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B A B X 
P B O A H U I U A 1

1.1. Pandangan Uroum
Dengan semakin majunya perekonomian saat ini, mem 

bawa dampak pula dalam dunia usaha. Terbukti dari persa- 
ingan usaha yang makin ketat dalam berbagai macara usaha 
untuk merebut perhatian konsumen. Didalam perkembangan- 
nya, dunia usaha menjadi semakin komplex. Beraneka macam 
bentuk usaha dan aktivitas serta tehnik operasinya ikut 
mewarnai komplexnya dunia usaha ini, Hal inilah yang ju
ga membawa perubahan didalam pengaturan suatu organisasi 
administrasi. Pada perusahaan yan,£ relatif kecil, dirnana 
pemilik masih mampu mangawasi secara langsung jalannya 
perusahaan, maka peranan sistim dan prosedur yang baik 
belum begitu terasa. Eamun bila perusahaan sudah berkera- 
bang menjadi lebih beaar, dan komplex, laaka peranan sis
tim dan prosedur yang memadai untuk pengaturan suatu or-* 
ganisasi, sangat dibutuhkan, mengingat pimpinan perusaha 
an adalah manusia yang juga tidak luput dari kelemahan 
dan keterbatasan (span), Dengan sistim dan prosedur yang 
teratur, selain menjamin internal kontrol yang baik, ju
ga dapat disajikan laporan yang dapat dipercaya untuk pe 
ngambilan keputusan secara tepat dan;cepat, terutama di
dalam menangani masalah. penjualan*

Bagi perusahaan jenis apapun, penjualan merupakan
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aktivitas yang pokok, sebab aktivitas inilah yang membe- 
rikan sumber pendapatan yang utama bagi kelangsungan hi- 
dup perusahaan. Kelemahan dibidang penjualan baik dari 
segi pengelolaan maupun dari segi administrasi akan mem- 
bawa kehancuran bagi perusahaan. Pimpinan perusahaan se- 
lalu mengharapkan agar semua penjualan yang telah terea- 
lisir benar-benar diterima oleh perusahaan. Maka itu kon 
trol intern didalam sistim penjualan didalam perusahaan 
memerlukan perhatian yang lebih besar, terutama masalah 
pengawasan pendapatan dari hasil penjualan. Sistim dan 
prosedur yang disusun disini berfungsi untuk membantu ke 
terbatasan pimpinan sebagai manusia, yaitu cara yang mem 
bantu untuk mengatur orang-orang yang membantunya sedemi 
kian rupa agar tugas dan kewajiban serta wewenangnya je
las, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar,ter 
koordiner dan terkontrol dengan baik. Semuanya itu digam 
barkan dalam suatu struktur organisasi dengan job des
cription yang jelas, yang didukung dengan. formulir-formu 
lir untuk mengontrol jalannya sistim tersebut.

Sistim penjualan terdiri dari beberapa prosedur, 
yang saling berhubungan erat dan ealing mempengaruhi.Sis 
tim tersebut tidak hanya dirancang, tetapi juga harus di 
laksanakan secara konsekwen oleh para anggota organisasi 
perusahaan. Fi^aktek-praktek yang sehat, disamping keah- 
lian dan kejvjuran dalam diri masing-masing anggota akan 
turut mempengaruhi keeffektifan jalannya sistim tersebut.
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Heckert dan Williamson dalam bukunya Controllership me- 
ngemukakan beberapa tehnik untuk memperbaiki penjualan :

1. Analysis of past sales performance, a3 to both 
price and volume, to ferret out unfavorable deve
lopments, points of weakness, or trends.

2. Assistance to sales management in the determina - 
tion of suitable over-all sales budgets and re - 
porting on conformance to plan,

3. Assistance to sales management in setting sales 
performance standarts so as to measure perfor 
mance.

4* Preparation of sound cost and investment analysis 
for use in establishing product prices’*

Semua perbaikan tersebut diuulai dari sistim organisasi 
yang teratur, internal kontrol yang memadai untuk dapat 
dihasilkan laporan yang dapat dipercaya untuk pengambil
an keputusan dan mengadakan perbaikan yang diperlukan ma 
nagement, Ja-di dapat disimpulkan, bahwa laporan tersebut 
berguna sebagai alat informasi bagi management. Misal - 
nya ; berapa penjualan yang telah dicapai oleh perusaha 
an dalam suatu periode tertentu, penjualan merk mana yang 
paling menguntungkan, berapa yang harus diproduk3i untuk 
periode yang akan datang dan seterusnya. Bagi pabrik ro
kok NV nXn ini laporan demikian sangat dibutuhkan karena 
perusahaan ini mengeluarkan berbagai macam merk rokok.De 

ngan adanya laporan yang merupakan data akuntansi ini ma 
nagement akan memperoleh gambaran yang lebih jelas ten-

^J.Brooks Heckert & James D.Willson, Controller - 
ship, second edition, the Ronald'Press CO, &ew York, 
1963, hal. 181.
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tang segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan itu 
dan terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan. 
Karena keputusan yang diambil akan berkaitan terhadap ke 
putusan yang lainnya,
1•2, Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah s "Peranan Sistim Penju
alan sebagai Alat Informasi bagi Management Perusahaan 
Rokok NV "X" di Surabaya".
Yang dimaksud dengan :
Peranan : Yaitu kata yang menyatakan pentingnya Sistim 

penjualan untuk menghasilkan informasi bagi ma 
nagement.

Sistim : adalah. jaringan prosedur yang erat hubungannya 
satu dengan yang lain yang disusun menjadi sa- 
tu kesatuan untuk melaksanakan aktivitas utama 
dari perusahaan itu.

Jadi sistim penjualan adalah jaringan yang ada pada ak- 
tivitas penjualan, Yaitu : prosedur penerimaan order pen 
jualan, prosedur penagihan piutang, prosedur distribusi 
penjualan, prosedur penerimaan uang.
Informasi : adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk 

yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuh- 
kan untuk pengambilan keputusan.

Management: yaitu suatu organisasi dirnana pimpinan peru
sahaan dengan bantuan orang lain hendak men- 
capai tujuannya.
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23V "Xtt di Surabaya, menunjukkan tempkt dimana penulis 
mengadakan penelitian. Jadi dari pengertian dapat dikata 
kan bahwa : Sistim penjualan yang teratur didalami suata 
perusahaan sangat penting untuk dapat dihasilkannya in- 
formasi yang dapat dipercaya yang berguna sebagai alat - 
pembantu didalam pengambilan keputusan dan mengadakan a- 
naliaa bagi seluruli tingkatan management.
1*3* Alasan Pemilihan Judul.

Penulis memilih judul dimuka sebagai topik pemba-i
hasan akripai ini dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa didalam RAPBN 1983-1984 disimpulkan bahwa peneri 

maan negara dari pita cukai rokok mempunyai proporsi 
yang cukup penting dibandingkan penerimaan negara dari 
sektor-sektor lainnya, maka dengan berpedoman pada ke- 
simpulan tersebut penuli3 ingin meiiilai sistim penju
alan dari salah satu pabrik rokok di Surabaya.,

- Aktivitas penjualan dan penagihan piutang merupakan ba 
gian penting dalam suatu perusahaan yang menjadi tem- 
pat yang mudah diselewengkan. Karena pada bagian ini- 
lah uang kas banyak terlibat dan menjadi sasaran penye 
lewengan oleh pegawai-pegawai perusahaan.

- Rokok adalah barang konsumsi yang bersifat subsitusi , 
yang hanya dibedakan oleh merek, sehingga perlu dicip- 
takan brand royalty yang merupakan faktor non price 
competition. Sehingga sangat diperlukan adanya konti- 
nuitas dan existensi rokok tersebut dipasar, dan fak-
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tor-faktor lainny'a yang dapat mempengaruhinya. Konti- 
nuitas tersebut menyangkut masalah timing, quantity 
dan quality, artinya :

- tiba tepat pada waktunya untuk menghindari kekosongan 
pasar.

- dengan quantitas yang tepat (tidak terlalu banyak atau 
sedikit), yang mempengaruhi mutu, sehingga dibutuhkan 
sistim dan prosedur yang tepat, kontrol yang effektif 
dan efficient untuk pelaksanaannya.

1.4. Tu.juan Penyusunan Skripsi
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini yaitu : 

ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan ro
kok X dengan mencoba mengetrapkan teori yang pernah di- 
pelajari penulis selama ini, dengan berusaha raemecahkan 
problem-problem yang ada dalam masalah penjualan. Maka 
dengan disusunnya skripsi ini, pembaca dapat memperoleh 
sedikit manfaat, sekaligus mengembangkannya dengan. lebih 
memadai didalam perusahaan.
1.5. Sistimatika Skripsi

Sistimatika skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan.

Bab ini berisi uraian tentang pandangan umum , 

penjelasan judul, alasan pemilihan judul,. tu
juan penyusunan skripsi, sistimatika skripsi , 
metodologi yang meliputi s permasalahan, hipo- 
tesa kerja, scope analisa, prosedur pengumpul-
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Bab

Bab

Bab

an data*
II : Tinjauan secara Teoritis Sistim dan Prosedur 

Penjualan dan Penagihan Piutang sebagai Akibat 
dari Aktivitas Penjualan* '
Bab ini berisi uraian yang bersifat deduktif 
yaitu perabahasan secara teoritis atas sistim 
dan prosedur penjualan dan penagihan piutang 
dalam hubungannya untuk menjamin internal kon- 
trol dari perusahaan dan dapat dipercayainys 
laporan tentang kegiatan usaha kepada manage- 
ment.

Ill : Tinjauan secara Praktis. Pelaksanaan Aktivitas 
Penjualan Pabrik Rokok X di Surabaya.
Bab ini berisi gambaran umum perusahaan X, yang 
meliputi sejarah.singkat perusahaan, struktur 
organisasi dan job discriptionnya. Selain itu

•dalam bab ini juga diuraikan tentang bagaimana 
pelaksanaan aktivitas penjualan pada perusaha
an tersebut.

IV : Analisa Masalah dan Pengujian Hipotesa*
Bab ini berisi uraian komparatif antara tinjau 

an teoritis dengan tinjauan praktis aktivitas 
penjualan secara kanvas ataupun melalui perwa- 
kilan/agen. Isi dari bab ini diarahkan untuk 
memadukan hasil pembfihasan secara teoritis dan 
praktis permasalahan yang terdapat pada akti-
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vitas penjualan untuk kemudian diambil kesim-
pulan atas pengujian validitas hipotesa kerja
yang penulis kemukakan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran.
Bab ini berisi kesimpulan atas semua pembahas-
an skripsi dan saran-saran yang bisa penulis
sarapaikan sebagai hasil pemikiran penulis guna
penyempurnaan sistim dan prosedur penjualan

perusahaan rokok X.
1.6. Metodologj
1.6.1* Permasalahan

Sistim akuntansi yang tidak mengandung un3ur pe-
ngendalian intern yang memadai, menyebabkan tidak terja~
minnya keamanan harta milik perusahaan dan tidak lengkap
nya sistim informasi yang ada pada perusahaan, t ̂mtoiua
pada bagian penjualan yang menghasilkan pendapatan untuk
menjamin kelangsungan usaha.

Kelemahan yang terdapat pada perusahaan rokok ini

adalah :
1. Struktur organisasi dimana terdapat pendelegasian we

wenang dan tanggung jawab yang kurang jelas, sehingga 
terdapat perangkapan fungai pada petugas penjualan se 
cara physik, yang juga berfungsi sebagai penagih pi
utang penjualan dan membuat laporan penjualan.

2. Kurang lengkapnya dokumen dasar dan sistim pencatatan 

data.
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Karena adanya sistim pengendalian intern yang kurang ba
ik pada perusahaan ini, maka selain harta milik perusaha 
an yang kurang terjamin keamanannya, maka-laporan hasil 
penjualan yang dihasilkan pada perusahaan ini kurang da- 
pat dipercaya, sehingga management sulit untuk mengada - 
kan analisa laporan tersebut guna pengambilan keputusan, 
terutama untuk analisa penjualan per merek produk yang 
dijual.
1.6.2. Hipotesa kerja.

Didalam perusahaan ini perlu diselenggarakan manu 
al daripada sistim penjualan yang memenuhi syarat inter 
nal kontrol yang memadai, dirnana terdapat struktur orga
nisasi yang menggambarkan pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas dan tegas, pencatatan dan peng 
olahan data akuntansi yang lebih memenuhi syarat, sehing 
ga data akuntansi sebagai sumber informasi kwantitatif 
perusahaan dapat memberikan informasi yang tepat dan da
pat digunakan untuk merabantu pengambilan keputusan.

Untuk itu sistim organisasi yang ada perlu diper- 
baiki dan dengan adanya flow of document dan pencatatan 
laporan penjualan yang tepat, sehingga management akan 
dapat mengadakan berbagai analisa dari laporan yang diha 
silkan.

1.6.3* Scope analisa,
Penyusunan skripsi ini didasarkan pada suatu asum 

si bahwa pemilik selaku pimpinan tertinggi menghendaki
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adanya sistim informasi yang baik dari laporan laporan 
yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat 
analisa dan membantu dalam pengambilan keputusan intern 
maupun extern. Jadi pembahasan skripsi ini meliputi
- Aktivitas penjualannya adalah penjualan kanvas dengan 

sistim kredit*
- penyusunan data akuntansi untuk kepentingan analisa 

penjualan per-merek produk.
1.6.4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data*

Data yang penulis peroleh untuk pembahasan skrip
si ini melalui :
1* Study lapangan

terdiri dari dua tahap :
a. Riset pendahuluan

Tujuarraya untuk mengetahui gambaran secara umum ke 
adaan perusahaan, aktivitasnya dan juga permasalahan yang 
dihadapi pimpinan.

b. Riset mendetail
yaitu mengadakan penelitian yang mendetail guna 
memperoleh data yang lengkap mengenai aktivitas 
penjualan dan penerimaan pendapatan melalui pena
gihan piutang yang dilaksanakan di perusahaan ro
kok X tersebut guna menunjang pembahasan yang le- 
bih sempuma didalam skripsi ini* Adapun tehnik pe 
ngumpulan data yang dilakukan meliputi :
- Interview.

yaitu suatu tehnik pengumpulan data melalui ko-
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munikasi langsung dengan pimpinan dan pihak per
usahaan*

- Observasi.
Adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamat- 
an langsung pada obyek yang menjadi obyek peneli 
tian.

- Inspection.
Yaitu melihat langsung pada buku-buku, catatan - 
catatan dan formulir-formulir yang dipakai.

2. Study kepustakaan.
Tujuannya untuk memperoleh data-data guna mendukung 
pembahasan secara deduktif atas permasalahan yang ada 
pada perusahaan rokok X untuk memperoleh landasan te
oritis yang kuat. Untuk itu penulis telah membaca dan 
menpelajari literatur-literatury karya ilmiah ' 3erta 
buku-buku ilmiah lainnya yang berhubungan erat dengan 
materi pembahasan skripsi ini.

Pengolahan terhadap data kwalitatif yang telah dikumpul- 
kan dilakukan dengan pemikiran deduktif maupun induktif.
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B A B  II 
LANDASAN TEGRITIS JMGENAI 

SISTIM INFORMASI DAN AKTIVITAS PENJUALAN

Dengan makin berkembangnya dunia usaha saat ini, 
dimana konsep pemasaran menduduki tempat yang utama pa
da perusahaan-perusahaan industri, maka berbagai usaha 
untuk dapat merebut pasar dijalankan secara disiplin dan 
ketat oleh perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya : me 
rencanakan design barang secara inatang, packing yang le- 
bih menarik, promosi yang bertubi-tubi dan lain-lain •

Selain aktivitas yang ditujukan secara extern, ma 
ka harus pula diperhatikan peningkatan aktivita3 penjual 
an secara intern yaitu berupa peningkatan sistim dan pro 
sedur penjualan untuk memperketat kontrol dari penjualan 
itu sendiri, penyempumaan sistim informasi kepada mana
gement dan lain-lain.
1 * Arti dari Sistim dan Prosedur

Menurut Cecil Gillespie, sistim didefinisikan se
bagai berikut :

System is a network of related procedures developed 
according to one integrated scheme for performing ac 
tivity of the business^

pCecil Gillespie, Accounting Systems. Procedures 
and Methods, third edition, Prentice Hall of India, New 
Delhi, 1981, hal. 2.
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Artinya bahwa System adalah : jaringan prosedur yang 
erat hubungannya satu dengan yang lain, yang disusuh men 
jadi satu kesatuan untuk melaksanakan aktivitas utama da 
ri perusahaan itu* Aktivitas utama tersebut misalnya be- 
rupa :
- pembelian yang berhubungan dengan pembayarannya
- penjualan dengan penagihan piutang, dan lain-lain.

Sedangkan prosedur didefinisikan dengan arti : 3u 
atu urutan tindakan tulis menulis yang biasanya menyang- 
kut beberapa petugas dalam satu atau beberapa bagian 
yang ditetapkan untuk menjalankan suatu transaksi perusa 
haan yang terjadi berulang-ulang. Jadi berbagai aktivi - 

tas utama di perusahaan mempunyai prosedur sendiri-sen - 
diri didalam pelaksanaannya dirnana yang satu dengan yang 
lainnya berhubungan erat yang keseluruhannya disebut Sis 
tim, Misalnya jika kita hendak memperbaiki prosedur pen
jualan, maka tidak hanya menyangkut bukti-bukti penjual
an saja, tetapi bukti piutang, penerimaan kas harus pula 
dipelajari, karena hal tersebut ssngat erat hubungannya 
dengan masalah penjualan.

Menurut Oscar 3. Nelson & Richard S. Wodds yang
diraaksudkan dengan System yaitu s

A. 3et closely integrated procedures established to 
record and control the actions or activities con
nected with a basic accounting area of bussiness

sedangkan prosedur adalah :
comprises all of the steps (procceses and operations)

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



taken in performing an important part of a system as 
a whole, that is, the clerical operations comprising 
an entire routine3

Didalam membicarakan masalah accounting system
atau Sistim akuntansi, beberapa ahli memisahkan pengerti
an system dan procedur. Pemisahan ini dimaksudkan untuk
lebih memperjelas dalam memberikan definisi tersebut, te
tapi pemisahan itu sendiri masih merupakan satu kesatuan
dari definisi sistim akuntansi^ Agar memperoleh pengerti
an yang lebih luas mengenai system dan procedure, maka
Hadori Junus mengemukakan sebagai berikut ;

Sistim akuntansi adalah suatu alat yang dipakai • un
tuk mengorganisir atau menyusun, msngumpulkan dan 
mengichtisarkan keterangan-keterangan yang menyangkut 
seluruh transaksi perusahaan dimana para pegawai, ke 
giatan-kegiatan, bahan-bahan dan mesin-mesin dapat 
disatukan sedemikian rupa sehingga pengawasan (baik 
oleh pimpinan langsung maupun oleh pihak Iain yang 
berkepentingan secara langsung) dapat dijalankan se- 
baik-baiknya4

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun suatu sistim 
akuntansi perusahaan, terlebih dulu harus diketahui ba- 
gaimanakah dan kearah mana sistim akuntansi itu. dituju* 
Didalam pelaksanaannya Sistim pencatatan data-data akun
tansi mempergunakan formulir-formulir dan dokumen.

3Oscar S. Nelson & Richard S. Woods, Accounting 
Systems and Data Processing, South-western publishing co, 
Cincinati, Ohio ,1961 , hal. 213-214.

^Hadori Junus, Sistim akuntansi dan Pengawasan. 
Salai Pener.bitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 
Jogjakarta, 1973, hal, 2.
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Penggunaan formulir dan dokumen tersebut ada dua cara :
- Digunakan secara aktif.

Yaitu dikerjakan oleh sebagian besar pegawai perusaha- 
an, misalnya pada perusahaan asuransi dan bank.

- Digunakan, tetapi tidak begitu effektif.
Misalnya pada perusahaan perdagangan, perusahaan indus 
tri. Disini hanya sebagian saja pegawai yang raengerja- 
kan formulir dan dokumen, walaupun demikian penggunaan 
nya sangat dibutuhkan.

Adapun fungsi daripada formulir dan dokumen tersebut ada 
lah ;

1 * Sebagai alat untuk melaporkan hasil usaha per
usahaan. Untuk kepentingan intern : pimpinan 
atau pemilik maupun untuk kepentingan extern : 
bank atau kreditur,

2. Untuk mencatat mutasi/perubahan-perubahan be- 

saraya harta dan hutang perusahaan.
3. Sebagai alat pemberi perintah atau alat permin 

taan misalnya : permintaan membeli barang ,dan 
perintah untuk berproduksi.

Dengan adanya formulir dan dokumen, maka perusahaan mem- 

punyai bukti terhadap segala kegiatan yang telah dilaku
kan. Bukti tersebut sebagai pendukung yang kuat untuk pem 
buatan laporan keuangan-perusahaan. Juga sebagai alat Kon 
trol untuk pimpinan apakah segala perintah telah dilaksa 

nakan secara tepat dan konsisten. Berbagai sistim yang
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terdapat pada perusahaan induatri :
1. Accounting system proper

yaitu dikerjakannya segala yang berhubungan de 
ngan pencatatan data akuntansi, yaitu, pembuat 
an buku harian, buku besar, neraca, laporan ru 
gi-laba dan sebagainya*

2. Sales and cash collecting system
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sales or 
der, shipping order, sales distribution, pena
gihan account receivable.

3. Purchase and payment system«
misalnya : purchase order, pembuatan receiving 
report, pembayaran dan pencatatan account pay
able,

4. Time keeping and payroll system 
yaitu tentang payroll dan time keeping

5. Production and cost system

yaitu mengadakan inventory control, perhitung- 
an cost accounting dari barang yang diprodukai.

1.1. Tujuan daripada penyusunan Sistim Akuntansi

Didalam menyusun suatu sistim dari suatu perusaha 
an, kita harus mengetahui tujuan yang sebenarnya dari
pada penyusunan tersebut, menghubungkannya dengan kebu- 
tuhan perusahaan, sehingga didapatkan hasil yang semaxi- 
mal mungkin dengan pengorbanan yang seminimum mungkin. 

Seperti diutarakan oleh Oscar S. Nelson and Richard.S,
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Wood, tujuan umum dari penyusunan sistim akuntansi ada- 
lah :

1* to improve the information provided by the system 
in quality, timeliness, or structure of the infor 
mation

2. to improve the accounting control and internal - 
check, that is, to improve the dependability of 
accounting information and to provide complete re 
cords of the business

3. to decrease the clerical cost of keeping the re- 
cords5

Dari urut-urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyu
sunan accounting system harus mencakup tiga hal terse
but :

i. bahwa data yang dihasilkan oleh system tersebut ha
rus jelas, tepat waktu dan memenuhi syarat sebagai 
alafc informasi 

ii. system tersebut harus menjamin bahwa aktiva perusa

haan dapat dijamin keamanannya 
iii. system, tersebut harus disusun dengan biaya yang la- 

yak.
Dimana untuk tujuan itu, Cecil Gillespie menggambarkan - 
nya didalam suatu segitiga , yang berarti : kepentingan 
dari ketiga tujuan tersebut harus diwujudkan secara 3e- 

imbang dengan tidak mengorbankan salah satu dari Opada- 
nya. Didalam pelaksanaan daripada sistim yang telah di
susun didalam suatu perusahaan, formulir dan dokumen me- 

rupakan alat yang mutlak dibutuhkan untuk menjamin kon-

5̂Oscar S. Kelson and Richard S, Wood, Ibid. hal.7*
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trol yang ketat terhadap pelaksanaaniiya. Jadi mengkombi-
basikan secara tepat antara kebenaran teori sistim, man- 
faat yang diperoleh dan biaya yang dibutuhkan adalah prin 
sip dalam raenyusun suatu sistim akuntansi diperusahaan.

Hasil nyata yang ingin dicapai oleh sistim akun
tansi adalah pengendalian intern atau internal kontrol 
yang ketat terhadap aktivitas yang dijalankan didalam pe
rusahaan.
1.2. Hubungan sistim akuntansi dengan internal kontrol.

Internal kontrol atau pengendalian intern dapat
diartikan secara luas maupun secara sempit. Kontrol da -
pat diartikan sebagai pengawasan, yaitu segala sesuatu
yang tennasuk dalam aktivitas perusahaan apakah pelaksa-
naan kegiatan perusahaan sesuai dengan perencanaannya
dan apakah terhadap harta kekayaan perusahaan telah di -
lakukan pengamanan yang cukup dan sebaik-baiknya. Dalam
arti sempit internal kontrol disebutjuga internal check
yang oleh Hadori Junus didefini3ikan sebagai berikut :

Internal check adalah suatu sistim dan prosedur yang 
secara otomatis dapat saling memeriksa data akuntansi 
yang dilakukan oleh suatu bagian atau fungsi dengan 
hasil pencatatan bagian atau fungsi lainnya didalam 
organisasi perusahaan° 0

Sedang secara luas Norma-norma Pemeriksaan Akuntan merabe
rikan definisi Internal Kontrol meliputi dua bagian ;

^Hadori Junus, Sistim Akuntansi. Bagian Penerbit- 
an Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, 
1979, hal. 9*
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a. Accounting control (Pengawasan accounting) meli
puti rencana organisasi dan semua cara dan prose
dur yang terutama menyangkut dan berhubungan lang 
sung dengan pengawasan harta milik dan dapat di- 
percayainya catatan keuangan.; Pada umumnya penga- 
wasan accounting meliputi sistim pemberian wewe
nang (authorization) dan sistim persetujuan (ap
proval), pemisahan antara tugas operasional atau 
tugas yang berhubungan dengan penyimpanan harta - 
kekayaan dan.tugas pencatatan, pengawasan physik 
atas kekayaan dan pengawasan intern.

b. Administrative control ( pengawasan administrati
ve) meliputi rencana organisasi dan semua cara 
dan prosedur yang terutama menyangkut efficien
cy usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pim
pinan perusahaan dan pada umuranya tidak langsung 
berhubungan dengan catatan-cacatan keuangan. Yang 
termasuk dalam pengawasan ini pada umumnya ialah 
analisa statistik, time & motion study, laporan- 
laporan kegiatan, program latihan pegawai dan pe
ngawasan mutu7

Sistim pengawasan dibedakan atas dua jenis yang umum ya
itu :
1„ Feedback control system
2. Preventive control system 
Feedback control system :
yaitu sistim pengawasan yang melakukan pengukuran terha
dap suatu proses dan mengambil tindakan koreksi bila da
ri haail pengukuran itu diketahui bahwa proses tersebut 
menyimpang dari rencana yang telah digariskan . Jadi mi 

salkan diadakan control secara periodik terhadap perbe- 
daan yang terjadi antara biaya yang direncanakan akan di 
keluarkan dengan yang benar-benar telah dikeluarkan, se
hingga tindakan koreksi dapat segera diambil bila terja- 
di perbedaan yang materiil.

7 Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun 
tan. PT. Ichtiar Baru,van Hoeve, Jakarta 1974, hal.23.
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Preventive control system :
Tindakan ini adalah tindakan untuk mencegah * terjadinya 
penyelewengan yang tidak dikehendaki. Misalnya mengada
kan pemisahan fungsi yang tegas antara bagian penjualan 
dengan penagihan piutang, sehingga kemungkinan terjadi- 
nya kecurangan dapat dikurangi. Kedua jenis control ter
sebut telah mencakup keseluruhan control yang disebutkan 
didalam MPA, karena Feedback control system adalah ca
ra control yang bersifat administrative dan preventive 
control system adalah cara control yang bersifat accoun 
ting. Sedangkan Holmes mengatakan bahwa :

Internal control comprises the plan of organization 
and all of the coordinate methods and measure adopt
ed within a business to safeguard its assets, check 
the accuracy and reability of its accounting data, 
promote operational efficiency and encourage adhe
rence to prescribed managerial policies^

Dapat pula diartikan bahwa, segala sesuatu yang berhu
bungan dengan pembentukan dan penggunaan semua saran, se 
hingga bila ditinjau dari sudut keuangan, memungkinkan 
pimpinan dengan cara yang paling effektif mengamankan ke 
kayaan perusahaan serta mengatur pekerjaan.yang ada saat 
ini dan membuat rencana untuk masa depan, Didalam penju

alan, hal-hal tersebut sangat penting untuk diperhati- 

kan, karena penjualan selalu berhubungan dengan peneri

Q
Athur W. Holmes and Wayne S. Overmyer, Auditing 

Standard and Procedures. Richard D. Irwin Inc.,Homewood, 
Illinois, Eight Edition, 1975, hal.6.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



maan uang yang dengan sendirinya sangat menarik untuk di 
jadikan lubang-lubang penyelewengan. Tetapi yang l’ebih 
utama bahwa penerimaan hasil penjualan adalah sumber uta 
ma dana perusahaan. Segala keberhasilan dari usaha pro - 
duksi sangat tergantung dari berhasilnya penjualan pro- 
duknya. Dari definisi- definisi tersebut diatas dapat di 
tarik kesimpulan bahwa kegunaan dari suatu pengendalian 
intern adalah:
1. mengamankan harta milik atau kekayaan perusahaan
2. menjaga agar tidak terdapat penggunaan kekayaan yang 

tidak tepat dan menyirapang dari ketentuan
3. menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya semua in

formasi keuangan dan operas!
/f. nenjaroin efisiensi operasi perusahaan
5. mengukur ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan 

yang telah ditetapkan.
1.3* Syarat suatu internal kontrol yang memuaskan.

Apa yang dimaksud dengan memuaskan adalah terca- 
painya tujuan uraum dari internal control secara layak. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, syarat utama’ adalah se
gala sesuatu yang ada didalam organisasi tersebut, yaitu

a. adanya suatu bagan organisasi dirnana terdapat 
pemisahan fungsi secara tepat.

b. sistim pemberian wewenang serta prosedur penca 
tatan yang layak agar tercapai pengawasan ac

counting yang cukup atas aktiva, hutang, pen-
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dapatan dan' biaya
c. praktek-praktek yang sehat harus diikuti da- 

lam melaksanakan tugas dan fungsi setiap ba
gian organisasi

d. pegawai-pegawai yang kwalitasnya seimbang de
ngan tanggungjawabnya.

Jadi tidak hanya hal-hal yang bersifat obyektif saja 
yang harus raendapat perhatian serta perbaikan, tetapi 
subyektifitas para pelaksana sangat merapengaruhi pelak- 
sanaan sistim tersebut.
2* Bataa-batas Pengendalian Intern

Sekalipun semua syarat pengendalian intern telah 
dijalankan tetapi tidak mencakup semua peraoalan. Xheo 
dorus M. Tuanakotta mengemukakan batas tersebut :
1 * Fersekongkolan.

Akan menghancurkan sistim pengendalian intern yang 
bagaimanapun baiknya. Dengan adanya persekongkolan , 
pemisahan tugas seperti tercermin dalam rencana dan 

prosedur perusahaan raerupakan tulisan diatas kertas 
be'laka.

2, Biaya.
Pengendalian intern harus memper.timbangkan antara bi 
aya dan manfaatnya. Biaya untuk pengendalian hal-hal 
tertentu mungkin raelebihi kegunaannya.

3. Kelemahan manusia*
Banyak kebobolan terjadi pada sistim pengendalian in

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



tern yang secara teoritis sudah baik karena pelaksana 
annya adalah manusia yang mempunyai kelemahan.- Misal
nya : orang-orang yang harus memeriksa apakah prose - 

dur-prosedur tertentu sudah atau belum dilaksa- 
nakan, aering membubuhkan parafnya secara rutin 
dan otomatis tanpa benar-benar melakukan penga- 
wasan*

Lubang-lubang kecil ini cukup bagi sipembuat kecurang 
an untuk meneruskan kecurangan tersebut tanpa diketa- 
hui.

: 3. Bentuk-bentuk Kecurangan yang sering -terdapat didalam 
Masalah Pen.iualan

Kecurangan (fraud) yaitu perbuatan-perbuatan ti
dak jujur berupa penipuan, tipu muslihat ataupun kesilap 
an yang dengan sengaja merugikan orang lain, Hasil perbu 
atan ini adalah mengarabil kekayaan orang lain tanpa per- 
setujuan dan sepengetahuan pemiliknya atau melaporkan au 
atu keadaan yang salah atau menyembunyikan fakta yang se 
benarnya,

Bentuk-bentuk fraud yang dapat terjadi adalah :
1, Pencurian uang hasil penjualan tunai, tanpa mencatat- 

nya sebagai penjualan dalam cash register atau tanpa 
membuat faktur penjualan. Hal ini sangat sulit ditemu 
kan karena tidak dicatat dan uangnya diambil. Cara pen 
cegahannya adalah : petugas yang menjual harus dipi - 
3ahkan dari petugas yang menerima pembayaran serta pe
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tugas yang menyerahkan barang*
Pengambilan uang hasil penjualan tunai atau hasil pe
nagihan piutang dengan membukukannya seluruh jumlah 
yang diterima dengan benar, tetapi diikuti dengan men 
jumlahkannya lebih rendah dari yang seharusnya (under 
footing) terhadap penjumlahan debet kas dan kredit ba 
ik pada lajur penjualan tunai maupun piutang pada bu
ku penerimaan kas. Selisihhya akan diambil oleh petu
gas (selisih antara yang benar dengan yang salah), se 
hingga pada akhir periode 3aldo buku besar kas akan 
sesuai dengan saldo rekening koran bank setelah rekon 
siliasi. Cara lain dapat juga dilakukan dengan merain- 
dahkan sado debet kas dan kredit penjualan dan piu
tang kehalaman berikutnya lebih rendah dari yang seha 
rusnya.
Cara per.cegahannya:

selalu memeriksa ketelitian penjumlahan vertikal 
(footing) baik sub jumlah maupun jumlah semuanya 
dan mencek apakah pemindahan saldo tiap lajur buku 
kas kelembar berikutnya sama*
Selain itu juga harus ada pemisahan fungsi antara 

kasir dan petugas pembukuan serta haru3 diadakan 
rekonsiliasi secara teratur antara saldo buku be
sar kas dengan catatan kasir dan kenyataan uang 
yang ada.

Pencurian uang dengan menghapuskan piutang yang sehat
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sebagai tidak tertagih dan kemudian tidak mencatat pe 
nerimaan uang dari debitur yang bersangkutan, pada sa 
at pelunasan uangnya dlambil»
Cara pencegahan:

Pejabat yang berwenang menghapuskan piutang seha- 
rusnya bukan pejabat bagian penjualan atau bagian 
pembukuan,

4. Pencurian dengan membentuk dulu rekening langganan 
yang fiktif dalam pembukuan dan mendebet rekening lang 
ganan yang benar, selanjutnya pada saat pelunasan di
terima pelunasan dari debitur tersebut tidak di catat 
dan uangnya diambil* Kemudian rekening piutang fiktif 
tersebut dihapuskan sebagai piutang tak tertagih.

Cara menemukannya dengan mengadakan konfirmasi pi
utang,

5* Kecurangan lapping yaitu dengan jalan menahan peneri
maan uang tanpa dicatat, lalu pada saat diterima uang 
berikutnya baru penerimaan pertama dibukukan, sedang 
penerimaan kedua tidak dicatat, begitulah seterusnya 
terjadi pergeseran pencatatan penerimaan uang,
Cara mencegah terjadinya lapping yaitu:

- memperkuat internal control
- merabandingkan setoran ke bank dengan duplikat bukti 

setoran
- mereview rekening koran bank untuk bulan sebelumnya 

untuk menentukan bahwa transfer antar bank tidak me
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rupakan kiting yang sering dilakukan untuk menutupi 

lapping.
4. Internal Kontrol ataa Penjualan dan JPenagihan Piutang 

Internal kontrol atas penjualan dan piutang dimu- 
lai dari penerimaan order penjualan, persetujuan atas or 
der, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, 
pembuatan faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, 
yang akhiraya mempeng&ruhi saldo kas dan bank. Retur pen 
jualan harus pula diperhatikan. Secara periodik harus di 
buat perincian piutang menurut golongan usia (aging) un- 

1 tuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan terha
dap para langganan dan menilai apakah bagian kredit te
lah hekerja dengan efficient.
Internal kontrolnya yang diperlukan adalah :
1., fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pembuku 

i an,,
2. pembukuan penjualan harus dipisahkan dari penerimaan 

kas sebagai hasil penagihan piutang.
!3. retur, potongan harga dan penghapusan piutang ragu-ra 

gu harus disetujui dengan tepat oleh pejabat yang ber 
wenang dan dipisahkan dari fungsi penerimaan uang,

4. rekening koran harus dikirim kepada debitur setiap 
akhir bulan oleh petugas yang bukan pemegang buku pi
utang dan bukan petugas pembuat faktur. (khusus untuki
langganan yang mempunyai hutang dalam jumlah besar),

5. petugas yang menyelenggarakan buku tambahan piutang
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tidak boleh turut campur dalam penerimaan kas* Pembu
kuan pada kartu piutang harus langsung dari buku asli 
nya.

6. dibuatnya daftar analisa umux piutang secara perio- 
dik.

7. faktur prnjualan, order penjualan dan nota kredit ha
rus bernomor urut tercetak agar pemakaiannya dapat di 
pertanggungjawabkan dengan baik*

8* order-order yang belum dapat dipenuhi (back order) ha 
rus dicatat dan diawasi secara teratur.

5* Sistim Akuntansi Penjualan dan Penagihan Piutang;
5.1* Tujuan daripada penyusunan sistim akuntansi didalam

penjualan dan penagihan piutang;
1. Semua penjualan baik kontan maupun kredit harus 

dibukukan dengan tepat dan teliti*
2. Semua pengeluaran barang jadi dari gudang baik 

yang dijual maupun untuk keperluan lain harus di 
periksa sedemikian rupa sehingga pencurian dapat 
dikurangi semlnlmum mungkin.

3* Penerimaan piutang dari para langganan per-kas, 
pembebanan piutang kepada langganan dan pengkre- 

ditan hasil penjualan harus dibukukan dengan te
pat.

4* Retur penjualan dan potongan-potongan penjualan 
harus benar-benar disetujui untuk mencegah ada
nya pencurian, kecurangan dan kesalahan.
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5. Pelaksanaan penjualan dan penerimaan uang kas ha 
rus dipisahkan sedemikian rupa sehingga dapat di 
peroleh suatu sistim pengendalian intern yang te 
pat.

6. Kontrol yang sesuai harus dilakukan terhadap pen 
jualan kredit, sehingga ketelitiannya dapat di- 
cek dengan menggunakan piutang dagang.

Didalam perusahaan induatri dikenal dua jenis dasar pro
sedur pengendalian produksi (production control procedu
re).
a. Specific order production control procedure.
b. Repetitive order control procedure,
ad. a. Pada prosedur ini perintah produksi diberikan un

tuk membuat suatu bagian produksi tertentu dimana 
tiap bagian produksi dibedakan dengan bagian pro
duksi lain dengan menggunakan nomor seri perintah 

produksi yang berjalan mengelilingi bagian-bagian 
produksi tertentu,

Perusahaan industri yang menggunakan metode ini adalah :
: - untuk pekerjaan atas pesanan, misalnya perusahaan per- 

cetakan,
- perusahaan-perusahaan asembling,

■ - perusahaan yang memproduksi produknya dengan mengguna

kan formula atau resep, misalnya pabrik makanan dan pa 
brik farmasi/obat-obatan.

1 Perusahaan jenis ini biasanya menggunakan form-form :
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1* production order
yaitu surat perintah untuk memproduksi suatu jenis 
barang dan ditujukan kepada pelaksana produksi*

2* bill ot material
yaitu daftar bahan yang diperlukan untuk memproduksi 
barang tersebut. Disini juga dicantumkan quantity ti 
ap material yang dibutuhkan*

3. material requisiotion
yaitu bon permintaan bahan baku kepada kepala gudang, 

4* operation list
yaitu daftar dari departemen-departemen yang harus di 
lalui, mesin-mesin yang digunakan, standard-standard 
yang diperlukan untuk membuat barang tersebut*

5* a traveler atau route card
adalah operation list yang dilekatkan pada material 
atau box material untuk menunjukkan pekerjaan-peker- 
jaan apa yang harus dilakukan, departemen yang harus 
dilalui dalam memproduksi barang tersebut. 

ad. b. Pada prosedur ini perintah produksi dikeluarkan 
untuk membuat barang produksi tertentu dalam sua 
tu waktu/periode, misalnya satu bulan, Identifi- 
kasi barang-barang produksi tidak dilakukan, ka
rena memang tidak dibutuhkan^.Produksi diawasi 
dengan jalan menentukan jumlah yang harus dipro- 
duksi dan kemudian meminta laporan tentang jum
lah yang telah diproduksi secara berkala untuk
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mengontrol apakah rencana produksi telah sesuai 
dengan pelaksanaannya.
Form yang digunakan dalam procedure ini
1. production order,
2. material requisition/hill of material. 

Perusahaan rokok ini adalah bersifat repetitive, sehing
ga kontrolnya sesuai dengan sifat dari produknya. Pada 
perusahaan ini tidak digunakan formulir-formulir seperti 
bill of material, operation list, route card yang biasa 
digunakan dalam specific order production control proce
dures, maka disini hanya akan digambarkan secara umum ba 
gaimana caranya customers order itu diolah sampai pada 
pembayarannya, yang terdiri dari bermacam-macam versi, 
tergantung dari pengarang literaturnya,
5.2. Sistim dan prosedur penjualan.
1. customer's order yang diterima oleh bagian pesanan

akan diteliti lagi data-datanya yang ada oleh petu-
i

gas, kemudian disiapkan shipping order rangkap tujuh. 
Customei*,s order tadi difile pada bagian pesanan be- 
serta lembar pertama dari shipping order. Pada perusa 
haan kecil. dimana biasanya bagian pesanan dirangkap 
pula oleh bagian penjualan, customer’s order dapat di 
berikan nomor dan ini digunakan sebagai shipping or
der yang kemudian dikirimkan kebagian gudang, Selan- 
jutnya apabila formulir tadi sudah diterima kembali 
dari bagian pengiriman, maka diberi harga dan dibuat-
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kan fakturaya*
Pada perusahaan besar cara ini tidak dapat digunakan,ka 
rena :
- Adanya pesanan langganan yang merupakan suatu kontrak 

pembelian yang menginginkan pengiriman barang berang- 
sur-angsur pada hari yang berbeda. Oleh karena itu di 
perlukan adanya beberapa shipping order yang terpisah 
masing-masing raenurut tanggal pengiriman yang diingin 
kan langganan*

- Adanya pesanan yang untuk memenuhinya harus dengan me 
lakukan produksi terlebih dulu.

- Banyak macam pekerjaan harus dilakukan sekaligus da
lam hal diperlukan beberapa jenis barang yang masing- 
masing disimpan dalam beberapa gudang sendiri-sendiri.

- Kadang-kadang pesanan langganan tidak memuat spesifi- 
kasi secara lengkap, sehingga dibuat shipping . order 
untuk memberikan perincian lebih lanjut*

- Adanya kemungkinan bahwa pesanan langganan tersebut
hilang, sehingga tidak ada dokumen lain lagi untuk me

t •’

laksanakan pesanan.
Pada perusahaan besar* bagian pesanan mempunyai.' 

tugas yang cukup complicated, yaitu :
- Editing, yaitu melengkapi dan memeriksa surat 

pesanan dari langganan atau salesman.
- Determining delivery, date, yaitu penentuan 

tanggal penyerahan (dimana bagian pesanan ha-
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rus menghubungi pengawas -troduksi terlebih du- 
lu)*

- Writing a shipping order set, yaitu menuliskan 
satu set shipping order.

- Menyelenggarakan catatan lmfilled orders, se
hingga dapat diketahui pesanan pesanan _ . . mana 
yang belum dilaksanakah pengirimannya.

- Mengawasi bagian. gudang dan ekspedisi untuk men 
dapat kepastian bahwa pesanan diki.rinucan tepat 
pada waktunya.

Sebelum barang dikirim maka terlebih dulu shipping or 
der lembar ke 2 sampai ke 7 dikirimkan ke bagian cre
dit untuk diperiksa apakah customer yang bersangkutan 
belum melampaui plafond yang telah ditentukan dalam 
arti, masih memenuhi sy&rat untuk dikirimkan barang- 
nya. Apabila tidak, maka shipping order tadi dikemba- 
likan seluruhnya ke sales departinent/order department 
serta dinyatakan batal*

2. Sedangkan bilamana di3etujui, maka petugas credit de
partment harus membubuhi paraf pada shipping order ke

3 sampai ke 7 sebagai tanda persetujuan. Lembar ke 3, 
difile pada credit department. Lembar ke 2, dikirim
kan kepada customer sebagai tanda bahwa ordernya da

pat dipenuhi oleh perusahaan (acknowledgment)
3. Shipping order lembar ke 4 sampai ke 7 (packing slip) 

dikirimkan kebagian gudang untuk dilengkapi oleh petu
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gas gudang, disetujui kwantum yang akan' dikirimkan, 
Didalam shipping order tercantum keterangan keterang- 
an sebagai berikut:
- nama perusahaan yang menjual/mengirimkan barang ter 

sebut,
- nama dan alamat pembeli,
- nomor -shipping order,
- dikirimkan kepada,
- tanggal,
- keterangan barang yang dikirim beserta nomor stock- 

nya,
- dikirim melalui pengsngkutan apa,
- quantity.order - quantity shipped - quantity back 

ordered,
4. Xemudian berdasarkan ini, kartu persediaan di gudang 

diolaii (dikurangi) dan lembar ke lima difile digudang.

5. Bersamaan dengan itu pula barang disi.apkan, dipak dan 
dengan shipping order lembar ke 4 dikirimkan kepada

r
customer.

6. Sedangkan lembar ke 6 dan ke 7 dikirimkan ke sales’/ 
order department. Bagian ini membandingkan antara 
shipping order lembar ke 6 dan ke 7 yang telah diisi 
lengkap oleh petugas gudang tadi, dengan lembar I.

7. 3ila sudah cocok, lembar I tadi dimusnahkan apabila 
barang sudah dikirim. Akan tefcapi oilamana ada order 
yang belum ^empat dilayani, maita lembar I disesuaikan
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Gambar 1 
SURAT PERIiJTAH PMGIRIMAtf

PT. RISA FADILA 
YOGYAKARTA

No.

1. 
2.
3.
4.
5. 
6-
7.
8.

SURAT PJbiRIHTAH PEiiGIRIMAN

Dikirim 
Kepada :

Via .

Jumlah
Dipesan

Jumlah
Dikirim

:7omer
Tanggal
Nomer pesanan
Salesman

Uraian Harga
Satuan Jumlah

Dikirim tanggal Bagian pengiriman 

(_________________ )

Sumber : Drs. Zaki Baridwan, Akuntan, Sistim Akuntanai, 
edisi 2« 3agian penerbitan Akademi Akuntansi 
YKPN, Yogyakarta, hal. 64-.
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dengan catatan yang ada pada lembar ke 6 dan ke 7, la 
lu lembar ke I disimpan didalam back order file*

8. Lembar ke 6 dan ke 7 dihitung perkaliannya dan penjum 
lahannya ( unit price x quantity shipped = amount ) , 
kemudian lembar ke 6, difile sebagai shipped orders.

9, lembar ke 7, dikirimkan ke Accounting department un- 
tuk diperiksa lagi perkalian dan penjumlahannya untuk 
dibuatkan invoice rangkap dua. Invoice lembar I, diki 
rim ke customer, Invoice lembar ke 2, sebagai bukti 
pencatatan didalam sales jurnal, lalu difile beraama- 
sama shipping order lembar ke 7

Tentang pembuatan faktur, yang dikombinasikan dengan or
der procedure dapat dikla3ifikasikan sebagai berikut; 
a. separate order and billing procedure,

dimana mula mula dibuat shipping order dengan tembus- 
an ke bagian gudang dan bagian pengiriman. Baru sete-
lah barang dikirimkan kepada pembeli, maka invoicenya

4dibuat. Cara ini digunakan dengan alasans
- diperlukannya informasi informasi tehnis pada ship- 

pir.g order, dimana informasi tersebut tidak ■ ..perlu 
atau tidak diinginkan untuk dicantumkan didalam fak 
tur.

- karena sering terjadi back order, yaitu disebabkan 
tidak tersedianya beberapa atau salah satu barang 
yang dipesan.

- Apabila penjual diberi kebebasan dalam memilih war-
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UAi/LbAK 2

FLO W C H AR T OF A  SUBSYSTEM FOR SALES ON CREDIT

I. Places order. 2. Receives custom er's 4. Receives shipping 
order. order pack.

3. Prepares sh ipping order. 5. Approves c re d it

7. Receives shipping order 1 
pack. '

8. Packs goods.
; 9. Completes packing s lip  and
f attaches shipping label. I

10. Sends goods to  custom er. .
11. Updates inventory cards, i

6. Receives acknowl- 
ed gnen t

12 RtS S d m  I a  Receives Cop iesfi and 7.
J  ' 14. Destroys Copy 1 i f  there
{Copy 4  e f ship- *.

p ingoreerj. i s .  Computes extensions and
20. Receives invoice. to ta l

ii 16. Receives Copy 7. 
i| 17. V erifies erten-

21. Compares Inven- sions and to ta l, 
to ry  recorded 16. P re p m s  invoice, 
w ith  goods on 19. journalizes sales 
hand. transaction .

Surober: Weaver, Hanna, Freeman, Brower, Smiley, Accounting Sys
tems and Procedures, third edition, Me Graw Hill, Inc, 
1977, iial. 289.
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na, ukuran serta tanggal pengirimannya, sehingga de
- tail perincian dari barang yang dikirimkan baru bi- 
sa diketahui setelah adanya pengiriman.

Complete pre-billing,
didalam procedure ini faktur dan skipping order, ma- 
sing masing dengan tembusannya dibuat secara bersaraa- 
an. Shipping order segera dikirimkan, sedang faktur 
baru dikirimkan kelangganan apabila barang audah diki 
rim. Cara ini dilakukan apabila:
- Semua informasi yang akan dicantumkan dalam faktur 

audah dapat diketahui pada saat order dibuat, mi3al 
nya tentang berat barang, kwalitaa, cara pengangkut 
an dan lain lain

- Persediaan barang adalah cukup, sehingga setiap per 
mintaan akan dapat dipenuhi dengan satu kali pengi
riman.

In-complete prebilling,
Procedure ini hampir rnirip dengan procedure ad. b di 
atas, hanya saja raasih ada beberapa keterangan yang 
belum diisi karena maaih belum diketahui pada waktu 
order dibuat, misal tentang harga, berafc barang, cara 
pengirimannya.

Procedure ini dilakukan apabila berat barang yang 
dijual tidak ada standardnya, yang mana menurut kebia 
saan penjual dapat mengirimkan barang yang jumlahnya 
paling mendekati dengan pesanan.
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contoh: penjualan daging, buah-buahan dan lain lain,
d. Unit shipping order procedure,

Procedure ini sesungguhnya merupakan modifikasi dari 
pada cara yang pertama, hanya saja disini shipping or
der dibuatkan untuk tiap-tiap jenis barang yang diki
rimkan. Procedure ini dapat dijalankan dengan membuat- 
pre-printed unit shipping order.
Dalam hal jumlah/jenis barang tidak banyak, maka bisa 
digunakan partially pre- printed unit tickets, dimana 
telah dicantunikan nama barang, ukuran dan harga. Apa
bila ada order, maka ticket tersebut diambil dan di- 
beri nomor order serta jumlah barang.
Cara ini dipergunakan apabila:
- tiap-tiap department yang berhubungan dengan jenis 
barang yang akan dikirimkan harus msndapat suatu 
shipping order secara terpisah.

- tanggal pengiriman dari tiap tiap barang berbeda.
- terdapat banyak back order.
- ingin diadakan analisa pesanan menurut jenis jenis 
barang.

Perusahaan yang mempunyai langganan yang banyak jum 
lahnya, maka tiap tiap invoice dibuat raugkap dua, dimana 
rangkap ke 2 disimpan dalam sebuah map menurut abjad, 
sehingga map ini dapat dianggap sebagai Mbuku besar pem - 
bantu piutang" yang berisi perkiraan perkiraan langganan 
( ledger less book keeping )
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- jika langganan membayar sebagian dahulu dari hutangnya 
kepada perusahaan, maka jumlah pembayaran ini dikurang 
kan dari jumlah yang ada pada faktur tadi dan dihitung 
sisanya.

- jika langganan membayar penuh hutang hutangnya menurut 
jumlah yang tercantum dalam faktur, maka faktur tadi 
dicap "lunas", kemudian dibubuhi tanggal pembayarannya 
dan dipindahkan kemap yang lain, yaitu map untuk fak- 
tur faktur yang sudah diterima pembayarannya,

S3. Sistim penerimaan uang kas (cash receipt).
Setelah invoice dibuat, maka saatnya kita membica 

rakan bagaimana system dan procedure penerimaan uang apa 
bila ada pelunasan piutaag. M&salah sistim dalam peneri 
maan uang kas adalah:
Untuk meyakinkan. bahwa semua uang yang harus diterima te 
lah diterima, ditangani sepatutnya dan dicatat dengan te 
liti, dan bahwa semua uang tela'h dioatat pada saat dite
rima sehingga tidak ada yang terhindar sebelum dicatat. 
Sistim ini berupa control dan rangkaian tanggung jawab 
dari pada penerimaan uang dalam perusahaan yang bergerak 
melalui beberapa tahap penguasaan dan pencatatan sehing
ga akhirnya disetor ke bank dengan aman dan tepat, 

Prinsip pengendalian intern penerimaan I:as:
1* Penetapan tar.ggung jawab untuk pengurusan dan pengen

dalian uang secara physik.
2* Semua penerimaan kas harus disetor ke bank secara in-
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tack.
■ 3. Pemisahan antara pengurusan fisik dengan pencatatan.
4. Penyusunan catatan-catatan yang mudah diperiksa untuk

dapat menemukan penyelewengan-penyelewengan dan kesa-
lahan-ke salahan.

Pada dasaraya ada tiga macam catatan penerimaan uang :
- Catatan yang dibuat pada saat uang diterima perusaha- 

an. Bila uang itu diterima melalui pos maka catatan i- 
tu dibuat segera setelah surat pos dibuka.

- Catatan yang dibuat ditempat kasir, sebagai persiapan 
penyetoran uang ke bank yang lazim disebut sebagai : 
Bank deposit statement dan didukung oleh dokumen-doku- 
men seperti : count sheet, machine tapes dan lain-la- 
in.

- Pernyataan dari bank bahwa setoran tersebut telah be- 
nar-benar diterima.

Fuagsi peiserircaan kas ir.eliputi :
A. Pengurusan dan pengendalian fisik yang terdiri dari

- penerimaan uang
- penyimpanan dan pengendalian intern (antara diteri- 

jna dan disetor ke bank)
- penyetoran ke bank.

B. Pengurusan dan pengendalian accounting.
- pembuatan data pendukung
- pencatatan detail transaksi untuk menunjukkan ;

* kapan diterima
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* dari siapa diterima
* Jumlah yang diterima
* untuk apa penerimaan tersebut.

C. Pembukuan pada buku besar dan buku tambahan.
Prosedurnya adalah sebagai berikut :
1* Apabila customer membayar baik secara langsung ma- 

upun melalui pos, maka petugas kasir yang menerime 
pembayaran tersebut membuat source dokument atau 
disebut juga cash register tape, sales slip atau 
remittance slip, dalam rangkap dua s
- lembar pertama, untuk customer,
- lembar kedua, untuk supervisor.

2. Berdasarkan ini Supervisor membuat cash proof5 se- 
dangkan uangnya disetor ke bank. Bank membukukan 
penyetoran tersebut kedalam bank statement dan me- 
ngirimkannya kepada Accountant.

3. Cash proof besexta source document tadi dikirimkan 
oleh Supervisor kepada petugas accounting untuk di 
bukukan kedalam buku penerimaan kas kemudian difi
le pada bagian ini»

4. Accountant yang akan mencocokan bahwa total peneri 
maan harus sama dengan total penyesoran ke bank , 
dan bank statement,

5*4. Sales returns and allowance,
Pada setiap aktivitas penjualan selalu terjadi a- 

danya resiko berupa pengembalian barang karena kerusak-
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an barang dalam perjalanan, tidak sesuai dengan yang di- 
pesan, kesalahan dalam proses produksi dan lain-laln. He 
tin* dan potongan penjualan dapat menimbulkan pencurian 
ataupun digunakan sebagai sarana untuk berbuat kecurang- 
an. Maka internal control yang ketat harus dilaksanakan 
didalam menangani hal tersebut, yaitu harus ada pejabat 
yang benar-benar berwenang untuk memberikan persetujuan, 
yang fungsinya dipisahkan dengan fungsi pengurusan fisik 
dan pencatatan keuangan, Bila pengembalian barang disetu 
jui, maka dibuatkan memorandum rangkap 3 oleh bagian pen 
jualan.
Lembar ke 1, untuk langganan yang akan mengembalikan ba

rang.
Lembar ke 2, untuk bagian receiving yang akan menerima 

barang yang akan dikembalxkan,
Lembar ke 3# untuk bagian penjualsn sen&iri, kemudian di 

jadikan bukti oleh bagian accounting yang 
akan mencatatnya pada general journal, kemu 
dian pada general ledger dan account receiv 
able ledger,

Setelah bagian penerimaan menerima kembali barang dari 
langganan, bagian ini harus membuat laporan penerimacai 
kembali barang dalam rangkap 4.
Lembar ke 1, bersama dengan barang-barang yang dikembali 

kan dikirim ke bagian gudang.

Lembar ke 2, diberikan kebagian accounting untuk menca-
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tatnya pada general journal, dan account re 
ceivable ledger* 

lembar ke 3 , disimpan dibagian penerimaan,
Lembar ke 4, dikirim kebagian pemfakturan untuk dibuat- 

kan nota kredit sebanyak 2 lembar.
Satu dikirim ke langganan,
kedua difile dibagian faktur untuk bukti pe
nagihan,

Kadang-kadang langganan tidak mengembalikan barang, teta 
pi misalnya hanya rusak sedikit, maka is minta potongan 
penjualan, maka bagian pemfakturan Jugs membuat nota kre 
dit.
6 * Bubungan Sistim Penjualan dengan Sistim Informaai ba

gi Management
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari penyusun- 

an sistim penjualan yang baik dan teratur didalam suatu 
perusahaan adalah tercapainya internal control yang mema 
dal. Internal control ini memegang peranan penting agar 
dapat dihasilkan laporan yang dapat dipercaya yang digu- 
nakan sebagai alat informasi bagi management untuk pe- 
ngambilan keputusan bagi perencanaan dan pengawasan ak- 

tivitas organisasi.
■6.1. Pengerti&n dari Sistim informasi management.

—  Gordon B. Davis dalam bukunya Management Informa- 
tion System mengemukakan definisi sebagai berikut s

Management Information System is an integrated, man/
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machine system for providing information to support 
the operations, management, and decision making, func 
tion in an organization. The system utilizes com
puter hardware and software, manual procedures, ma
nagement and decision models and data b a s e 9

Definisi ini menyebutkan adanya kombinasi antara orang-
orang dan mesin yang bekerja sama dalam satu kesatuan. gu
na memberi informasi untuk menunjang jalannya operasi.,
management dan fungsi pengambilan keputusan.
Sedangkan Barry Cushing dalam bukunya Accounting Informa
tion System mengatakan:

Management information System is the set of human 
and capital recources within an organization which 
is responsible for the collection and processing of- 
data to produce information which is useful to all 
level of management in planning’and controlling the 
activities of the organization™

Jadi laporan yang dihasilkan sari sistim informasi ini
berguna untuk merencanakan dan mengontrol jalannya orga-
nisasi didalam perusahaan, Hubungan data dan informasi
oleh Gordon 3. Davis diterangkan sebagai berikut:

information is data has been processed into a form
that is meaningful to therecipient and is of real, or
perceived value in current or prospective decision,

data i s  t h e  raw material f o r  i n f o r m a t i o n 1^

q̂Gordon B. Davis, Management Information System. 
Conceptual Foundations structure & development, Graw 
Hill Kogakusha Ltd, Tokyo. 19743 hal. 5.

10Ibid, hal. k37.
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Dari ini dapat disimpulkan bahwas data merupakan bshan 
roentah dari informasi, sehingga tidak dapat digunakan 
didalam pengambilan keputusan, Untuk itu maka data per- 
lu diolah lebih lanjut dan diinterpretasikan sehingga 
mempunyai arti bagi yang menerimanya dan dapat diguna- 
kan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan,

Jadi dari data menjadi informasi itu harus mela- 
lui suatu pengolahan, Pengolahan data tersebut melalui 
tiga tahap yaitu:

Gambar 3
Hubungan Antara Data Dan Informasi

SOURCE
DOCUMENTS

1
DATA

i
PROCESS

INFORMATION

ORIGINATE

v
BIPUT

MANIPULATE

OUTPUT

Sumbers Weaver, Hanna, Freeman, Brower, Smiley, Account 
ing Systems and procedures. Third edition,
MeGraw Kill, inc, 1977, hal, 437#
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1. Input, termasuk didalamnya adalah aktivitas pencatat
an data dari dokumen asli, mengklasifikasikan data, 
verifik.asi, scanning dan searching.

2. Processing,, termasuk didalamnya adalah. aktivitas cal
culating, transcribing, summarising, filtration,

3. Output, termasuk didalamnya adalah aktivitas report
ing, retrieval, analysis,

Untuk lebih jelasnya, Barry E, Gushing menggarabarkan pe
ngolahan data akuntansi sebagai berikut seperti terlihat 
pada halaman 45
6.2. Peranan organisasi perusahaan agar dicapai sistim 

informasi yang dapat dipercaya.
Organisasi merupakan hal yang sangat penting da- 

lam perusahaan, karena pelaksanaan peker^aan dari perusa 
naan itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh pimpinan sen 
diri tanpa bantuan orang lain. Maka itu perlu adanya pen 
delegasian wewenang kepada bawahan dan kemudian bawahan 
memberikan pertanggungan jawabnya kepada pimpinan. Pemba 
gian'wewenang dan pertanggungan jawab dalam perusahaan 
ditunjukkan didalam struktur organisasi. Pemahaman menge 
nai pola pembagian wewenang dan pertanggungan jawab ini 
sangat penting yaitu untuk menentukan informasi apa yang 
dibutuhkan dalam organisasi, sedangkan informasi membu- 
tuhkan penentuan struktur organisasi yang dikehendaki di 
dalam pengumpulan data dan pengolahan aktivitas dalam 
sistim informasi akuntansi. Dengan demikian terdapat hu-
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Gambar 5
HUBUNGAN AMTAKA SISTIM INFORMASI AKUNTANSI 

DENGAN ORGANISASI PERUSAHAAN 
DAN LINGKUNGANNYA

EMPLOYEES

SUPPLIERS

;tockholders

LENDERS

GOVERNMENTS

THE ENVIRONMENT

infor 
mation

THE BUSINESS 
ORGANIZATION

informasi
4*

MANAGEMENT
infor 

mation
data

I
ACCOUNTING
INFORMATION
SYSTEM
Tf
data + -it +

CUSTOMERS

Sumber s Barry E Cushing, Accounting Information Systems 
and Business Organization,, Addison - Wesly 
Publishing Company, Inc., Phillippines, 1974 » 
hal. 3.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



bungan erat antara organiaasi dengan sistim informasi. 
Karena itu atruktur pengumpulan data, pengolahan dan pe- 
laporan data didalam 3iatim informasi akuntansi harus ae 
jajar dengan struktur organisasi yang ada dalam perusaha 
an*

Hubungan antara sistim informasi akuntansi dengan 
organisasi perusahaan dan lingkungannya digambarkan pada 
gambar 5 halaman berikut, Dengan demikian sistim informa 
si haruslah diciptakan aedemikian rupa aehingga dapat me 
menuhi kebutuhan antara pihak intern dan extern.
Jika informasi yang dibutuhkan kurang atau terlambat un
tuk disajikan kepada yang membutuhkan, maka tindakan 
yang dilakukan oleh management menjadi tidak effektif dan 
membav?a pengaruh yang kurang baik bagi organisasi peruaa 

haan„
6 .3 . Berbagai laporan yang dapat disajikan secara perio- 

dik kepada management.
A. Laporan penjualan yang dibuat dengan berbagai macam

da3ar untuk mempermudah analisa :
- berdasarkan jenia barang yang dijual atau menurut 

kelompok produk, misal kelompok rokok keretek, ke — 

lompok rokok putih, atau berdasar merek yang dijual.
- berdasarkan daerah penjualan, P. Jawaf Sulawesi Uta 

ra dan lain-lain.
- berdasarkan saluran diatribusi, melalui salesman, 

agen atau perwakilan dan lain-lain.
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- berdasarkan syarat penjualan: Cash, C.O.D. ataupun 
installment.
Berdasarkan laporan jenis ini pimpinan perusahaan 

akan mengetahui bidang-bidang apa saja yang paling meng- 
untungkan perusahaan, sehingga informasi ini dapat digu- 
nakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga mem- 
berikan. bimbingan kearah kegiatan penjualan yang lebih 
baik* Misalnya: perusahaan menginginkan untuk menganali- 
sa penjualan menurut raerek produk, maka berdasarkan fak
tur-faktur penjualan yang masuk dikelompokkan berdasarkan 
merek-merek yang sama. Tiap merek quantitasnya yang ter- 
jual dijumlahkan, sehingga dapat diketahui jumlah penju
alan untuk tiap raerek yang ada. Dengan demikian pimpin- 
an dapat mengetahui apa yang menjadi selera konsumen dan 
merek msna yang paling cepat terjual. Sedangkan merek 
yang sukar terjual dapat dihapuskan atau dicari cara-ca- 
ra Iain agar supaya penjualan merek tersebut dapat di- 
tingkatkan. Begitu pula dengan cara yang sama bila ingin 
mengetahui penjualan per daerah atau per salesman dan la 
in-lain. Penganalisaan penjualan tersebut m'embutuhkan pu 
la pimpinan yang berpengalaman didalam cara berfikirnya, 
dinamis dan aktif, karena laporan-laporan tersebut hanya 
berfungsi sebagai perabantu untuk pengambilan keputusan.
B. Perincian piutang beserta aging scheaulenya.

Membagi piutang menurut umurnya merupakan analisa 
piutang dengan tujuan meyakinkan kemungkinan tertagihnya
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piutang tersebut dan untuk menilai efisienai keroa bagi- 
an kredit dan bagian Inkasso.
C. Laporan untuk order-orddr yang laasih terbuka. 
Prinsip-prinaip daaar dalam membuat laporan :
1♦ laporan ini harus dibuat dengan benar dan teliti de

ngan penuh tanggungjawab,
2 . disa^ikan menurut waktunya, sehingga aelalu up to da

te,

3. ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dime - 
ngerti oleh pemakai laporan,

4-. 3edapat mungkin dibuat dalam bentuk yang telah distan 
dardisir,

5. dibuat dengan biaya yang seiznbang dibandingkan kegu - 
naannya.

Bila 3istim dan prosedur dari suatu perusahaan telah di- 
jalankan secara teratur dan effektif maka pencatatan di- 
dalam perusahaan dapat dikatakan "dipercaya untuk pengam 
bilan keputuaan-keputuaan". Kegunaan utama dari auatu pen 
catatan yang dapat dipercaya :
1* Untuk planning.

Dengan data penjualan yang dapat dipercaya, maka pim
pinan dapat mengambil keputusan tentang :
- berapa bahan baku yang harus disediakan untuk peri- 

ode yang akan datang
- tenaga kerja yang harua disediakan, harus ditambah 

atau dikurangi
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- dana yang harus disediakan untuk pertambahan produk 
si, misalnya dan lain-lain.
Jadi dapat disimpulkan data-data penjualan seba - 

gai titik tolak untuk pengambilan. keputusan baik intern 
maupun extern, misalnya dengan berkembangnya penjualan , 
dibutuhkan expansi usaha, memungkinkan untuk melakukan 
penggabungan secara vertikal karena pertimbangan effi
ciency dan sebagainya.

2. Untuk control.
Dengan menbandingkan hasil penjualan rata-rata tahun- 
an dapat diketahui apakah aktivitas penjualan perusa- 
haan mengalami kenaikan atau penurunan, kemudian ki- 
ta dapat menghitung penyimpangannya dan segara diana- 
lisa untuk mengambil tindak koreksi. Misalnya harga 
terlalu xnahal, qualitet yang mengalami penurunan.

Dari hasil uraian bab II ini dapat kita simpulkan 
bahwa selain penjualan merupakan aktivitas yang cukup 
penting disamping aktivitas pokok lainnya, teori pada 
bab ini menekankan dengan adanya internal control yang 
baik maka sebagian besar harta milik perusahaan dapat di 
hindarkan dari pencurian, penyelewengan oleh pegawai pe- 
rusahaan yang dengan sendirinya akibat dari perbuatan 
tersebut sangat merugikan perusahaan yang dapat menggang 

gu kontinuitas perusahaan.
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B A B  III 
KEADAAN PERUSAHAAN SAAT INI

1. Seiarah Singkat Perusahaan Rokok nXtl
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1956, dalam 

, bentuk Perseroan Terbatas yang pada zaman dahulu bernama 
N*V. Pabrik ini bernama: N.V. Pabrik Sigaret X, terletak 
di Surabaya dimana termasuk didaerah perinduetrian yang 
cukup strategis untuk pengiriman barang barang keluar Ja 
wa melalui hubungan interinsuler.

Meskipun berbentuk PT, tapi merupakan. sebuah PT 
tertutup, yang dimiliki oleh orang orang yang meispunyai 
hubungan keluarga. Juga banyak dari pegawai pegawai dan 
staff perusahaan yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
pemilik perusahaan, Jadi ditinjau dari sistim perso- 
nalianya, maka perusahaan. ini dapat digolongkan masih 
bersifat tradieionil.
Karena sifat inilah sehingga meabawa akibat yang nega » 
tif terhadap soal pembagian tugas, wewenang dan tanggung 
jawab didalam perusahaan yang secara teori bertentangan 
dengan sistim dan prosedure yang seharusnya, Meskipun di 
tinjau dari kemampuan dan pengalaman perorangan, pembagi 
an ini tepat dan pada tempatnya (right man on the right 
place), tetapi secara internal kontrol hal ini tidak da
pat dibenarkan karena akan mempengaruhi kebenaran data- 

data akuntansi.
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Dahulu pada saat didirikan, perusahaan ini hanya 
memproduksi tembakau hitam, yaitu: tembakau asap yang di 
; potong halus kemudian diberi aroma untuk dihis&p dengan 
cara gelintingan tangan dimana cara ini masih sangat tra 
disionil. Setelah beberapa tahun, karena produk3i awal 
diharapkan mempunyai prospek yang baik, maka perusahaan 
mengadakan pengembangan produknya dengan menghasilkan ro 
kok putih dalara beberapa merek,
Dalam penulisan ini penulis hanya membatasi diri dengan 
hanya memperhatikan produksi rokok putih.

Cara memproduksinya dengan menggunakan ber macam- 
macam mesin raisalnya:
- mesin pemotong tembakau

setelah tembakau dirajang halus, kemudian diberi aroma 
yaitu sejeni3 menthol untuk rasa yang lebih keras.

- kemudian masuk mesin gelinting yaitu; tembakau terse- 
but digelinting dimasukkan didalam kertas-kerta3 kecil.

- setelah itu masuk mesin pengepak di mana rokok-rokok 
tersebut dibungkus dengan kertas pembungkuanya, kertas 
grenjeng, kertas cellophane dan terakhir ditempel pita 
cukai rokok,

Cara produksi ini sudah beraifat mekaniaaai. Jadi 

tidak termaauk dalam program padat karya seperti pada 
produksi rokok kretek.

Perusahaan ini beraifat integrasi vertikal berar- 
ti raulai dari pembelian daun mentah kemudian pengasapan
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dan produksi ditangani sendiri oleh perusahaan ini, Jadi 
tidak membeli daun tembakau jadi dari perusahaan lain. 
Maka ditinjau dari sistim ini, penghitungan harga pokok 
disini harus melalui added value yang dihitung dari pem- 
belian daun tembakau mentah dari para petani.
2. Daerah Penjualan

Daerah penjualan perusahaan ini meliputi:
- daerah jawa tinur dan sebagian jawa tengah
- Sulawesi utara
- Kalimantan barat dan selatan.
'Tetapi konsumen umumnya bukan dari golongan atas, karena 
produksi rokok putih saat ini telah banyak digeser oleh 
rokok kretek y&ng sudah sangat dominan di Indonesia, dan 
delapan puluh persen hasil produk rokok perusahaan ini 
adalah konsumsi ailuar pulau Jawa.

Penjualan rokok dari perusahaan ini dilakukan de~ 
ngan cara sebagai berikut:
1* penjualan kanvas

dilakukan untuk melayani toko toko yang ada didae 
rah dsngan para salesman 3ebagai penjualnya

2 . penjualan melalui agen
penjualan dengan cara ini dilakukan pada daerah- 
daerah.yang agak terpencil dan sulit dijangkau 
oleh perusahaan, Agen yang dimaksudkan disini ada 
lah agen agen besar yang sedikitnya dapat menjang 
kau pemasaran sebuah kota kecil.
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3 . penjualan melalui perwakilan sendiri
penjualan dengan cara ini ditangani dan dikontrol 
secara langsung oleh perusahaan sendiri, dimana 
seluruh biaya, baik biaya umum, penjualan ataupun 
biaya promosi ditanggung oleh perusahaan.

Sistim pengiriman barang kepada agen agen diluar Jawa, 
dilakukan dengan cara FOB shipping point,

yaitu perusahaan hanya menanggung semua ongkos ong- 

kos sampai ke kapal pengangkut. Setelah itu biaya 
pengangkutan dengan kapal, resiko diperjalanan dan 
seterusnya adalah tanggungan agen, meskipun demikian 
perusahaan tetap mengontrolnya.

Untuk pengiriraan ke perwakilan diluar Jawa, serauanya di
tanggung oleh pusat melalui ekspedisi. Pembayaran ongkos 
pengangkutan selaznbat-lambatnya satu minggu setelah ka
pal pengangkut berangkat, meskipun sering barang belum 
sampai ke tujuan kita sudah harus membayar ongkos angkut 
nya. Maka itu perusahaan selalu aengasuransikan barang 

barang yang akan dikirimkan untuk menanggung bila: 
*barang basah kena air, dan lain lain kerusakan.

Harga penjualan dari rokok putih tersebut ditetap 
kan oleh menteri perindustrian melalui kantor dirjen bea 

dan cukai yaitu:
dengan menempelkan pita cukai rokok yang mempunyai 
harga maximal dua ratus lima puluh rupiah, untuk har 
ga eceran tertinggi rokok putih perpak. Jadi perusa-
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haan diharuskan membeli pita pita tersebut untuk di- 
tempelkan pada tiap bungkus rokok, sebagai harga ju- 
al. Tentu saja untuk pabrik tersebut pemerintah men- 
jualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga 
yang tercantum pada pita tersebut.

Jadi produksi rokok dikontrol penuh oleh pemerintah da
lam hal harga penjualannya serta peraturan peraturan pen 
jualannya. Dengan adanya pita pita rokok tersebut, maka 
pemerintah dengan mudah mengetahui omzet dari sebuah pa
brik rokok.

Perusahaan juga memberikan berbagai macam insen - 
tive pada konsumen, agen dan perwakilan, yaitu untuk se- 
tiap penjualan yang melampaui jumlah tertentu diberikan 
bonus, potongan harga, pelunakan syarat kredit dan lain 
lain* Sistim ini semata mata merupakan perangsang bagi 
para konsumen, agen dan perwakilan untuk meningkatkan om 
zet penjualan produk perusahaan dalam usaha untuk raenem-
bus pasar yang semakin padat dan ketat dalam persaingan

i

produksi rokok putih.
3* Struktur Organisasi

Dibawah ini akan diuraikan secara garis besar job 
discription dari bagian bagian yang ada pada pabrik ro

kok "X” sebagai berikut:
1. Direktur tftama dengan tugas pokoknya antara lain:

- mengkoordiner semua kegiatan perusahaan,
- mengawasi dan mengontrol semua kegiatan yang di
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lakukan oleh tiap tiap bagiar: yang ada' didalam 
perusahaan.

- memberikan pendapat dan menetapkan keputusan ke
♦

putusan pokok didalam perusahaan.
2. Bagian penjualan, yaitu bagian yang melaksanakan 

semua aktivitas penjualan baik secara tehnis mau- 
pun administrative.
misalnya meliputi: reklame, pemberian inaentive 
kepada para salesman, promotie dan lain lain.

3. Bagian produksi, dengan tugasnya bertanggung ja- 
wab terhadap kelancaran proses produicsi secara ke 
seluruhan mulai darimembersihkan bahan baku tem
bakau sampai dengan proses produksi ke barang ja» 
di,

4. Bagian pembelian bahan baku
.bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas 
pembelian bahan baku, pengada&n bahan bahan dasar 
lainnya guna kegiatan produksi,

5. Bagian personalia
bertugas untuk mengkoordiner semua aktivitas yang 
berhubungan dengan kepegawaian, misal pencarian, 
pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja, atau 
pun penentuan upah pegawai,

6 . Bagian administrasi dan keuangan
bertanggung jawab dan mengkoordiner semua aktivi
tas yang berhubungan dengan administrasi dan keu-
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angan.
7. Bagian PPc

yaitu bagian yang menentukan dan mengontroX cam- 
puran mentol yang ada pada aroma rokok dan mengon 
trol produksi hasil jadi,
IValaupun tiap tiap bagiam mempunyai tugas dan we- 

wenang yang sesuai dengan job discription yang ada, te- 
tapi kenyataannya tidak dilaksanakan secara konsekwen. 
Bagian bagian yang ada didalam perusahaan tersebut ter- 

nyata tugas dan kewenangannya terbatas karena harus mem- 
perhatikan pengaruh dari keputusan keputusan yang dibuat 
oleh pimpinan perusahaan.

Didalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan ini 
tidak menggunakan suatu pedoraan kerja yang tertulis se
cara lengkap, misalnya:. Production Schedule.
Tetapi masih berupa instruksi lisan yang berasal dari ke 
bijaksanaan kebi. jaksanaan direktur utaraa. Mengenai masa- 
lah masalah yang penting hampir semuanya harus menaapat 
persetujuan dari direktur utama, bahkan dalam banyak hal 
diputuskan sendiri oleh direktur tersebut. Soperti misal 
nya: pembelian bahan, besarnya potongan khusus, jangka 
waktu kredit dan lain lain. Dengan adanya hal hal demi- 
kian maka bagian bagian yang ada daXam perusahaan tidak 
dapat menjalankan fungsinya secara baik dan terarah se
suai dengan gambaran hirearchinya.
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4. Prosedur Pen.iualan dan Penagihan Piutang yang diterap 
kan pada perusahaan ini

Pada umumnya penjualan perusahaan rokok ini meru- 
pakan transaksi penjualan kredit kepada toko toko, agen, 
kecuali toko menjual ke konsumen untuk pembelian eceran 
umumnya secara tunai.
Order penjualan dapat timbul dari beberapa cara:
1* Inisiatif pembeli

- pembeli memesan lewat tilpun
- pembeli datang sendiri (secara lisan)
- secara tertulis: melalui salesman atau perpos,
Cara ini biasanya dilakukan oleh para agen atau toko- 
toko besar yang ada diluar kota atau diluar pulau.

2. Inisiatif perusahaan, berupa:
para salesman yarjg mengunjungi langganan dengan mobil 
yang berisi rokok, baik untuk langganan dalam maupun 
luar kota. Cara ini juga dilakukan oleh perwakilan 
yang ada diluar pulau Jawa. Cara ini disebut penjual

an kanvas.
4.1. Pelayanan penjualan akibat inisiatif pembeli.

Apabila perusahaan menerima order, maka petugas 
bagian penjualan mencatatnya dalam .buku pesanan. Kemudi
an diteliti apakah atas pesanan itu ada barangnya yang 
dapat segera dikirim, sedangkan bila tidak ada, maka pe
sanan tersebut ditunda sampai ada persediaan. Setelah itu 
order dilaporkan kebagian accounting dan keuangan yang
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menyelenggarakan administrasi piutang untuk memariksa 
apakah langganan yang bersangkutan masih dapat diberikan 
kredit lagi/tidak. Plafond kredit yang diberikan pada ti 
ap langganan tidak sama jumlahnya, tergantung dari penaf 
siran dan kepercayaan pimpinan perusahaan terhadap lang
ganan tersebut, baik berdasarkan catatan yang ada maupun 
karena hubungan istimewa lainnya*
Pelayanan penjualan ini sudah tidak memerlukan formulir 
lain lagi selain buku pesanan tadi, dan dipar'af oleh ba
gian penjualan dan pimpinan perusahaan sendiri apabila 
sudah disetujui. Setelah itu bagian penjualan membuat 
bon permintaan barang rangkap 2*

lembar I untuk bukti pengeluaran bagian gudang, 
lembar ke 2 untuk arsip bagian penjualan.

Bersajaaan dengan itu dibuatkan nota penjualan, yang di
buat rangkap tiga.

lembar I untuk bagian administrasi piutang 
lembar ke 3 untuk pembeli 
lembar ke 2 untuk arsip bagian penjualan 

Karena biasanya yang memesan barang dengan cara ini ada- 
lah para agen dan toko besar, maka masalah pengiriman ba 
rang biasanya dikontrol langsung oleh pimpinan perusaha
an. Maka dalam procedurnya sangat sedikit digunakan for
mulir- formulir. Penerimaan uangnya diterima langsung oleh 
pimpinan ataupun bila langganan berada diluar pulau atau
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luar kota, maka pembayarannya dilakukan lewat bank, Pena 
nganan secara langsung oleh pimpinan perusahaan dimung- 
kinkan, karena jumlah yang memesan secara langsung tidak 
banyak jumlahnya, Pada umumnya semua penjualan ditangani 
oleh bagian penjualan melalui salesman atau ditangani 
oleh perwakilan. Bila ada pelunasan biasanya bank menil- 
pon pimpinan, dan setelah ada kredit nota dari bank, ma- 
ka kredit nota tersebut diberikan kepada bagian penjual- 
an untuk dilaporkan kebagian pencatatan piutang. Kredit 
nota tersebut disimpan oleh bagian tersebut, sedang kre
dit nota yang ada pada bagian penjualan disimpan . dalam 
file lunas. Pada tiap akhir bulan administrasi piutang 
menyerahkan laporan hasil penagihan piutang yang telah 
lunas maupun yang belun dibayar, untuk diperiksa lang- 
sung oleh pimpinan sendiri,
4.2, Prosedur penjualan kanvas yang merupakan inisiatif 

perusahaan.
Cara penjualan kanvas ini dilakukan baik oleh pu- 

sat maupun oleh perwakilan, Seperti telah dijelaskan di
depan bahwa penjualan oleh agen tidak dikontrol langsung 
oleh perusahaan, Jadi tanggung jawab penjualan ada pada 
agen itu sendiri, Disini penulis tidak menjelaskan pen
jualan yang dilakukan oleh agen tersebut, Penulis hanya 
membatasi pembahasan untuk penjualan kanvas dan penjual

an melalui perwakilan, dimana perusahaan bertanggung ja

wab penuh untuk mengontrol pelaksanaannya.
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Juml&h penjualan dicatat dalam kartu stok barang yang sa 
ma dengan waktu mencatat pengambilan barang, hanya penju 
alan dicatat dengan tinta biru, Dalam pencatatan ini di- 
tulis juga perincian nama nama toko yang mengambilnya 
dan nota penjualan rangkap ke 3 sebagai bukti pendukung- 
nya. Salesman juga mencatat penjualan dalam buku penjual 
an tersendiri, baik kwantitas yang terjual beserta harga 
nya, yang dipisahkan menjaai 2 buku:

- buku penjualan kredit
- buku penjualan kontan

Nota penjualannya terbagi atas 2 bagian juga:
1 . Kota penjualan kredit, yang dibuat rangkap 3 : ■ 

lembar ke 1, disimpan untuk penagihan*
lembar ke 2 , sebagai kwitansi penjualan yang diser&h'- 

lean kepada pembeli, 
lembar ke 3 » sebagai arsip bagian penjualan,,

2 , Kota penjualan kontan, yang dibuat rangkap 2 : 
lembar ke 1 , sebagai kwitansi untuk. pembeli 
lembar ke 2 , sebagai araip bagian penjualan

Semua pencatatan piutang langganan kanvas dicatat sendi- 
ri oleh petugas kanvas dan penagihannya ditangani juga 

oleh petugas tersebut.
Untuk hasil penjualan secara kontan, petugas kan

vas segera setelah kembali dari keliling iangsung memper 

tanggvng jawabkan hasil penjualannya kepada kepala penju 
alan.
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Orang orang yang terlibat dalam prosedur ini adalah:
- bagian gudang
- bagian penjualan dengan para salesmannya
- bagian accounting dan keuangan 
r pimpinan perusahaan.
Procedurnya:
1. Salesman yang akan keliling untuk kanvas meminta ba

rang di gudang dengan membuat bon permintaan barang 
sebanyak 2 rangkap:
lembar I untuk bagian gudang pabrik 
lembar ke 2 untuk arsip salesman
Bon tersebut harus ditandatangani oleh kedua pihak ter 
sebut diatas* Pengambilan barang tersebut oleh sales
man dicatat pada kartu stock barang, jenis dan quanti 
tynya dengan tinta merah.
Penjualan kanvas terdiri dari 2 macarn;

a. Penjualan eceran,
yaitu penjualan dalam jurniah kecil per penjualan - 
nya dan biasanya pembayarannya dalam bentuk kontan 
misalnya: Pembelian per-slof (1 slof = 12 bungkus)

b. Penjualan partij
yaitu penjualan dalam jumlah besar per penjualan.* 
Pembayarannya biasa dalam bentuk kredit. misalnya: 
pembelian minimum 1 bal (1 bal = 10 slof)

2. Setelah salesman datang dari kanvas, sisa barang di
simpan didalam gudang kecil milik salesman sendiri dan
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tidak dikembalikan didalam gudang besar.
Kepala bagian penjualan akan memeriksa catatan pada kar 
tu stok barang dan buku penjualan tunai, kemudian berda 
sarkan nota penjualan rangkap ke 3 menghitung hasil pen 
jualan untuk kemudian dilaporkan kebagian keuangan. Se- 
dang uangnya secara physik keesokan harinya diberikan 
langsung kepada pimpinan perusahaan untuk dimasukkan ke 
bank bila tidak dipergunakan,

Untuk penjualan secara kredit, setiap ada penagi 
han, kepala bagian penjualan juga yang akan memeriksa 
nya dan mencocokkan apakah penagihan telah dicatat se
cara benar didalam buku penjualan, footing dan cros- 
ifootingnya. Procedur penyerahan uang secara physik ada- 
lah sama dengan untuk penjualan secara tunai. Bila akan 
berangkat kanvas, kwantitas barang yang akan dibav/a ai- 
rasakan tidak cukup, maka petugas kanvas dapat secara 
bebas memintanya kepada kepala gudang dengan disertai 
bon permintaan barang, kemudian petugas kanvas akan men 
•catatnya kembali dengan tinta merah didalam kartu stok 
barang*

Pertanggung jawaban penjualan akan dilakukan pa
da tiap akhir bulan oleh petugas kanvas kepada kepala 
bagian penjualan. Yaitu memeriksa kartu stok barang 

yang disertai bon bon permintaan barang dan menghitung- 
sisa nota penjualan yang belum dibayar. Sisa barang -yang 
masih ada digudang ditambah dengan jumlah yang dijual

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



harus sama dengan pengambilan barang yang dicatat dengan 
tinta merah didalam kartu stok barang. Disini dapat di- 
lihat bahwa bagian penjualan berdiri sendiri, tidak ada 
saling internal chek antara bagian penjualan dengan ba
gian accounting dan keuangan, Bagian accounting dan keu- 
angan hanya mencatat apa yang dilaporkan oleh bagian pen 
jualan, tanpa adanya formulir formulir sebagai bukti. 
Pembuatan invoice juga ditangani oleh bagian penjualan.
3. Sebagai control, pimpinan perusahaan akan mengontrol 

sendiri penjualan tersebut, pada tiap akhir bulan.
a. mencocokkan jumlah pengambilan barang yang tercan- 

tum didalam kartu stok barang dengan catatan yang 
dibuat oleh petugas gudang, 

b* Menghitung kembali penjumlahan yang ada pada kedua 
catatan tersebut 

Mencocokkan jumlah yang dijual dengan uang yang dite- 
rima, yang telah dilaporkan oleh kepala bagian penju
alan ke petugas keuangan sebagai berikut:
- seluruh jumlah yang dijual x harga b a r a n g , . x x x
- dikurangi jumlah yang dijual x harga barang

yang masih tervantum dalam bon bon penagihan ,*.xxx

- jumlah uang kontan yang telah diterima...... **,xxx
d. mencocokkan tanggal tanggal diterimanya rang yang 

ada pada buku penjualan dengan tanggal dilaporkan- 

nya uang pada bagian accounting
e. Pimpinan perusahaan juga akan memeriksa secara se-
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pintas tentang piutang dari para langganan, kemu
dian akan mendiskusikan dan memberikan pengarahan- 
pengarahan kepada salesman dan pimpinan penjualan 
langkah langkah apa yang harua diambil untuk hal- 
hal yang bersifat khusus. Jadi tidak ada edging - 
schedule untuk menentukan umur piutang. Semuanya 
diputuskan pimpinan perusahaan berdasarkan pengala 
mannya.

4.3. Procedur penjualan melalui perwakilan dan pertang - 
gungjawabannya terhadap pusat

Perwakilan juga menjalankan sistim penjualan se
cara kanvas. Procedurnya sama dengan yang dijalankan oleh 
pusat* Hanya penjualan kanvas di perwakilan bertanggung- 
jawab kepada kepala perwakilan ditempat itu, kemudian ke 
pala perwakilan bertanggung jawab langsung terhadap pim
pinan perusahaan* Procedurnya:
1. Biasanya setiap bulan tiga kali pusat mengirimkan ba

rang ke perwakilan dengan jumlah tetap yang teiah di- 
perhitungkan sebelumnya berdasarkan pengalaman, kecu- 
ali bila ada perubahan khusus yang dilaporkan oleh 
perwakilan. Jumlah barang yang dikirim dicatat oleh 
bagian accounting pusat pada kartu stok barang khusus 
untuk perwakilan, Bagian penjualan membuat bon permin 
taan barang sesuai dengan perintah pimpinan sebanyak 

3 lembar,
, lembar I, untuk bagian gudang
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lembar ke 2 , untuk bagian accounting 
lembar. ke 3 , untuk arsip bagian penjualan.
Setelah itu barang dikirimkan oleh kepala bagian pen
jualan sendiri melalui ekspedisi, Tidak ada surat apa 
pun yang mengikuti pengiriman barang tersebut, kecua- 
li bila barang sudah dikirimkan, bukti pengiriman itu 
diserahkan kepada pimpinan perusahaan, kepala penjual 
an membuat kopinya untuk disimpan sebagai bukti. Bila 
barang sudah diterima oleh perwakilan, maka perwakil
an harus mengirimkan telegram bahwa barang sudah di- 

terima dan melaporkan bila ada kerusakan kerusakan.
2. Penerimaan barang dicatat oleh perwakilan didalam bu- 

ku stok barang dengan tinta merah* Pengeluaran barang 
karena penjualan juga dicatat pada buku tersebut. de
ngan tinta biru

3. Sementara itu bagian accounting pusat mengikuti akti- 
vitas penjualan perwakilan melalui: kartu kartu piu

tang langganan yang dibuat secara individuil.
Pada kartu tersebut dicatat:

- Nama dan alamat langganan
- tanggal pengambilan barang
- jenis barang yang diambil
- quantitas pengambilan x harga pada saat pengam

bilan*

- tanggal pembayaran piutang dan jumlah yang diba- 
yar
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Dari kartu kartu langganan ini pimpinan perusahaan da 
pat membuat berbagai analisa dan pertimbangan berda
sarkan pengalamannya.
Pada setiap 2 minggu sekali, pimpinan perwakilan me- 
ngirirakan dua macam laporan kepada bagian accounting 
pusat, yaitu:
a* laporan penjualan, disitu mencantumkan tanggal pen 

jualan, nama langganan dan quantitas yang 'terjual
b. laporan kas, yang melaporkan tentang penerimaan kas 

yang didapatkan dari pusat, penerimaan piutang 
langganan, hasil penjualan tunai, pengeluaran se- 
luruh biaya, baik biaya umum dan administrasi mau- 
pun biaya penjualan yang disertai dengan bon bon 
pengsluaran dan telah ditandatangani oleh yang me- 
ngeluarkan biaya dan telah disetujui oleh pejabat 
yang berwenang, sebagai bukti pendukur.g.

Bila laporan penjualan diterima oleh pusat, petugas 
accounting pusat langsung memisahkan berbagai laporan 
tersebut kedalam berbagai buku besar dan kartu piu
tang, menghitung penjumlahan dan perkaliannya dan roe- 
nganalisa secara teliti bila ada hal hal yang diang- 
gap mencurigakan untuk segera dicari kesalahannya dan 
dilaporkan kepada pimpinan perusahaan untuk diperbaik 
i dan dilaporkan keperwakilan untuk diberikan peng- 

arahan perbaikan*
Kasil penagihan piutang dikirimkan kepusat melalui
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frank setiap bulan dua kali bersamaan dengan dikirim- 
nya laporan penjualan. Bila bank telah menerima uang- 
nya, bank akan memberikan bukti kepada perusahaan, un 
tuk dicocokkan oleh bagian accounting apakah jumlah- 
nya sudah saraa dengan laporan kas yang melaporkan ha- 
sil penerimaan penjualan selama selang 2 minggu ter
sebut.

7* Control yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yai
tu:
a. Mencocokkan jumlah barang yang dikirim yang dica

tat oleh bagian penjualan dengan laporan penjualan 
dari perwakilan dengan sisa stok yang masih ada di 
perwakilan,

b* Mencocokkan uang yang diterima oleh perusahaan de
ngan yang seherusnya diterima dari kartu kartu 
langganan.

c. Mengadakan analisa secara sepintas ierhada.p kartu 
kartu langganan untuk diadakan bermacam macain ana
lisa.
Misal: meneliti langganan mana yang harus diturun- 

kan plafond kreditnya, yang tidak boleh di
beri barang lagi karena sudah lama tidak’ per 
nah membayar. Juga mengadakan analisa penju 
alan secara global untuk menentukan perkem- 
bangan perusahaan atau trend dari usahanya.

Perwakilan tiap akhir bulan juga mengirimkan Mlaporan om
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zet bulanan", dimana setelah laporan tersebut dicocokkan 
oleh bagian accounting pusat, perwakilan mendapatkan bo
nus atau insentive yang sesuai dengan prestasinya.
Cara perhitungan omzet adalah:

Sisa stok barangyang lalu 
+ penerimaan barang dari pusat
- persediaan akhir barang

= omzet/quantitas barang yang terjual
5. Procedur pengembalian barang dan potongan penjualan

Penjualan retur akibat dari kerusakan barang ba
rang dalam perjalanan ataupun karena kesalahan dalam pro 
6es produksi, tidak sesuai dengan yang dipesan, maka 
oleh perusahaan tidak dibuat kredit nota, karena bila ba 
rang barang tersebut ada persediannya, maka langsung di- 
ganti dengan yang baik. 3ila persediaan belum ada maka 
hanya dibuat catatan saja pada buku untuk' barang rusak 
oleh bagian produksi untuk segera diproduksikan barang- 
nya. Pengeluaran barang dari gudang hanya dicatat saja 
oleh bagian gudang, tanpa disertai formulir apapun.
Hanya bila barang telah dikirim, kepala bagian penjualan 
memberikan tanda tangannya pada buku untuk barang rusak 
tersebut. Sedangkan bila ada selisih dalam harga barang 
maka petugas penjualan raembuat nota debet atau kredit di 

dalam buku penjualan harian.
Penjualan retur akibat dari pembatalan biasanya 

jarang terjadi,tetapi bila ada prosedurnya:

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



Bagian penjualan membuat credit nota rangkap 3* 
lembar I untuk langganan
lembar ke 2 untuk pembukuan piutang dan arsip
lembar ke 3 untuk bagian gudang

Nota kredit ini dibuat setelah bagian penjualan menerima
laporan penerimaan barang dari kepala gudang.

Demikianlah dari segala fakta yang telah penulis
uraikan pada bab III ini dapat diambil kesimpulan bahwa «*• . .
pada perusahaan ini banyak terjadi perangkapan fungsi, 
kurangnya formulir-formulir sebagai pendukung, terlalu 
banyak pekerjaan yang harus ditangani oleh pimpinan per
usahaan sendiri, dimana setiap_orang mempunyai keterba - 
tasan seperti yang dikemukakan oleh: Harold Koontz dan 
Cyril 0*Donnell, dalam bukunya yang berjudul Management 
sebagai berikut; yaitu span of management:

is that there is a limit in each managerial position 
to the number of persons an individual can effective 
ly manage, but the exact number in each case will va 
ry in accordance with the effect of underlying varia 
bles and their impact on the time requirements of ef 
fective managing1 ■

Sehingga dilihat secara teori, sistim dan prosedur ’yang 
dijalankan oleh perusahaan ini tidak dapat menjamin in
ternal .kontrol yang memadai dan tidak dapat dihasilkan 
laporan-laporan yang membantu management dalam membuat 

keputusan«

^Harold Koontz and Cyril O'Donnell, Management. 
Me. Graw Hill, Kogakusha, Ltd., sixth edition, hal. 297.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



ANALISA PERMASALAHAN DAN PEHGUJIAM EIPOTESA KERJA

if* 1. Analisa Permasalahan
- Bahwa organisasi administrasi penjualan dan piutang me 
rupakan suatu alat kontrole pendapatan yang paling ef- 
fektif, karena dengan sistim dan procedure yang baik 
maka semua transaksi penjualan yang menimbulkan penda
patan akan dapat diketahui dengan jelas dan terperinci

- kepada siapa kita berpiutang
- besarnya piutang dan syahnya terjadinya piutang 

tersebut.

Hal ini terutama sangat terasa apabila inisiatif pena- 
gihan dilakukan oleh perusahaan maupun langganan yang 
mau membayar apabila telah diberi peringatan peringat- 
an, Sebab tujuan perusahaan yarjg utama adalah mendapat 
kan suatu pendapatan tertentu sehingga suatu perusaha
an dapat berkembang, mengadakan export 6i f mexnpunyai bar 
gaining position yang lebih baik dipasaran dan sebagai 
nya.

-r Bahwa organisasi penjualan merupakan alat penghubung an 
tara kepentingan intern dan extern dari perusahaan da
lam hal terjualnya suatu produk, yaitu bagian penjual
an dapat memberikan informasi kepada bagian produksi, 
berapa produk yang harus dihasilkan, bentuk apa yang 

paling sesuai pada suatu periode tertentu, sehingga ke
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dua kepentingan tersebut dapat saling berhubungan.
- Dari data bagian penjualan dapat diketahui:

apakah terjadi kenaikan ataupun penurunan dari aktivi
tas perusahaan, banyaknya penjualan retur, bahan baku 
yang harus disediakan, tenaga mesin dan buruh yang di
butuhkan, sehingga langkah kebijaksanaan untuk periode 
mendatang dapat segera diambil berdasarkan data terse
but,

Dari alasan diatas, kontrol intern organisasi penjualan 
harus baik. Pada perusahaan ini, masalah yang akan diba- 
has adalah organisasi penjualan kanvas dan penjualan me- 
lalui perwakilan, dimana pihak pihak yang menanganinya 
dapat dikatakan mempunyai wewenang penuh dan meinegang se 
bagian besar dari aktivitas perusahaan secara keseluruh- 
an. Maka dalam hal penjualan dibutuhkan sistim akuntansi 
yang baik untuk menjamin kontrol intern yang memadai yang 
meliputi:

Pomisahan fungsi .yang tegas, pegawai yang kompe - 
tent, pencatatan data perusahaan secara tepat dan 
up to date, sistim akuntansi yang seimbang dan da 
pat dipertanggung jawabkan.

Juga dibutuhkan . pembagian tugas dan isewenang yang jelas 
melalui struktur organisasi dimana terdapat internal chek 
didalam tiap aktivitas, dalam arti adanya pemisahan fung 
si antara fungsi pencatatan buku penjualan dengan fungsi 
penjualan itu sendiri, fungsi pembukuan yang harus d.ipi-
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sahkan dari penerimaan kas, fungsi yang menyetujui pen
jualan retur, potongan harga dan penghapusan piutang di- 
pisahkan dengan fungsi penerimaan kas., Tiap tiap aktivi
tas harus didukung oleh formulir formulir yang menjamin 
diiaksanakannya sistim yang ada dengan effektif, misal
nya harus ada surat pesanan, surat perintah pengiriman 
barang yang biasanya sekaligus sebagai surat jalan, for
mulir untuk barang yang dikembalikan,, yang semuanya ini 
dibuat oleh bagian penjualan. Kenyataan aktivitas penju
alan pada perusahaan rokok ini menunjukkan bahwa sistim 
penjualan pada perusahaan ini kurang memadai yaitu:

- kurangnya pemberian wewenang kepada bawahan, se
hingga pemberian tugas kurang teratur. Pemimpin pe 
rusahaan mengatur juga masalah masalah perusahaan 
sampai sekecilkecilnye..

- Adanya perangkapan fungsi, yaitu petugas yang bei'- 
tanggung jawab terhad&p penjualan secara phy'sik, 
bertanggung jawab pula atas pembuatan laporan pen
jualan, melakukan penagihan, membuat pembukuan pi
utang.
Hal ini dapat membuka kesempatan untuk melakukan 
berbagai macam kecurangan, misalnya lapping, mem - 
pergunakan uang hasil penagihan, adanya penjualan 
yang tidak dibukukan, Bila hal tersebut terjadi da 
lam jumlah* yang besar dan materiil serta waktu yang 
lama, maka secara otomatis kegiatan keuangan peru-
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sahaan kekurangan dena untuk pembelian bahan baku, 
maka terpaksa harus meminjam dari bank dengan bu- 
nga. Disini pembayaran bunga merupakan beban yang 
dapat dihindarkan. Bila hal deraikian terjadi beru- 
lang kali, bagaimana kelangsungan usaha dapat ter- 
jamin.

- Kurangnya formulir dan dokumen yang mendukung ja
lannya sistim yang baik, misalnya:
a. tidak adanya kredit nota yang bemomer urut ter 

cetak sehingga penggunaannya tidak dapat dikon- 
trol dengan baik.

b. tidak ada catatan mengenai back order, sehingga 
dapat terjadi pesanan yang belum terlayani ter- 
lupakan.

c. Tidak terdapat shipping order atau perintah pe
ngiriman barang, sebagai bukti apakah barang be 
nar benar telah dikirim ke aiamat pembeli.

d. Tidak adanya receiving report untuk barang 
yang dikembalikan oleh langganan.

Dari fakta diatas menunjukkan pembagian fungsi yang ti
dak sesuai dengan tujuan akuntansi dan kurangnya formu - 
lir dan eatatan yang dapat mendukung jalannya procedur 
penjualan dengan memadai.
Dokumen dasar yang tidak dibuat secara lengkap, yaitu ti 
dak terdapat shipping order, sehingga pengiriman barang 
dilakukan atas instruksi lisan dari pimpinan perusahaan
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sendiri atau bagian penjualan, begitu juga pada faktur 
tidak ditulis data yang lengkap, misalnya tidak ada sya- 
rat syarat penjualan, sehingga banyak piutang lama yang 
belum tertagih, karena setiap langganan mempunyai syarat 
kredit yang berbeda, misalnya langganan lama dan baru, 
yang mempunyai bonafiditas yang lebih besar dan langgan
an yang selalu membayar tepat pada waktunya dan lain la
in. Tidak ada bukti yang mendukung prosedur penjualan re 
tur, yaitu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwe 
nang yang terpisah dari bagian penjualan dan pemasukan 
barang ke gudang hanya atas dasar instruksi lisan*
Sistim organisasi yang lemah, selain terdapat internal 
control yang lemah, rnaka struktur pengumpulan data, pe
ngolahan dan pelaporan aktivitas yang terdapat didalam 
perusahaan itu menjadi kacau. Dengan deraikian sistim in- 
forma si yang dihasilkan oleh organisasi ini tidak dapat 
dipercaya kebenaran data aatanya. Jadi terlihat bahwa ha 
sil pembahasan pada bab II maupun fakta yang diungkapkan 
pada bab III mendukung kebenaran hipotesa penulis.
Dengan demikian apa yang bisa disimpulkan dari pembahas
an bab ini adalah sebagai berikut:
a. Keseluruhan dari bab II sktipsi ini menyimpulkan bah

wa secara logis terdapat kebenaran teoritis bahwa su- 
j atu sistim organisasi yang baik yang menghasilkan in
ternal control yang ketat menjamin terpercayanya sis- * 
tim informasi didalam perusahaan juga membantu menye-
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lamatkan harta milik perusahaan.
b, Bab III skri'psi ini menyimpulkan bahwa struktur orga

nisasi dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab 
yang kabur, tidak lengkapnya dokumen dan formulir, ma 
ka akan mudah terjadi penyelewengan didalam perusaha
an dan dengan sistim informasi yang kacau, pimpinan 
perusahaan akan sulit mengontrol dan menganalisa ke
giatan penjualan, terutama karena bagian penjualan 
yang menjadi bagian pokok dalam menghasilkan pendapat 
an bagi perusahaan, dimana pendapatan maximal menjadi 
broad goal dari suatu perusahaan,

4*2. Pemecahan masalah
1. Perbaikan struktur organi3asi
a* Harus adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas pada bagian penjualan, terutama terhadap 
petugas kanvas. Yaitu salesman tersebut tidak boleh 
sebagai penanggung jawab atas laporan penjualan, me- 
lakukan penagihan sendiri dan membuat pembukuan piu

tang.
b. Harus ada pemisahan fungsi yang jelas antara bagian 

administrasi dan bagian. penjualan, Sehingga antara ke 
dua bagian tersebut terdapat internal check. Dengan 
dcmikian pimpinan perusahaan tinggal mengkontrol ha
sil akhir dari kedua sumber pencatatan tersebut.

Hasil pencatatan yang sama antara dua sumber yang 
berlainan akan lebih potensial dari pada pencatatan
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dari bagian penjualan saja.
c. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan 

tegas, maka mendorong terciptanya pengendalian intern 
yang memadai didalam perusahaan. Adanya pengendalian 
intern ini juga akan mendorong ditaatinya sistim dan 
procedur yang ada didalam perusahaan, Sehingga pimpi
nan perusahaan hanya bertugas sebagai pengambil kepu
tusan pada tingkat top management, yaitu untuk hal - 
hal yang bersifat garis besar saja.

2 , masalah flow of document
Untuk pesanan yang diterima dari langganan mela

lui salesman atau melalui telpon, maka pesanan tersebut 
harus dicatat didalam buku pesanan yang bernomer urut, 
terutama untuk pesanan yang harus diproduksi terlebih da 
hulu atau pengirimannya harus melalui beberapa tahap* 
Pesanan yang belum terpenuhi tersebut harus dicatat pada 
buku khusus untuk back orders atau unfilled orders. Bila 
ada pesanan, maka dibuat surat perint&h pengiriman ba
rang dalam rangkap 3 yaitu:

lembar I, untuk bagian pengiriman 

lembar 2 , untuk bagian penjualan 
lembar 3, untuk arsip bagian gudang 

Lembar I diperiksa dahulu oleh bagian kredit untuk dike- 
tahui apakah plafond kreditnya masih meraenuhi syarat. 

Setelah lembar I disetujui oleh bagian kredit dan bagian 
penjualan, maka lembar I tersebut diberikan kepada bagi-
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an gudang dan bagian expedisi, sebagai shipping order 

dan berfuDgsi pula sebagai packing slip* Kemudian bagi 
an pengiriman membuat surat pengantar rangkap 3 dan ber- 
sama dengan surat perintah. pengiriman leab-ar I dan ba
rang dikirimkan kepada langganan, Lembar I dan ke 3 dari 
surat pengantar dan surat perintah pengiriman dikembali- 
kan oleh langganan kepada petugas pengangkut setelah di- 
tandatangani. Sedang lembar II dari surat pengantar dita 
ban oleh langganan dan lembar ke 3 diberikan kepada peng 
angkut (perusahaan pengangkutan, bila digunakan jasa ter 
sebut). Surat perintah pengiriman lemhar I dan surat pe
ngantar I oleh bagian pengiriman diserahkan pada bagian
penjualan untuk diperiksa apakah order benar-benar telah |!• i
sdipenuhi dalam jumlah dan merek yang benar, waktu dan ala 
imat langganan yang tepat. Setelah diberi cap setuju, ma-
j

jka lembar I surat perintah pengiriman tersebut dikirim -
jkan ke bagian billing, sebagai dasar untuk dibuatkan in-
i

■voice, dimana perkiraan piutang dibukukan.
Lembar I untuk dikirimkan sebagai tagihan kepada langgan 

an.

!Lembar 2 untuk arsip bagian billing.
■Lembar 3 untuk bagian administrasi piutang*

Prosedur pembuatan invoice ini disebut dengan: Se 
parate order and billing procedure, yaitu setelah byrang 
dikirimkan, baru dibuatkan fakturnya. Cara ini lebih ba
ik karena kemungkinan adanya .pengiriman barang secara
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bertahap, karena barang belum tentu selalu siap untuk di 
,kirimkan, sehingga pesanan tidak dapat sekaligus dipenuhi. 
Jadi setelah terbukti bahwa order benar-benar telah terpe 
nuhi seluruhnya, baru dibuatkan fakturnya*

Untuk pencatatan dan penagihan piutang, maka dise 
lenggarakan administrasi untuk piutang tersendiri.
Adapun tugasnya adalah ;
- mencatat piutang dari masing-masing langganan kedalam 

kartu-kartu piutang secara up to date, sehingga jumlah 
piutangdapat diketahui setiap waktu.

- membuat catatan untuk referensi kredit bagi para lang 
ganan dan mengawasi pelaksanaan daripada penagihan pi 
utang.

- menyelenggarakan catatan dan laporan lainnya yang di- 
perlukan, misalnya : aging schedule, dan lain-lain.

Setelah piutang dzbukukan pada kartu pembsintu pi
1
utang dan jcumal penjualan, maka faktur dan surat perin 
tah pengiriman lembar I disltnpan dalam map menurut tang
gal jatuh tempo, Apabila saatnya penagihan, maka faktur 
faktur tersebut dikeluarkan dan petugas administrasi pi 
utang membuat daftar inkaso rangkap 2 yaitu :
- lembar I untuk petugas yang menagih 

lembar 2 untuk administrasi piutang.
Semua faktur yang akan ditagih dicatat dalam daftar in- 
kasso, berikut jumlahnya, kemudian ditandatangani petu
gas penagih sebagai tanda terima. Kembali dari keliling
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penagihan, maka petugas penagih mengisi juralah yang di- 
tagih pada kolom serta dijumlahkan, Jumlah ini harus sa 
ma dengan jumlah uang yang disetor ke bagian keuangan, 
Sedang faktur yang belum ditagih dicatat pada kolom kem 
bali, dan faktur tersebut dikembalikan ke bagian admini 
strasi piutang bersama dengan daftar inkasso tersebut, 
untuk disiinpan didalam map lagi, Untuk langganan yang 
sudah membayar maka petugas administrasi mencatatnya da 
lam buku besar piutang dan kartu kartu piutang. Tujuan 
daripada penggunaan daftar inkasso ini adalah untuk me- 
ngawasi kebenaran dari penagihan dan pertanggungjawaban 
dari masing masing petugas penagih,

Bila penjualan berupa kanvas, dimana para sales- 
n̂ an dengan. mobil-mobil sendiri beserta barang-barangnya 
datang mengunjungi para langganan maka salesman harus 
mengisi suatu formulir permintaan barang dengan men5'e- 
but jenis barang yang akan dibav/a, daerah mana yang di- 
tuju. Formulir ini berfungsi sebagai delivery order se- 
mentara dan merupakan alat pertanggungjawaban atas ba- 
rang-barang yang dibawa, Formulir permintaan barang di

buat rangkap 2 .
lembar I untuk bagian gudang 
lembar ke 2 untuk salesman 

Salesman mengisi formulir tersebut, kemudian harus dise 
tujui oleh Kepala Bagian penjualan. Berdasarkan fon.>ulir 
ini bagian gudang mengeluarkan barang barangnya dan
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salesman menandatangani formulir lembar I sebagai tanda 
terima, Waktu terjadi penjualan tunai, maka salesman mem 
buat nota penjualan rangkap 2 .
Lembar I, untuk langganan.
Lembar II, untuk bagian penjualan.
Semua nota penjualan tunai maupun kredit harus bernomor 
urut tercetak untuk mem permudah pengawasan dalam penggu 
naannya. Sedangkan bila terjadi penjualan kredit, dibuat 
nota penjualan kredit rangkap 3 . Kota penjualan tersebut 
harus ditandatangani atau dicap atempel oleh pembeli, 
Lembar I, untuk bagian penjualan, kemudian aiserahkan ke 

bagian administrasi bila sudah diperiksa.
Lembar 2, untuk langganan.
Lembar 3, untuk axsip salesman,,
Kembali dari keliling, maka barang-barang yang tidak ter 
jual dicantumkan pada lajur kembali dan dissrahkan kegu- 
dang oleh salesman, Juga diisi masing-masing merek yang 

terjual pada koloro terjual berikut harga persatuannya un 
tuJc diserahkan kebagian keuangan. Petugas bagian keuang- 
an akan menandatangani bagian bawah kolom terjual, hanya 
bila jumlah uang secara physik sama dengan penjumlahan 
kolom dalam rupiah. Setelah itu salesman menyerahkan for 
mulir permintaan barang beserta nota penjualan kredit dan 
penjualan tunai kebagian penjualan untuk diperiksa kemba
li dan bila cocok, maka pertanggungjawaban salesman sele 
sai. Untuk penagihannya maka akan dilakukan oleh sales -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



man yang lain atau petugas khusus untuk penagihan dengan 
membawa nota penjualan kredit lembar I dan daftar inkasso# 
Bila pembayaran dilakukan dengan check, maka pembukuan 
pelunasan piutang dilaksanakan setelah diterima kabar da 
ri bank bahwa check tersebut telah diklering. Pada setiap 
kali penyetoran check ke bank, maka kasir/bagian keuang
an akan membuat bukti penyetoran ke bank. Bila pelunasan 
piutang melalui bank, maka pembukuan dilakukan pada kar
tu piutang yang bersangkutan setelah diterima kredit no
ta dari bank, kemudian kredit nota tersebut dicocokkan 
dengan bukti pengiriman uang yang diterima langsung dari 
debitur yang bersangkutan. Bukti penyetoran tersebut di
buat rangkap 2 : 
lembar X ditahan oleh bank
lembar 2 > diberikan kebank setelah ditandatangani dan di 

cap oleh bsnk maka dikembalikan ke kasir.
Bila ada pengembalian barang maka pengembalian 

tersebut harus diminiakan persetujuaimya terlebih dahu- 
lu oleh pejabat yang berwenang yang terpisah dari bagi
an penjualan. Bila pengembalian barang disetujui, maka 
dibuatkan memorandum rangkap 3 oleh,bagian penjualan, 
yang ditandatangani oleh pejabat berwenang tadi sebagai 
tanda persetujuan.

lembar I untuk bagian gudang, berfungsi sebagai pem 

pemberitahuan, 
lembar 2 untuk langganan.
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lembar 3 , untuk arsip bagian penjualan,
Setelah barang dikembalikan, maka bagian penerimaan gu
dang membuat bukti penerimaan pengembalian barang rang
kap 3 .

lembar I, untuk bagian penjualan, kemudian dikirim
kan kepada pejaoat berv/enang tersebut. 

lembar 2 , untuk bagian administrasi, supaya diadakan 
koreksi.

lembar 3 , untuk arsip bagian gudang*
Journal yang dibuat oleh bagian administrasi adalah: 

sales returns xx
piutang Tn. A xx

3. Pengolahan data sebagai alat informasi
Dari faktur faktur penjualan yang masuk kebagian 

administrasi, maka petugas bagian ini akan memisahkan fak 
tur faktur tersebut berdasarkan merek yang terjual untuk 
kemudian dijmnlahkan. Dari basil penjunilahan ini dibuat 
laporan tentang hasil penjualan per merek produk. Sebaik 
nya laporan ini dibuat pada tiap tiap akhir minggu, se
hingga dari laporan ini management dapat melakukan berba 
gai macam analisa penjualan untuk planning dan control. 

Planning:
Dari Hasil analisa dapat ditarik kesimpulan merek mana 
yang laku ataupun yang kurang dalam memberikan sumbangan 
nya terhadap Contribution margin. Tindakan yang di&rabil 
adalah:
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- menghapuskan raerek yang tidak begitu menguntungkan, atau 
bahkan merugikan.

- mengadakan penelitian pasar untuk dapat mengetahui se- 
bab sebab tidak lakunya suatu merek produk*

- mengadakan pengerabangan merek produk yang baru yang le 
bih sesuai dengan selera konsumen,

- mengatur rencana untuk jumlah yang harus diproduksikan 
sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan per 
sediaan bahan mentah/barang jadi dan untuk mengatur ke- 
butuhan tenaga manusia dan mesin, dan lain lain.

Jadi disini dapat terlihat bahwa hasil informasi kwantita 
tif yang terdiri dari laporan yang relevan dan dapat di- 
percaya 6angat dibutuhkan, sehingga rencana yang dibuat 
adalah akurat dan sesuai dengan kondisi yang benar benar 
ada. Perencanaan yang baik merupakan landasan yang kokoh 
untuk ikut menentukan sukses tidaknya suatu program kerja. 
Control:
Dari hasil laporan volume penjualan berdasarkan merek, 
yang diolah dari data penjualan, maka management mempero- 
leh feed back berupa informasi perbandingan antara penju
alan yang direncanakan dengan volume penjualan actual. 
Perbedaan yang ada, dianalisa dan diadakan tindakan korek- 
tif seperlunya. Disini sistim informasi tersebut berfung- 
si sebagai umpan balik dalam bentuk laporan kepada mana
gement. Dengan cara ini penyimpangan didalam pelaksanaan 
kegiatan penjualan akan dapat segera ditanggulangi.
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Selain laporan penjualan berdasarkan merek produk, perusa 
haan juga memerlukan laporan laporan lainnya sebagai alat 
informasi misalnya:
- laporan raengenai penjualan per salesman, yaitu untuk me 

ngetahui kegiatan dan insentive yang akan diberikan be- 
rupa komisi penjualan kepada tiap salesman.

- laporan mengenai penjualan per daerah penjualan, untuk 
mengetahui effektivitas suatu daerah penjualan. Misal : 
untuk aaerah yang terpencil dan jauh dari pusat penjual 
an dengan volume penjualan yang tidak menguntungkan, ma 
ka lebih baik dihapuskan untuk dicari daerah lainnya 
yang lebihrpotensial*

- laporan mengenai order order yang belum dapat dipemihi 
(back orders/unfilled orders), sangat diperlukan, kare- 
na bila kekurangan barang dalam pasar, maka konsumen 
akan mudah menggantinya dengan merek lain, karena bagai 
manapun rokok adalah barang konsumsi yang pada dasarnya 
hanya dibedakan oleh merek.

- Aging schedule, untuk mengetahui dapat ditagihnya suatu 
piutang dan mengontrol effektifxtas kerja bagian pena
gihan piutang.

Tanpa laporan laporan semacam ini akan sulit bag! pihak 
management untuk melakukan planning dan control yang ef - 
fektif, Maka dengan sistim organi.'sasi yang baik, dimana 
terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 
tepat dan tegas, lengkapnya dokumen dasar, maka laporan
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yang dihasilkan olehperusahaan ini akan benar benar men- 
cerrainkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Maka komponen komponen yang saling mendukung untuk meng- 
hasilkan informasi yang dapat dipercaya:
1. Struktur organisasi
2. Procedur yang memenuhi syarat internal control
3. Lengkapnya dokumen dasar dan catatan pembukuan
if. Manusia sebagai pelaksana disesuaikan antara keahlian 

dan tingkat tanggung jawabaya*
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KESI&PULAi* DAil SA1UK

5.1* Kesimpulan
Dari hasil penelitian atas perusahaan yang te

lah diuraikan dimuka menyimpulkan bahwa:
- struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena dengan seraakin besarnya ruang ling 
kup suatu perusahaan, maka peranan struktur organisa
si menjadi semakin penting, Hal ini disebabkan karena 
tujuan daripada pembentukan organisasi didalam perusa 
haan adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan manu- 
sia untuk mencapai tujuan perusahaan secara menvelu - 
ruh. Maka didalam struktur organisasi ini harus ada 
pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas, ha
rus ada sebagian wewenang atasan kepada bawahan dan 
semua job discription harus dinyatakan secara tertu- 
lis agar dapat dipah&mi oleh eeluruli tingkatan manage 
ment yang ada pada perusahaan itu, 3)alam kenyataannya 
struktur organisasi dan job discription yang ada pa
da perusahaan tersebut tidak diikuti secara konsekwen, 
Hal ini memperlihatkan bahwe kegiatan management be- 
lum ailaksanakan secara efficient dan exfektif. Sis
tim organisasinya belum merienuhi syarat internal con

trol yang baik. Karena hampir pada semua hal harus di 
putuskan oleh pimpinan dan terdapat perangkapan fung-
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si pada bagian penjualan, hingga bagian yang seharus- 
nya ikut mengontrol jalannya penjualan menjadi tidak 
berfungsi,

- Akuntansi merupakan alat yang penting bagi perusaha
an untuk memberikan informasi kwantitatif tentang ke- 
giatan perusahaan. Informasi akuntansi ini penting ba 
gi perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh 
pimpinan perusahaan, Selain itu informasi ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil
an keputusan oleh pihak intern maupun extern. Kenyata 
annya dalam perusahaan ini belum mengerti arti dan 
manfaat data akuntansi sebagai alat informasi kwanti
tatif bagi management. Hal ini dapat dilihat dari ku
rang lengkapnya formulir dan dokumen yang digunakan 
dan pengolahan data akuntansi yang kurang terkoordi - 
nir, Dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka data 
akuntansi yang ada kurang meinenuhi syarat sebagai sum 
ber informasi bagi management, sehingga keputusan dan 
perencanaan yang dilakukan dapat menyesatkan jalannya 
perusahaan.

5.2. Saran
Untuk nengatasi kesulitan yang terjadi pada peru 

sahaan ini, maka penulis memberikan saran sebagai beri- 

kut :
1. Agar dibuatkan job discripiion secara tertulis, dima 

na terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggungja
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wab yang dilaksanakan secara tegas dan konsekwen o - 
leh se'luruh tingkatan management.

2. Daerah penjualan yang dijalani oleh para salesman 
agar diganti pada tiap akhir periode, sehingga terda 
pat saling kontrol antara raereka. Atau yang bagian 
menjual secara physik lain dengan yang melakukan pe
nagihan.

3. Adanya sistira manual secara tertulis yang dilaksana
kan secara konsekwen agar terdapat pengendalian in
tern yang memadai didalam perusahaan yang bertujuan 
untuk. melindungi harta kekayaan perusahaan dan men- 
jamin ketelitian data akuntansi serta pengendalian - 
administratip yang ditujukan untuk mendorong diting 
katkannya efficiency kerja dan ditaatinya kebijaksa- 
uaan yang telah ditetapkan perusahaan.

4. Penulis juga menyarankan agar ada seorang internal - 
auditor atau controller yang dapat mengkoordinasikan, 
niengawasi, dan membirobing semua kegiatan yang ada pa 
da perusahaan, membantu serta memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pimpinan perusahaan khususnya dan 
seluruh tingkatan management pada umumnya.
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