

sing-masing dapat dilihat pada lampiran 1  dan lam 

piran 2 •

2. Bagian Gudang Barang Jadi mencatat/mengurangi per 

sediaan barang jadinya pada daftar persediaan ba

rang jadi berdasarkan tembusan Sales Order lemhar 

ketiga yang diterima dari Bagian Penjualan. Selan 

jutnya mengelu&rkan barang sesuai dengan fakturnya 

dan aiherikan ke Bagian Pengiriman.

Contoh Daftar Persediaan Barang Jadi dapat dilihat 

pada lampiran 3 .

3. Bagian Pengiriman mengirirnkan barang yang diterima
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nya dari Bagian Gudang Barang Jaai ke alamat debi- 

tur sesuai dengan yang tertera pada Sales Order 

lembar ketiga, yang disertai £ales Order lernbar ke 

tiga sebagai surat jalan.

4 . Bagian Pembukuan setelah meneriraa Laporan Penjua

lan Kredit beserta tembusan faktur-l'aktur penjual

an kredit selama satu bulan pada akhir bulan yang 

bersangkutan, mencatatnya pada awal bulan berikut 

nya pada buku debitur. Selanjutnya menyerahkan La 

poran Penjualan Kredit.tersebut kepada Direktur/Wa 

kil Direktur.

Contoh Laporan Penjualan Kredit dapat dilihat pada 

lampiran 4 .

5 . Direktur/Wakil Direktur meneriraa Laporan Penjualan 

Kredit dari Bagian Pembukuan yang nantinya dipakai 

sebagai dasar untuk memeriksa antara penjualan kre 

dit dengan Uang kas yang masuk.

3.3. Prosedur penerimaan kas hasil penagihan piutang yang 

ada dalam perusahaan*

Piutang yang ada dalam perusahaan apabila sudah ja 

tuh tempo, maka tentunya aiharapkan dapat diperoleh secara 

kas, Akan tetapi setiap perusahaan yang melakukan penjual 

an secara kredit tidak selalu menaapatkan hal yang demiki 

an, Karena adanya penggolapan-penggelapan uang yang dilaku 

kan oleh karyawannya.
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Untuk ifienghindari terjadinya penggelap£jjfi7kecurangan 

yang ailakukan oleh pegawai perusahaan, maka diperlukan pe 

nyerapurnaan atas prosedur-proseaur yang dijalankan oleh pe 

rusahaan.

Prosedur-prosodur tersebut saling berhubungan satu 

sama lain aan tidak dapat dipelajari secara terpisah. Ki- 

salnya jika prosedur piutang hendak diperbaiki, maka kita 

tidak boleh hanya moneliti prosedur piutang itu saja, teta 

pi prosedur lain juga harus diteliti, karena erat hubungan 

nya dengan prosedur piutang, misalnya : penerimaan uang da 

ri piutang tersebut.

Didalam prosedur penerimaan uang hasil penjualan - 

kredit yang diterapkan pada perusahaan saat ini, prinsip- 

prinsip dasar pengendalian intern telah dilaksanakan walau 

pun tidak semua prinsip diterapkan dalam perusahaan.

Prinsip yang belum diterapkan adalah belum disetor 

kannya penerimaan kas Setiap harinya secara intact ke Bank 

dimana perusahaan membuka rekening. Penyetoran penerimaan 

kas yang dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah secara 

berkala dengan mempertimbangkan saldo kas, dengan tujuan 

supaya tidak terjadi kekurangan kas.

Unsur lain yang menurut penulis sebagai kelemahan 

yaitu tidak diharuskannya bagi pengelola phisik kas (Kasir) 

untuk membuat laporan saldo harian kas, serta jarangnya di 

laksanakan penghitungan phisik uang secara mendadak.
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PEMBAHASAft MASALaH DAfl PiSMECAHAtfNYA

Setelah diuraikan pada Bab III mengenai sistira dan 

prosedur yang aijalankan untuk mengelola piutang dagang, 

maka pada Bab ini akan dibahas kelemahan-kelemahan sistim 

aan prosedur tersebut yang merupakan permasalahan yang ai 

hadapi oleh perusahaan dengan pemecahannya yang sekaligus 

merupakan pengujian hipotesa.

Seperti yang telah-diuraikan pada bagian pendahulu 

an skripsi ini masalah yang dihadapi perusahaan terutama 

mengenai pengendalian intern atas piutang yang belum me 

madai karena penerapan sistim informasi akuntansi yang ku 

rang memuaskan,

Sesuai dengan kondisi perusahaan, beberapa masalah 

atau persoalan yang bisa penulis rumuskan antara lain

1. Informasi akuntansi penjualan yang ada dalam peru 

sahaan kurang dapat dipercaya/diandalkan, sehingga 

timbul kelemahan dalam hal pengamanan piutang.

2. Terdapat beberapa prinsip pengendalian' intern yang 

belum diterapkan dalam hal penerimaan kas hasil pe 

nagihan piutang yang ada dalam perusahaan.

3. Kurang sempurnanya kebijaksanaan credit sales yang 

diterapkan pada perusahaan.

k. Pengumpulan piutang dagang yang ada dalam perusaha 

an seringkali melebihi term of credit yang telah
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ditontukc-n oleh perusahaan, sehingga men^akibatkan 

turn over piutang dari tahun ke tahun mengalami pe 

nurunan.

ad.l. Informasi akuntansi penjualan yang ada dalam perusa 

haan kurang dapat dipercaya/diandalkan, sehingga tim 

bul kelemahan dalam hal pengamanan piutang.

Pada perusahaan ini, sehubungan dengan prosedur pen 

catatan transaksi penjualan kredit, banian pembukuan (buku 

debitur) mencatat transaksi penjualan kredit bulan yang - 

lalu yang diterima dari bagian penjualan pada awal bulan 

berikutnya. Sebagai akibat adanya prosedur pencatatan tran 

saksi penjualan kredit yang tertunda, maka menejemen tidak 

dapat memperoleh informasi berapa saldo piutang dagang ma 

sing-masing langganan setiap harinya.

Dengan adanya prosedur pencatatan piutang dagang se 

perti ini, maka penjualan kredit kepada langganan misalnya 

pada hari ini akan dicatat cian diposting oleh bagian pembu 

kuan satu bulan kemudian dan akan nampak pada perkiraan 

langganan sesudah transaksi terjadi selama satu bulan. Pro 

sedur semacam ini menyebabkan keputusan menejemen menjadi 

salah, dimana perusahaan tidak dapat menganalisa berapa si 

sa/saldo piutang dagang yang sebenarnya pada saat yang te 

pat, sehingga bagian penjualan bisa dengan raudah memberi - 

persetujuan penjualan kredit kepada langganan tanpa menge 

tahui berapa salao piutang uagang yang benar-benar ada pa 

ua langganan tersebut.
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Diriukung dengan adanya informasi ,yang kurang tepat 

airaana setiap terjadi penjualan kredit selaraa periode satu 

bulan tersebut, bagian penjualan selalu meminta informasi 

kepada bagian pembukuan mengenai berapa saldo piutang da- . 

gang pada saat itu kepada langganan tersebut, sedangkan pa 

da periode tersebut kenyataannya telah terjadi penjualan 

kredit kepada langganan yang sama dimana bagian pembukuan 

belum menerima laporan penjualan kredit dan memposting ke 

perkiraan langganan, karena laporan penjualan selama perio 

de tersebut baru diterima oleh bagian pembukuan dari bagi 

an penjualan pada awal bulan berikutnya*

Kal ini menyebabkan saldo piutang dagang kepada lang 

ganan tersebut semakin membengkak tidak terkendali, karena 

pada awal mulanya saldo piutang dagangnya sudah tinggi di 

mana baru dapat diketahui pada awal bulan berikutnya, se

dangkan selama periode bulan tersebut aiberikan persetuju- 

an kredit lagi sehingga kerugian atas piutang dagang yang 

tidak tertagih semakin besar kemungkinan terjadinya dan se 

hubungan dengan pengendalian akuntansi (accounting control) 

menempatkan piutang dagang tersebut pada titik yang kritis 

dan kurang terjamin t-ingkat keamanannya.

Guna kepentingan pengendalian kredit, maka informa 

si yang tidak terlambat sangat diperlukan agar pengamanan

harta kekayaan perusahaan khususnya piutang dagang dapat 

terjamin.

Informasi yan& up to date dapat dicapai jika metode

’  ■ I U  JC
* A A N  I 
aIRLaNQG*'1
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posting harian dilaksanakan oleh perusahaan dalam mencatat 

piutang, sehingga jumlah-jumlah didalam perkiraan masing - 

masing langganan dapat menggambarkan posisi piutang perusa 

haan yang sebenarnya setiap harinya. Agar prosedur ini da 

pat dilaksanakan dengan efektif, maka faktur-faktur penjua 

lan kredit harus diterima bagian pembukuan (buku piutang) 

setiap hari.

Buku besar pembantu piutang (account receivable sub 

sidiary ledger) juga belum diterapkan pada perusahaan ini, 

hal ini disebabkan adanya laporan penjualan kredit yang ter 

larabat dimana baru diterima oleh bagian pembukuan pada awal 

bulan berikutnya, padahal buku besar pembantu piutang da

gang akan sangat bermanfaat .jika bdibukukan secara harian 

karena prosedur ini akan selalu memonitor penjualan kredit 

kepada langganan setiap terjadi transaksi, dalam arti kesa 

lahan-kesalahan pencatatan akan muaah diketahui. ■

Faktur/nota penjualan yang disimpan oleh bagian pen 

jualan dan bagian pembukuan belum diatur menurut nomor urut 

dan tanggalnya, sehingga jika pada suatu saat terjadi retur 

penjualan maupun potongan penjualan ataupun pada saat pelu 

naean dari langganan untuk faktur dengan nomor dan tanggal 

tertentu, pihak perusahaan akan cukup kerepotan, karena ma 

sih harus mencari-cari bukti tersebut 'sesuai dengan teng- 

gal dan nomor urut guna mencek kebenarannya.

Guna tercapainya penghem-.ttan v.aktu, faktur penjualan yang 

disimpan oleh bagian penjualan aan banian pembukuan harus
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aisimpan menurut nomor urut dan tan&gal terjsuinya. Selling 

ga jika pada suatu saat terjadi memo retur penjualan mau- 

pun potongan penjualan ataupun penjualan kurang besar atau 

kurang kecil dalam footing dan crossfooting, bagian pembu 

kuan tidak akan kerepotan dalam mencari bukti-bukti yang 

bersangkutan dan melaksanakan koreksi-koreksi yang diperlu 

kan.

Untuk melibatkan langganan sebagai pengendali dari 

luar perusahaan yang independent,maka perusahaan perlu me 

ngirimkan daftar saldo piutang (statement of account) kepa 

da langganan secara periodik setiap bulannya. Bentuk daf 

tar saldo piutang dapat dilihat pada lampiran 5*

Pengiriman daftar saldo piutang ini juga penting bagi de 

bitur guna raemperoleh informasi secara berkala/periodik be 

rapa sisa hutangnya yang masih harus aibayar kepada peru

sahaan.

Perusahaan perlu mengadakan cadangan penghapusan pi 

utang supaya apabila pada akhir tahun ada debitur yang ti 

dak bisa melunasi hutangnya maka perusahaan tidak begitu 

mengalami kerugihan yang besar, sebab sebelumnya telah di 

cadangkan lebih dahulu.

Metode yang dipakai sebaiknya Metode Analisa Umur Piutang, 

sebab metode ini dapat flienunjukkan jumlah piutang yang ak 

an dapat1 uitagih sesuai dengan keadaan, sehingga jumlah pi 

utan^ yan^ uilaporkan dalam neraca akan lebih mendekati - 

kenyataan.
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Prosedur timbulnya piutang dagang yang diusulkan.

1. Bagian Penjualan setelah memeriksa Surat Pesanan 

Pembelian dari langganan, maka lembar kedua dikem- 

balikan kepada langganan sebagai tanda persetujuan - 

adanya penjualan barang secara Kredit. Sedangkan 

Surat Pesanan pembelian lembar pertama disimpan se 

b&gai file.

Surat Pesanan Pembelian ini berfungsi sebagai buk 

ti jika terjadi wan prestasi dikemudian hari dari 

salah satu pihak (pembeli atau penjual)

Berdasarkan Surat Pesanan Pembelian lembar pertama 

Bagian Penjualan menerbitkan Sales Order (S,0) se- 

banyak empat lembar dan menandatanganinya.

Empat lembar Sales Order tersebut didistribusikan 

sebagai berikut :

- Lembar pertama diserahkan ke Bagian Piutang.

- Lembar ketxgadiserahkan ke Bagian Pembukuan 

yang diserahkan beserta Laporan Penjualan -

Kredit, setiap harinya,

- Lembar kedua diserahkan ke Bagian Gudang Ba 

rang Jadi, untuk mempersiapkan barang yang 

dipesan.

- Lembar keempat disimpan sebagai file.

'd. Bagian Pembukuan setelah menerima Laporan Penjual

an Kredit boserta SO lembar ketiga dari Bagian Pen 

jualan, lalu mencatatnya pada Buku Debitur. Setelah
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itu ifienyen/nkan SC lembar ketiga ke Bahian Piutang 

dan menyerahkan Laporan Penjualan Kredit ke Direk- 

tur/\Yakilnya yang nantinya akan dipakai sebagai da 

sar untuk raemeriksa antara Laporan Penjualan Kre- 

dit dengan uang kas yang masuk.

3. Bagian Piutang setelah uienerima SO lembar pertama 

dari Bagian Penjualan langsung mencatatnya pada Bu 

ku Pembantu Piutang, komudian dicocokkan dengan SO 

lembar ketiga yang uiterima dari Bagian Pembukuan. 

Sedangkan SO lembar pertama diserahkan ke Bagian 

Pengiriman.

4 . Beraasarkan SO -lembar kedua, Bagian Gudang Barang 

Jadi mengurangi persediaan barang yang ada di gu 

dang pada Daftar Persediaan Barang Jadi. Selanjut- 

nya mengeluarkan barang sesuai dengan yang tercan 

turn dalam SO lembar kedua, dan diberikan ke Bagian 

Pengiriman.

5. Bagian Pengiriman setelah menerima barang dari Ba 

gian Gudang Barang Jadi dengan SO lembar kedua, la 

lu mencocokkannya dengan SO lembar pertama yang di 

terima dari Bagian Piutang, setelah c o c o k  langsung 

juengirimkan barang ke Debitur yang disertai SO lem 

bar kedua sebagai Packing Slip. Sedangkan SO lem

bar pertama diberikan ke Bagian Faktur.

6. Berdasar SO lembar pertama tersebut, Bagian Faktur 

membuat Faktur rangkap tiga. (lihat lampiran 6).
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Faktur tersebut diaistribusikan sebagai berikut :

- Lembar pertama dikirimkan ke langganan.

- Lembar kedua aiberikan ke Bagian Piutang,

- Lembar ketiga disimpan sebagai file.

7. Untuk melibatkan langganan sebagai pengendali dari 

luar perusahaan yang independent, maka Bagian Piu 

tang perlu mengirimkan Daftar Saldo Piutang (State 

ment of Account) kepada langganan secara periodik 

setiap bulannya*

Pengiriman Daftar Saldo Piutang ini juga penting 

bagi langganan guna memperoleh informasi secara pe 

riodik berapa sisa hutangnya yang masih harus diba 

yar kepada-perusahaan.

ad.2. Terdapat beberapa prinsip pengendalian intern yang 

belum diterapkan aalam hal penerimaan kas hasil pena 

gihan piutang yang ada dalam perusahaan.

Didalam sistim dan prosedur penerimaan kas yang di 

terapkan perusahaan saat ini, prinsip-prinsip dasar pengen 

dalian intern telah dilaksanakan walaupun tidak semua prin 

sip diterapkan dalam perusahaan.

Prinsip yang belum diterapkan adalah belum disetor 

kannya penerimaan kas setiap hari secara intact ke Bank di 

mana perusahaan .neinbuka rebelling.

Penyetoran penoritaaan kas dilakukan oleh peru

sahaan saat ini adalah secara berkala dengan mempertimbang
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kan saldo kas, dengan tujuan supaya tidak terjadi kekurang 

an dana kas, Kebijaksanaan seperti ini adalah tidak benar 

karena menyebabkan Uang kas yang ada dalam perusahaan ma 

kin membengkak dan menganggur (idle), sehingga kebijaksana - 

an/prosedur tersebut akan mempersulit pengendalian intern 

atas penerimaan kas karena kemungkinan terjadinya lapping 

sangat besar.

Lapping dapat aicegah jika hasil penerimaan kas disetorkan 

setiap hari ke Bank aimana perusahaan membuka rekening se 

cara intact, artinya komposisi penerimaan dan komposisi pe 

nyetoran ke Bank harus sama.

Unsur lain yang menurut penulis sebagai kelemahan 

yaitu tidak diharuskannya bagi pengelola phisik kas (Kasir) 

untuk membuat laporan saldo harian kas, serta'jarangnya di 

laksanakan penghitungan phisik uang secara mendadak.

Menurut penulis laporan saldo harian kas perlu diadakan se 

hubungan dengan sistim dan prosedur penerimaan kas perusa 

haan, agar menejemen memperoleh informasi yang tepat ten 

tang saldo kas yang dimiliki perusahaan setiap harinya dan 

agar prosedur penghitungan kas secara mendadak dapat dila 

kukan setiap saat sehingga sistim pengendalian intern yang 

baik dapat dicapai perusahaan.

Laporan saldo harian kas juga dapat memberikan informasi 

mengenai berapa jumlah penerimaan kas yang harus aisetor - 

kan ke Bank pada keesokan harinya yang keraudian akan dico 

cokkan dengan bukti setor yang dikeluarkan Bank. Laporan 

salao harian kas dapat dilihat pada lampiran 7*
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ad.3» Kurang sempurnanya isebi jaksansan credit sales yang 

diterapkan pada perusahaan.

Karena sebagian besar penjualrn yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah secara credit, saaka kebijaksanaan credit 

sales^henaaknya disempurnakan. Adapun penyempurnaan yang 

perlu diaaakan oleh perusahaan aaalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi para langganan.

Inventarisasi dilakukan dengan cara mengadakan pe

ngelompokan masing-masing langganan berdasarkan da

. erah pomasaran dan kebiasaan pembayaran piutang, -

hal ini berguna untuk memudahkan petugas penagihan. 
i

Dari hasil inventarisasi ini dapat aiketahui bera 

pa jumlah langganan lama atau baru yang sudah ja~ 

tuh tempo.

b. Penelitian terhadap langganan.

Dengan mengadakan penelitian terhadap langganan, 

perusahaan akan dapat menghindarkan kerugihan yang 

diakibatkan oleh kesalahan diaalam merailih langga
4

nan tersebut. Sebab sekali salah diaalam memilih 

langganan, hal ini tidak bisa diatasi tanpa adanya 

kerugihan.

c. Mengadakan klasifikasi para langganan berdasarkan 

tingkat rosiko.

Kaksuduya disini acialah untuk mengetahui kemungki 

nan langganan tiaak merribayar sebagian atau seluruh 

hut. ngnya kepada perusahaan, .aisalnya untuk langga

i
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nan yang belum menunggak tingkat resikonya 1 % , 

terlambat l-JO hari tingkat resikonya Z yang 

terlambat ~j>0 - 60 hari tingkat resikonya 5 t, dan 

yang, terlambat lebih dari 60 hari, tingkat resiko

nya 10 %.

Hal ini diperlukan untuk menyeleksi langganan-lang 

ganan mana yang sekiranya masih diperbolehkan mem 

beli secara kredit.

ad.4 . Pengumpulan piutang dagang yang ada dalam perusaha 

an seringkali melebihi term of credit yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan 

turn over piutang dari tahun ke tahun mengalami pe 

nurunan.

Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka di 

butuhkan cara-cara atau usaha agar pengumpulan piu 

tang dagang tepat pada v/aktu yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. Adapun usaha/cara untuk memperce - 

pat pengumpulan piutang yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman faktur/surat pemoeritahuan.

Yang dimaksud disini adalah perusahaan mengirim 

kan faktur kepada debitur sehubungan dengan di- 

adakannya transaksi penjualan secara kredit, pe 

ngiriman faktur ini sebaiknya sebelum hari jatuh 

tempo, misalnya satu min^gu sebelum hari jatuh
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tempo. Pengiriman I’aktur sebelum hari jatuh tern 

po dimaksudkan agar debitur dapat memoerhatikan 

hutang-hutangnya, sehingga pada saat tanggal ja 

tuh temponya, debitur telah sanggup melunasi se 

aua hutang-hutangnya.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah di 

tentukan oleh perusahaan (term of credit), lane; 

ganan belum membayar hutangnya kepada perusahaan 

maka perusahaan harus raengirirakan surat teguran. 

Dan apabila tujuh hari setelah term of credit - 

langganan tersebut belum juga membayar, maka. pe 

rusahaan perlu mengirimkan surat peringatan kepa 

da debitur, atau dapat juga dilakukan melalui te
4

lepon bila memungkinkan, karena hal tersebut le 

bill efektif dan efisien.

b. Menunjuk petugas khusus untuk menagih piutang. 

Pada perusahaan ini tidak ada petugas khusus un 

tuk menagih piutang dagang, tetapi tugas ini di 

laksanakan oleh bagian penjualan, sehingga keca 

k&pan dan kejujurannya belum bisa dianaalkan. Pe 

rusahaan melaksanakan penagihan piutang terhadap 

langganannya hanya apabila langganan tersebut be 

lum melakukan pembayaran kepada perusahaan sete 

lah lewat jatuh temponya.

Langganan yang melunasi hutangnya kepada perusa 

haan lebih dari term of credit yang telah diten
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tukan hendaknya diberi sanksi, sehingga terjadi- 

nya keterlambatan pembayaran dan penumpukan piu 

tang dapat dihindari.

Agar lebih mempercepat pengumpulan piutang, maka ... 

dapat dilakukan dengan menunjuk petugas khusus - 

yang secara teratur akan mendatangi para debitur 

untuk melakukan penagihan. Cara ini dapat juga . 

dilakukan hanya apabila pengiriman faktur dan su 

rat teguran tidak menaapatkan tanggapan sedikit- 

pun dari debitur, misalnya debitur pada- beberapa 

hari setelah tanggal jatuh tempo belum juga mem 

bayar hutangnya. Dalam menunjuk petugas khusus 

tersebut, perusahaan perlu-memperhatikan.hal-hal 

seperti berikut :

- Jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

- Berkelakuan baik.

- Simpatik.

- Dapat menguasai bidang pekerjaannya dengan ba:-*- 

ik.

Syarat-syarat tersebut aiatas harus dipenuhi 

oleh petugas penauih, sebab petugas penagih ter- 
%

sebut akan berhaaapan dengan para langganan yang 

memiliki kepribadian aan sifat yang berbeda-beda. 

Sehingga kemungkinan petugas tersebut ckan menda 

patkan pelayanan yang kurang beik uari langganan. 

Dengan mengirim petugas khusus ini, maka aiharap

80
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kan debitur nigu mcnioayar hutang-hutangnya, kalau 

pun uebitur tiuak dapat membayar, maka palin^ • 

tidak perusahaan dapat mengetahui keaaaan yang 

sebenarnya dari aebitur, sehingga sampai terjadi 

kelambatan atau tidak dapatnya debitur melunasi 

hutang-liutangnya. Denman mengetahui keadaan dan 

alssan-alasan diatas, maka perusahaan disamping 

dapst menCegah resiko-resiko piutang lebih lan- 

jut, perusahaan juga dapat meneinpuh cara-cara 

yang lebih baik untuk memperoleh kembali piutang 

nya. Misalnya, menyerahkan persoalan ini kepada 

pihak ketiga untuk menagih piutanghya, apabila 

diketahui lebih jauh bahwa debitur sengaja meng 

hindari pembayaran hutangnya.

c. Memberikan potongan harga bagi yang membayar tu 

nai atau tempo yang lebih pendek.

Perusahaan tidak pernah memberikan potongan har 

ga ba6i langganan yang membayar tunai atau tempo 

yang lebih pendek, sehingga langganan lebih se- 

nang memilih pembelian secara kreditkarena le 

bih menguntungkan bagi langganan.

Pelaksanaan pengumpulan piutang yang agresif hen 

daknya disertai aengan service atau incentive la 

innya, seniii^a akan banyak membantu dalam usaha 

pengumpulan piutang secara cepat dan berhasil. 

Untuk memberikan daya tarik agar langganan sela
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maka perusahaan dapat merangsang para langganan 

yaitu dengan memberikan potongan harga ba&i yang 

mau membayar secara tunai atau tempo yang lebih 

penaek dari waktu yang ditetajjkan perusahaan.

Cara ini akan dapat mempercepat oengumpulan piu 

tang tanpa adanya rasa tekanan bagi pihak langga 

nan, aengan kata lain kedua belah pihak akan me 

rasa mendapatkan keuntungan dengan adanya kebi- 

jaksanaan ini.

Disini penulis akan memberikan contoh dari kebi 

jaksanaan tersebut diatas. Misalnya, syarat pem 

bayaran kredit yang dulu memberikan jangka waktu 

45 hari tanpa potongan, dirubah menjadi 2/10/net 

45- Ini berarti bahwa apabila pembayaran dilaKU- 

kan dalam waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan 

barang, langganan akan mendapatkan potongan tu

nai sebesar 2 % dari harga penjualan, dan pemba 

yaran selambat-lambatnya adalah 45 hari setelah 

waktu penyerahan barang.
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KESIMPULAH DAK SARAH

BAB V

Bersadarkan uraian-uraian dan pembahasan yang penu

lis kemukakan pada Bab yang terdahulu, tr.aka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dan pemberian saran-saran sebagai beri 

kut

1. Kesimpulan

Dengan penyempurnaan sistim informasi akuntansi di 

bidang penjualan, maka akan selalu tersedia informasi yang 

baik aalam arti informasi yang akurat, tepat waktu, konti 

nue dan relevan dengan kebutuhan menejemen dalam melaksa 

nakan ti-naakan pengawasan terhadap piutang sebagai usaha 

untuk mengurangi tingkat resiko yang timbul dan tingkat ke 

tidakpastian yang ada, sehinggs tingkat efisiensi usaha se 

cara keseluruhan meningkat. '

Dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesa kerja yang 

penulis ajukan adalah benar dan diharapkan akan dapat me 

ngatasi masalah-masalah yang aihadapi perusahaan terfeebut, 

Secara lebih terperinci kesimpulan-kesimpulan yang 

bisa ditarik dari uraian dan pembahasan skripsiini adalah:

1.1. Adanya kelemahan aiaalam pengendalian akuntan 

si piutang dagang dan penerimaan kas, yaitu :

a. Kuran^ torjsrainnya keamanan harta kekayaan 

perusahaan yang meliputi piutang dagang dan 

penerimaan kas.

o;>
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b. Adanya informasi akuntansi sehubungan dengan 

piutang dagang dan penerimaan kas yang ku- 

rang dapat dipercaya/diandalkan.

1.2. Masalah tersebut diatas disebabkan didalam sis 

tim dan prosedur piutang dagang dan penerimaan 

kas yang diterapkan perusahaan masih kurang ter 

kandung metode-metode dan prosedur-proseaur ter 

tentu untuk lebih mencegah terjadinya kecurang 

an-kecurangan.

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain :

a. Adanya pengendalian piutang dagang yang ku 

rang memadai, hal ini menyebabkan piutang 

dagang yang ada semakin membengkak jumlah- 

nya dari tahun ke tahun yang aiikuti oleh 

seraakin lambatnya turn over piutang terse

but .

Kal ini disebabkan oleh :

- Tidak diserahkannya faktur-faktur penjua 

lan kredit dari bagian penjualan ke bagi 

an pembukuan setiap hari.

- Buku besarpembantu piutang (account rece

ivable subsidiary ledger) belum diterap

kan pada perusahaan.

- Belum dilaksanakan penyusunan daftar umur 

piutang (aging schedule).

ok
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- Tidak diadakannya pen&irirnun daftar sal 

do piutang (statement of account) kepa 

da masing-masing langganan.

- Adanya prosedur pencatatan akuntansi pi - 

utang/penjualan kredit yang tertunda ka 

rena menunggu laporan penjualan kredit 

yanb aiterbitkan bulanan.

- Kurang selekti^nya perusahaan dalam me 

milih langganan yang akan diberi*kredit.

- Kurang tepatnya kebijaksanaan penjualan 

kredit yang diberikan oleh perusahaan*

- Kurang efektifnya penagihan piutang da 

gang pada masing-masing langganan.

b. Dalam sistim dan prosedur penerimaan kas ha 

sil penjualan kredit terdapat beberapa prin 

sip pengendalian intern yang belum diterap 

kan yaitu :

- Tidak disetorkannya uang kas hasil peneri 

maan pada keesokan harinya secara intact 

ke Bank dimana perusahaan membuka reke- 

ning.

- Tidak diharuskannya bagi pengelola phisik 

kas (kasir) untuk membuat laporan saldo 

harian kas, serta jarangnya uilaksanakan 

penghitungan phisik uang secara mendadak.
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1.3* Apabila keadaan-keadaan ini dibiarkan terjadi 

akan mengakibatkan :

- Saldo piutang dagang yang ada pada perusaha 

an semakin membengkak tidak terkendali yang 

tiiikuti semakin lambatnya turn over piutang 

dagang, sebagai akibat pemberian kredit ber 

dasarkan informasi yang tidak menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya.

- Adanya informasi akuntansi yang tidak dapat 

dipercaya sebagai akibat dari lemahnya sis 

tiin dan prosedur yang diterapkan oleh perusa 

haan.

Besarnya kemungkinan bagi pegawai untuk mela 

kukan kecurangan-kecurangan baik dengan cara 

lapping maupun pengambilan phisik uang kas 

secara langsung. -

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis dapat me- 

ngemukakan saran yang diharapkan dapat membantu dalam mem 

perbaiki kondisi perusahaan atau mengatasi persoalan-perso 

alan yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu antara lain :

2.1. Supaya prosedur penjualan bisa memenuhi fungsi 

nya, terutaraa dalam mengamankan harta milik pe 

rusahaan Maks harus lebih berhati-hati bagi pe 

rusahaan dalax memilih langganan yang akan di
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berikan kredit, untuk me.ubantu tugas itu sales 

man dan bagian penjualan harus memperoleh in

formasi yang tepat tentang kondisi langganan, 

tentang langganan yang bisa dikunjungi,tentang 

saldo piutang masing-masing langganan, dengan 

cara mengelola data yang ada pada kartu- kartu 

piutang.

2.2. Harus aiadakan fungsi penagihan secara tersen 

diri yang lepas dari bagian penjualan, yaitu 

dengan menunjuk petugas khusus untuk mengada 

kan penagihan' secara kontinue terhadap langga 

'nan yang sudah jatuh tempo.

Supaya penagihan tersebut tidak meleset, peru 

sahaan perlu mengirimkan surat peringatan mini 

mal seminggu sebelum piutang jatuh tempo.

2.3* Perusahaan hendaknya mengadakan cadangan peng 

hapusan piutang tiap periode penutupan buku, 

sehingga apabila ada debitur yang tidak bisa 

melunasi hutangnya maka perusahaan tidak begi 

tu mengalarai kerugihan yang besar, sebab telah 

dicadangkan lebih dahulu.

Metode yang dipakai sebaikhya metode analisa 

umur piutang, sebab metode ini dapat menunjuk- 

kan jumlah piutang yang akan dapat ditagih se 

suai dengan keadaan, sehingga jumlah piutang 

yang dilaporkan dalam neraca akan lebih inende
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Contoh analisa umur piutang dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut ini :

TABEL 6 

AftALISA UMUK PIUTANG

Nam a 
Debitur

Jumlah
(000)

Belum
Menunggak

1-30
Hari

31-60
Hari

Lebih Darj 
60 Hari

Luki 12.000 8.000 4.000 - -

Vi/iwik 10.000 7.000 - 3.000 -

Inung 5.000 if. 000 - 500 500 '

Wulan. 6.000 4.500 5G0 - 1.000

Indira 7.500 7.500 - - -

fiirin 9.000 7.000 1.000 1.000 -

Ipoeng 8.000 7.500 - - 500

Anik 12.000 4.000 4.000 2.000 2.000

Minuk 11.550 8.500 1.500 - 1.550

Hakam 11.955 9.200 - - 2.755

'Habibie 8.750 6.500 1.000 1.250 -

Jura lah 101.755 73*700 12.000 7.750 8.305

Dari analisa umur piutang tersebut diatas dapat 

ditentukan taksiran keru&ian piutangnya dengan 

cara rnen^elompokkan piutc.ng menurut umurnya.
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Penentuan taksiran kerugian piutang dapat Gilihat 

pada tabel 7 berikut ini :

TABEL 7 

TAKSIRAN KERUGIAN PIUTANG

Kelompok Umur Jumlah % Kerugian 
Piutang

Taksiran Kerugian 
Piutang

Belum menung-

gak 73.700 1 % 737

Menunggak

1 - 3 0  hari 12.000 2 % ■240

Menunggak

31-60 hari 7.750 5 % 387,5

Lebih dari

60 hari 8-305 10 % 830,5

Jumlah 101.755 - 2.195

Berdasarkan tabel 7 tersebut diatas, maka besarnya 

taksiran kerugihan piutang yang harus dibentuk pada tiap 

akhir periode adalah sebesar 2 .195>00

2.4. Perusahaan perlu memberikan kebijaksanaan poto 

n^an harga bagi langganan yang membeli secara 

tunai atau membayar hutangnya dalam tempo yang 

lebih pendek aari waktu ^ang telah ditetapkan.
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Cara ini akan dapat mempercepat pengumpulan pi 

utang tanpa ada rasa tekanan bagi pihak langga 

nan, dengan kata lain kedua belah pihak akan 

merasa mendapatkan keuntungan dengan adanya kc 

bijaksanaan ini.

2.5. Untuk melibatkan langganan sebagai pengendali 

dari luar perusahaan yang independent, maka pe 

rusahaan perlu mengirimkan daftar saldo piutang 

(statement of account) kepada langganan secara 

periodik setiap bulannya.

Hal ini juga penting bagi debitur guna memper 

oleh informasi secara berkala/perioaik berapa 

sisa hutangnya yang masih harus dibayar kepada * 

perusahaan, serta untuk menghindarkan ketidak 

cocokan pembukuan piutang perusahaan dengan hu 

tang langganan.

2.6. Agar prosedur penerimaan kas hasil penjualan 

kredit bisa memenuhi fungsinya dalam mengaman 

kan harta milik perusahaan, maka harus diada- 

kan penyempurnaan-penyempurnaan sebagai beri- 

kut :

- Hasil penerimaan kas dari penjualan kredit 

hendaknya disetorkan setiap hari ke Bank di 

mana perusahaan membuka rekening secara in

tact, artinya komposisi penerimaan dan ko.npo 

sisi penyetoran ke Bank harus sama.

vO
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- Kasir hendaknya menyusun laporan saldo hari 

an kas yang dapat memberikan informasi kepa 

da menejemen mengenai posisi kas yang ada pa 

da perusahaan setiap harinya.
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Lampiran 1.

Surat Pesanan Pembelian 

Homer :

Naina Pemesan :

Alamat :

Denman hormat,

Mohon dikirim pesanan barang-barang seperti terse

but dibawah ini guna memenuhi stock perusahaan kami.

No. Uraian Barang Jumlah
Pesanan

Harga
Satuan

Jumlah
Harga

Hormat kami, 

Pemesan :

. .  .....

( )
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Lampiran >1 .

Perusahnan Hokok UX!1

SALES ORDER 

Nomer :

Kepada Yth :

Alamat :

No. SPP

No. Uraian Barang
Jumlah
Pesanan

Jumlah
Kirim

Harga
Satuan

Jumlah
Harga

Expedisi : Tanda Terima 

Sidoarjo, Barang tersebut telah kami

Terima dalam keadaan cukup 

dan baik.

( ) ( )
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Lampiran 3

Jenis Barang :

Homor Kode :

Daftar Persediaan Barang Jadi

Tgl. No. Bukti Keterangan
Jumlah

Saldo

Debet Kredit

4

•
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Lampiran

Laporan Penjualan Kredit

No.
Urut

Tgl. Nomor
Faktur

Hama
Barang

Jumlah
Barang

Satuan
Harga

Jumlah
Harga
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Lampiran

Perusahaan Rokok HX n

DAFTAR SALDO PIUTAHG

Kepada Yth :

Alamat

3 1 Oktober 1987

Faktur-faktur berikut ini adalah dari barang-barang yang 

saudara beli yang sampai dengan tanggal diatas masih.bo- 

lum saudara!lunasi.

Nomer Tanggal No. Faktur Jumlah

Apabila ada ketidakcocokan dengan catatan saudara, raohon 

dengan horrnat dibritahukan pada bagian akuntansi kami.

(sobek di sini)

Jumlah tersebut cocok/tidak cocok dengan catatan kami.

Tanda tangan

* Coret yang tidak perlu. (
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Lampiran 6 .

perusahaan Rokok " a "

f a k 't u  r

NO.........

kepada Yth :

Alawat :

3PP No.....

Ho. Uraian Barang Jumlah
Barang

Satuan
Harga

Jumlah
Harga

*

Sidoarjo,

( )
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Lampiran 7

Perusahaan Rokok Kretek "X"

Laporan Saldo Kas Harian 

No. Formulir : Bank :

Bulan, 19..

T&1. Saldo Awal Diteriraa Dikeluarkan Saldo Akhir
Hari ini Hari ini

-

Kasir

( )
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