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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 Penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak 

kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli dan sesuai 

dengan kesepakatan atara penjual dan pembeli. Pada umumnya penjualan itu 

sendiri terdiri dari dua macam yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. 

Penjualan tunai terjadi apabila pembeli membeli barang dan membayarnya secara 

langsung atau kas sessuai dengan harga yang disepakati tetapi penjualan kredit 

terjadi apabila pembeli membeli barang dan membayarnya saat jatuh tempo yang 

telah disepakati antara penjual dan pembeli maka perusahaan memiliki piutang 

kepada pellangganya. penjualan bagi semua jenis perusahaan seperti perusahaan 

jasa, manufaktur dan dagang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dari 

transaksi antara penjual dan pembeli. 
CV. Tirta Kencana Jaya merupakan salah satu perusahan yang mengelola air 

sungai menjadi air bersi yang akan menjual air tangki ke konsumen atau pembeli. 

Penjualan pada perusahaan CV Tirta Kencana Jaya dilakukan secara tunai dan 

kredit. Penjualan kredit mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan, karena 

penjualan kredit tidak akan langsung menghasilkan kas tetapi terlebih dahulu 

menghasilkan piutang bagi perusahaan, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi 

pendapatan perusahaan. Pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatan 

penjualan akan menentukan besarnya laba perusahaan sehingga pendapatan 

perusahaan tersebut harus diamankan dengan baik. Kemungkinan terjadinya 

tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dalam melakukan 

kegiatan penjualan kredit mungkin tidak dapat dihindari,  

 Kegagalan biasanya terjadi didalam melakukan penagihan pembayaran pada 

penjualan kredit, karena adanya kemungkinan pelanggan tidak sanggup 

membayar dengan alasan yang bermacam-macam mulai dari bangkrutnya 

perusahaan pelanggan, terjadinya kecelakaan pada perusahaan pelanggan dan 

pelanggan itu sendiri memang tidak mau membayarnya. Kegagalan seperti itu 
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mengakibatkan jumlah pendapatan yang diperoleh lebih kecil bila dibandingkan 

dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan 

mengalami kerugian. Dengan adanya sistem akuntansi penjualan kredit risiko-

risiko perusahaan dalam melakukan penjualan dapat diatasi, karena sistem 

akuntansi penjualan kredit yang diterapkan didalam perusahaan dituntut untuk 

menciptakan sistem akuntansi yang mutakhir, maka perlu diadakan pengendalian 

intern terhadap penjualan kredit dalam suatu usaha agar dapat dikelola dengan 

baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penjualan tersebut 

melibatkan berbagai fungsi atau bagian yang terkait mulai dari pemesanan hingga 

pengiriman barang hingga ke konsumen. Dari latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk membandingkan sistem penjualan kredit yang terjadi di CV. Tirta 

Kencana Jaya. Dengan teori yang penulis peroleh dalam sistem akunntansi. Maka 

dengan ini penulis mengambil judul “Analisis Sistem Penjualan Kredit pada CV. 

Tirta Kencana Jaya 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Sistem 

Menurut Mulyadi (2010:2), sistem adalah Sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Menurut Baridwan, (20010:182), suatu kerangka dan prosedu-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu 

perusahaan. Menurut Diana dan Setiawati(2011:3), sistem merupakan serangkain 

bagian yang saling tergantung dan berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

1.2.2 Pengerttian Sistem Akuntansi dan Prosedure 

Sistem akuntansi merupakan alat yang sanggat penting bagi manajemen 

dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi 

perusahaan, yang akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan intern 

maupun keperluan ekstern perusahaan. 

Pengertian sistem akuntasi menurut Baridwan (2010:4), “adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat yang digunakan unntuk 
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mengola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan 

untuk manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak berkepentingan 

seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembagapemerintah untuk 

menilai hasil operasi”. 

Menurut Gellinas Jr (2010:13-14),” a system is a set of independent elements 

that together accomplish specific objective, a system must be organitation, 

interrelationship, intergration, and central objective”. “Atau dengan kata lain 

diartikan bahwa sistem adalah seraikaian elemen yang independen yang secara 

bersama-sama menyelesaikan dengan jelas suatu tujuan, sistem haruslah 

terorganisir, mempunyai timbal balik, integrasi dan tujuannya terpusat atau jelas”. 

Menurut Reeve (2010:234), “yang diartikan sistem akuntansi adalah metode 

dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan 

melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahan”. 

Menurut Mulyadi (2010:3),”sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan sedemikian rupa yang di kordinasikan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan”.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk mencatat, mengkasifikasikan, 

meringkas transaksi untuk menyajikan sebuah informasi yang diperlukan oleh 

manajemen dan perusahaaan..  

1.2.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

Menurut Hall (2011:18), mengatakan pada dasarnya tujuan disusunnya sistem 

akuntansi adalah: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber 

daya perusahaan secara benar. Sistem menyediakan informasi tentang 

kegunaan daya ke pemakaian eksternal melalui laporan keuangan secara 

tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak 
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manajemen menerima inforrmasi kepengurusan dari berbagai laporan 

pertanggung jawaban. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sisitem akuntansi 

memberikan para manajer informasi yang merka perlukan untuk melakukan 

tanggung jawab pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan oprasi perusahaan hari demi hari. Sistem akuntansi 

menyediaakan informasi bagi personel oprasi untuk membantu mereka 

melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. 

Menurut Mulyadi (2010:19-20) sistem akauntansi memiliki empat tujuan 

umum dalam dalam penyusunan yaitu: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, baik 

mengenai mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasinya. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat kendalaan (realibility) informasi akuntansi dan 

untuk menyediaakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

1.2.2.3 Unsur–unsur dari Sistem Akuntansi 

Unsur-unsur dari sistem akauntansi memiliki 5 unsur yaitu formulir, jurnal, 

buku besar, buku pembantu, dan laporan berikut ini penjelasa dari unsur-unsur 

tersebut: 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

trnsaksi contohnya: faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek. Peran formulir 

dalam sisitem akuntansi adalah sebagai berikut. 

a. Untuk menentukan hasil kegiatan perusahaan 

b. Untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang-hutang perusahaan 

c. Untuk memerintahkan mengerjakan sesuatau pekerjaan  
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d. Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan, penilaian hasil-

hasilnya dan penyesuaiaan rencana-rencana. 

2. Jurnal  

Jurnal adalah suatu catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasi meringkas data keuangan dan data laiannya. Contoh jurnal: 

jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum. 

3. Buku besar 

Buku besar adalah tempat untuk mencatat dan menghitung rekening-rekening 

atau angka-angka neraca dan laba rugi yang digunakan dalam sisitem akuntansi 

4. Buku pembantu 

Buku pembantu adalah buku yang berisikan rekeninng-rekening yang 

merupakan perincian dari suatu rekening buku besar. Misalnya rekening 

piutang dagang dalam buku besar dibuatkan perincian untuk setiap langganan, 

kumpulan rekening–rekening piutang setiap pelanggan ini dapat disebut buku 

pembantu 

5. Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat 

berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga 

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan. 

Laporan-laporan tersebut berisikan informasi dari sisitem akuntansi. 

1.2.3 Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 

Dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat dua metode melalui sistem 

informasi akuntansi manual dan komputerisasi. Dalam sistem informasi akuntansi 

manual dibutuhkan banyak dokumen-dokumen karena menggunakan paper based.  

Menurut Mulyadi, (2010:201), dalam transaksi penjualan kredit jika order 

dari pelanggan telah dipenuhi oleh perusahaan, maka perusahaan memiliki 

piutang terhadap pelanggannya untuk jangka waktu tertentu. Jadi, inti dari 

penjualan kredit adalah transaksi penjualan membayar secara angsuran atau secara 

pelunasan piutang. 
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 penjuala kredit adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian dimana 

pembayaran dilakukan secara kredit. Pada saat barang-barang diserahkan pada 

pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagaian dari harga penjualaln. 

Sisanya dibayar dalam beberapa kali pembayaran. 

Untuk melindungin kepentingan penjualan dari kemunngkinan tidak 

ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembelii maka terdapat perjanjian 

(kontrak) antara penjual dan pembeli berikut ini: 

1. Perjanjian penjualan bersharat dimana barang-barang telah diserahkan, tetapi 

hak atas barang-barang masih ditangan penjual sampai seluruh pembayarannya 

dilunasi. 

2. Pada saat perjanjian ditandatangaani dan pembayaran pertama telah dilakukan, 

hak milik dapat diserah kan kepada pembeli dengan menggadaikan atau 

menhipotikkan untuk bagaian haraga penjualan yang belum dibayar pada pihak 

perusahaan. 

3. Hak milik atas barang untuk sementara diserahakan pada suatau badan “trust” 

(trustee) sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran 

dilunasi oleh pembeli baru trustee menyerahkan hak atas barang-barang kepada 

pembeli. Perjanjian semacam ini menggunakan akte kepercayaan. 

4. Beli sewa,  dimana barang barang yang telah diserahkan kepad pembeli 

dianggap disewakan kepad pembeli sampai haraga dalam bentuk kontrak telah 

dibayar lunas, baru sesudah itu hak milik perbindah kepada pembeli. 

1.2.3.1 Unsur Penjualan Kredit 

Unsur-unsur yang terkandung dalam penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupaka suatu keyakinan pemberi kerdit (perusahaan) bahwa 

kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu atau waktu jatuh tempo. kepercayaan ini diberikan oleh 

perusahaan, karena sebelum barang di serahkan perusahaan suadah melakuakan 

observasi kepada pembeli untuk mengetahui kemauan dan kemampuan untuk 

melunasi harga penjualan. 
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2. Kesepakatan 

Kesepakatan lahir dari sebuah kepercayaan antara perusahaan dengan 

pembeli. Dengan kesepakatan yang bulat yang dimuat dalam suatau perjanjian 

dimana masing-masing pihak mendatatanganni hak dan kewajiban masing-masing 

3. Jangka waktu 

Setiap penjualan kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu 

untuk meunasi semua harga penjualan yang telah disepakati oleh masing–masing 

pihak dalam suatu perjanjian. 

4. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatka dua hal yaitu resiko kerugian yang 

diakibatkan pelanggan  sengaja tidak mau melunasi dan juga bisa diakibatka 

karena pelangan tidak disengaja mendapatkan musiabah atau bencana.    

1.2.4 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan kredit terdiri 

tujuh prosedur yang meliputi: 

1. Prosedur order penjualan 

Dalam preosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 

2. Prosedur persetujuan kredit  

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit 

kepada pembeli dari fungsi kredit. 

3. Prosedur pengiriman 

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi dalam surat order pengiriman. 

4. Prosedur penagihan 

Dalam prosedur ini, fungsi penagiha membuat faktu penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. 

5. Prosedur pencatatan piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan 

kedalam kartu piutang. 
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6. Prosedur distribusi penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. 

7. Prosedur penctatan harga pokok penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga 

pokok produk yang dijual dalam periode tertentu. 

1.2.5 Dokumen yang Digunakan 

Sistem Akuntansi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penjualan kredit terdapat 4 macam yaitu sebagai berikut: 

1. Surar order pengirimanaya dan teembusan 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang 

dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera dalam dokumen tersebut. 

Tembusan dokumen ini berupa: 

a. Tembusan Kredit (Credit Copy) 

Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan untuk 

mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit 

b. Surat Pengakuan (Acknowledgement Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk 

memberitahu bahwa ordernya teleh diterima dan dalm proses pengiriman. 

c. Surat Muat (Bill of Loading) 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan 

kepada perusahaan angkutan umum.  

d. Slip Pembungkus 

Dokumen ini ditempelkan pada pembukuns barang untuk memudahkan fungsi 

enerimaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasikan barang-barang 

yang diterimanya. 

e. Tembusan Gudang (Werehoouse Copy) 

Dokumen ini merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirim ke 

fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan sepesifikasi sesuai 
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dengan yang tercantum didalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke 

fungsi pengiriman, dan untuk mencatat barnag yang dijual dalam kartu gudang. 

f. Arsip Pengedalian Pengiriman (Sales Order Follow Up Copy) 

 Dokumen yang di arsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman 

yang di janjikan. Jika fungsi penjualan telah menerima tembusan surat order 

pengiriman dari fungsi pengiriman yang merupakan bukti telah dilaksanakan 

pengiriman barang. Arsip pengendalian pengiriman ini kemudian diambil dan 

dipindahkan ke arsip order pengiriman yang telah dipenuhi.arsip pengendalian 

ini merupakan sumber  informasi untuk membuat laporan megenai pesanan 

pelanggan yang belum di penuhi 

g. Arsip Index Silang (Cross Index File Copy) 

Dokumen yang  diarsipkan secara alfabatik menurut nama pelanggan untuk 

memudahkan menjawab pertanyaan-peryataan dari pelanggan mengenai status 

pesanan. 

2. Faktur dan tembusanya 

Faktur penjualan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang.  

Tembusan dokumen ini berupa: 

a. Tembusan Piutang (Account Receivable Copy) 

Dokumen yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai 

dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. 

b. Tembusan Jurnal Penjualan (Sales Jurnal Copy) 

Dokumen yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai 

dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan 

c. Tembusan Wiraniaga (Saalesperson Copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk 

memberitahu bahwa order dari pelanggan yang lewat ditangannya telah 

dipenuhi sehingga dapat menghitung komisi penjualan yang menjadi haknyaa.   

3. Rekapitulasi harga pokok penjualan 
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Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang 

digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama preiode 

akuntansi tertentu 

4. Bukti memorial  

Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan kedalam 

jurnal umum. 

1.2.6 Catatan Akuntansi yang Diguakan 

1. Jurnal Penjualan  

Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik 

penjualan tunai maupun penjualan kredit. 

2. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang 

perusahaan kepada tiap debiturnya. 

3. Kartu Persediaan  

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisikan rincian 

mutasi setiap jenis persediaan. 

4. Kartu Gudang 

Catatan akuntansi ini deselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat 

mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. 

5. Jurnal Umum 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual selama 

periode tertentu. 

1.2.7 Fungsi yang Terkait dalam Penjualan Kredi 

Menurut Bodnar dan Hoopwood (2010:278-280), berikut ini fungsi-fungsi 

yang terkait dengan siklus penjualan kredit : 

1. Fungsi Penjualan.  

Fungsi ini antara lain bertugas menerima pesanan pelanggan dan meminta 

otoritasi kredit, mengisi faktur penjualan tunai, serta menentukan tujuan tanggal 

dan tujuan pengiriman 

2. Fungsi Kredit. 
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Fungsi ini antara lain memberikan kredit kepada pelanggan dan memeriksa 

status kredit  

3. Fungsi Gudang. 

Fungsi ini antara lain bertugas menyimpan dan menyiapkan barang yang 

dipesan pelanggan. 

4. Fungsi Pengiriman. 

Fungsi ini antara lain bertugas untuk mengirim barang atau pesanan ke 

pelanggan atas dasar surat pesanan penjualan yang diterimanya dari bagian 

penjualan. 

5. Fungsi Penagihan. 

Fungsi ini antara lain bertugas melakuka verivikasi pesanan berdasarkan 

dokumen-dokumen pesanan yang diterimanya, kemudian membuat dan 

mengirimkan faktur kepada pelanggan. 

6. Bagian Akuntansi  

Fungsi ini antara lain bertugas membuat pencatatan transaksi penjuan, 

piutang dagang, serta mencatat penerimaan kas secara periodik dan pelunasan 

piutang. 

7. Bagian Kas 

Fungsi ini antara lain bertugas sebagai penerimaan kas dari hasi penjualan 

dan mencatat di buku kas serta mencatat pengeluaran kas. 

1.2.8 Bagan Alir 

Bagan alir atau Flowchart sistem penjualan kredit menurut Mulyadi 

(2010:212) terdapat pada gambar 1.1 
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1.2.8 Pengendalian Intern 

Menurut Mardi (2011:59), pengendalian internal merupakan suatu sistem 

yang  meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran 

yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari 

segala arah. Menurut Diana dan Setiawati (2011:82-83), pengendalian internal 

adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh 

suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan 

dan keandalan data akuntansi usaha tersebut. 

1.2.8.1 Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2010:164-165), unsur pokok pengendalian internal dalam 

perusahaan adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan 

yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi 

dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan 

demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi 

proses akuntansi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktik yang sehat adalah: 
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a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised auditi) 

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar 

tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. 

d. Perputaran jabatan (job rotating). 

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga 

independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, 

sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat dihindari. 

e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau 

rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan 

dengan kekayaan tersebut.  

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian internal yang lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai 

cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaaannya. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penuliasan 

1.3.1  Tujuan Penulisan 

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III pada Universitas Airlangga. 
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2. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori di bangku kuliah dengan 

kenyataan sebenarnya yang ada di CV. Tirta Kencana Jaya. 

1.3.2  Manfaat penulisan 

1. Bagi Penulis, Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sistem penjualan 

kredit pada CV. Tirta Kencana Jaya.  

2. Bagi Perusahaan, Sebagai bahan masukan, sehingga diharapkan ada perbaikan 

dalam sistem penerimaan kas. 

3. Bagi almamater, sebagai pengenalan intansi pendidikan Universitas Airlangga 

khususnya program studi D3 Akuntansi pada perusahan CV. Tirta Kencana 

Jaya 

4. Bagi pembaca, sebagai refrensi dan untuk menambah wawasan tentang sistem 

penjualan kredit. 

1.4 Rencana Kegiata 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di CV. TIRTA KENCANA 

JAYA yang beralamatkan Jl. Bendul Merisi IX No. 26, Surabaya. 

Waktu pelaksanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dimulai pada tanggal 8 

April 2015 sampai dengan 9 Mei 2015. Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang direncanakan disajikan pada tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan tahun 2015 

 

 

    Maret April Mei Juni Juli 

No KEGIATAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pembekalan 
PKL                                         

2 

Pengajuan , 
Permohonan 
ijin                                         

3 

Penentuan 
tempat,topik, 
dan tema                                         

4 
Pelaksanaan 
PKL                                         

5 
Penyusunan 
laporan PKL                                         

6 
Persentasi 
ujian                                         


