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ABSTRAKSI 

Tindakan yang sangat penting dilakukan oleh manajemen dalam 

sebuah organisasi adalah pengendalian dan pengawasan terhadap 

perusahaan merupakan suatu tindakan yang efesien demi 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, semua itu 

dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk dan 

ancaman yang akan menganggu tercapainya tujuan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Evellyna Tour & Travel yang 

beralamat Jl. M.T Haryono KM 8 Tanjungpinang. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode 

analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada 

kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya 

diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keadaan yang diteliti, dengan menganalisis penjualan 

tunai dan piutang usaha yang mengacu pada kerangka unsur-unsur 

pengendalian intern. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penjualan tunai dan piutang usaha pada PT. Evellyna Tour & 

Travel belum sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern. 

 

Kata kunci: PenjualanTunai, Piutang Usaha, dan Pengendalian 

Intern 
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PENDAHULUAN 

 

Penjualan dan piutang merupakan unsur yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena dengan aktivitas inilah sebuah 

perusahaan dapat memperoleh keuntungan, dari kegiatan ini pula 

dapat digunakan sebagai sumber biaya untuk kelangsungan hidup 

perusahaan. Pada umumnya piutang terjadi dikarenakan oleh 

penjualan yang dilakukan secara kredit.  

Tindakan yang sangat penting dilakukan oleh manajemen dalam 

sebuah organisasi adalah pengendalian dan pengawasan terhadap 

perusahaan merupakan suatu tindakan yang efesien demi 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, semua itu 

dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk dan 

ancaman yang akan menganggu tercapainya tujuan sistem informasi 

akuntansi perusahaan.  

Menurut Diana dan Setiawati (2011; 82) Sebuah sistem 

informasi yang tidak memasukan unsur pengendalian internal besar 

kemungkinan sistem informsi tersebut tidak ada gunanya. Salah 

satu tujuan pengendalian internal adalah menghasilkan informasi 

keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Jika sebuah sistem 

informasi tidak memiliki pengendalian, misalnya setelah seorang 

karyawan memasukan transaksi penjualan, angka dalam aplikasi 

tersebut dapat diubah dengan mudah atau faktur yang terkait 

dengan penjualan dapat dihancurkan. 

Ancaman-ancaman yang dapat merugikan perusahaan yang seperti 

ini yang dihindarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen 

perlu pengendalian internal yang baik terhadap aktivitas 

penjualan dan penagihan piutang agar pelaksanaannya berjalan 

dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

oleh perusahaan.  

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang yang 

dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan masalah 

penelitian dalam bentuk pertanyaan yaitu : 

1. Apakah pengendalian intern penjualan tunai pada PT Evellyna 

Tour & Travel telah dilakukan sesuai dengan unsur-unsur 

pengendalian internal? 

2. Apakah pengendalian intern piutang usaha  pada PT Evellyna 

Tour & Travel telah dilakukan sesuai dengan unsur-unsur 

pengendalian internal? 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penjualan  

Menurut Mulyadi (2010; 202), kegiatan penjualan terdiri dari 

transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun 

secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari 

pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki 

piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan kredit ini 

ditangani oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah 

menerima kas dari pembeli. Kegiatan penjualan secara tunai ini 

ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan tunai.  

Sistem Penjualan Tunai 

Menurut Mulyadi (2010; 455) penjualan tunai dilaksanakan 

oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang di serahkan 

oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang di terima oleh 

perusahaan, barang kemudian di serahkan kepada pembeli dan 

transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh  perusahaan. 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai Menurut Mulyadi (2010; 462) adalah: 

1. Fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari 

penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan 

tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli 

untuk kepentingan pembayaran harga barang kefungsi kas. 

2. Fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggungjawab untuk meyiapkan barang 

yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang yang 

telah dibayar harganya kepada pembeli. 

3. Fungsi gudang. Dalam transaksi penjualan kas dari 

penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyiapakan barang yang dipesan oleh pembeli, serta 

menyerahkan barang tersebut kefungsi pengiriman. 

4. Fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari 

penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah 

dibayar harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan dari 

penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab sebagai 
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pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan 

pembuatan laporan penjualan. 

 

Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2010; 470) unsur pengendalian intern yang 

seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah sebaga berikut : 

a. Organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas 

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi 

akuntansi. 

 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi 

penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan 

tunai. 

2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara 

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan 

penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 

3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan 

permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada 

faktur penjualan tunai. 

5. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur 

penjualan tunai. 

 

c. Praktik yang Sehat  

1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penjualan. 

2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor 

seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi 

penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 

3. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas 

secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi 

pemeriksa intern.  

Sistem Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2010; 210) menyatakan bahwa penjualan 

kredit dilaksankan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 
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barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk 

jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada 

pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, 

setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli 

selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya 

pembeli tersebut diberi kredit.  

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit Menurut 

Mulyadi (2010; 462) adalah: 

1. Fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi 

ini bertanggungjawab untuk menerima surat order dari 

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 

informasi yang belum ada pada surat order tersebut 

(seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta 

otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari 

gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order 

pengiriman. Fungsi ini juga bertanggungjawab untuk membuat 

“back order” pada saat diketahui tidak tersedianya 

persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. 

2. Fungsi kredit. Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan 

yang dalam transaksi penjualan kredit, bertanggungjawab 

untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan 

otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

3. Fungsi Gudang. Dalam transaksi penjualan kredit fungsi ini 

bertanggungjawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan 

barang ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi pengiriman. Dalam transaksi penjualan kredit fungsi 

ini bertanggungjawab untuk menyerahkan barang atas dasar 

surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi 

penjualan. Fungsi ini bertanggungjawab untuk menjamin 

bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa 

ada otorisasi dari yang berwenang. 

5. Fungsi penagihan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi 

ini bertanggungjawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur 

bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh 

fungsi akuntansi. 

6. Fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi 

ini bertanggungjawab untuk mencatat piutang yang timbul 

dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta 

mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta 

membuat laporan penjualan. Disamping itu, fungsi ini juga 
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bertanggungjawab untuk mencatat harga pokok persediaan 

yang dijual kedalam kartu persediaan. 

 

Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2010; 220) unsur pengendalian intern yang 

seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan kredit 

adalah sebagai berikut : 

a. Organisasi  

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit 

2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan 

dan fungsi kredit 

3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas 

4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh 

fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, 

fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. 

 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi 

penjualan dengan menggunakan formulir surat order 

pengiriman 

2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi 

kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit 

copy (yang merupakan tembusan surat order pengiriman) 

3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh 

fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan 

membubuhkan cap, “sudah dikirim” pada copy surat order 

pengiriman  

4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat 

pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada 

ditangan Direktur pemasaran dengan penerbitan surat 

keputasan mengenai hal tersebut 

5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan 

dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan 

6. Pencatatan kedalam kartu piutang dan kedalam jurnal 

penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda tangan pada dokumen sumber (faktur 

penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit) 

7. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur 

penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman 

dan surat muat. 

 

c. Praktek yang Sehat 
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1. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya dan dipertanggung jawabkan oleh fungsi 

penjualan 

2. faktur penjualan bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya di pertanggung jawabkan oleh fungsi 

penagihan 

3. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan 

piutang (account receivable statement) kepada setiap 

debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang 

di selenggarakan oleh fungsi tersebut 

4. Secara periodik diadakan rekonsilisasi kartu piutang 

dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar 

Piutang Usaha 

Piutang didefenisikan sebagai jumlah yang dapat ditagih 

dalam bentuk tunai dari seseorang atau perusahaan lain. 

Weygandt, dkk (2007;512).  

Piutang sering kali digolongkan menjadi: 

1. Piutang Usaha (Account Receivable)  adalah jumlah 

pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang timbul 

sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang 

ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 

sampai 60 hari. Secara umum piutang ini merupakan piutang 

terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Wesel Tagih (note receiveble) adalah surat utang formal 

yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. Wesel 

tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau 

lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk 

membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang 

disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan 

piutang dagang (trade account) 

3. Piutang Lain-lain (other receiveble) mencakup selain 

piutang dagang. Contoh piutang lain-lain adalah piutang 

bunga, piutang karyawan uang muka karyawan, dan restitusi 

pajak penghasilan. Secara umum piutang ini bukan berasal 

dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, 

piutang jenis ini akan diklasifikasikan dan dilaporkan 

pada bagian yang terpisah pada neraca. 

 

Penilaian Piutang Usaha 

Piutang akan dilaporkan sebagai bagian dari aset di neraca. 

Tetapi menentukan nilai yang akan dilaporkan kadang kala 

menyulitkan, hal ini disebabkan sebagian dari piutang tersebut 
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tidak dapat ditagih. Sebelum pelanggan disetujui untuk 

memberikan kredit, maka penjual akan melakukan penilaian atas 

beberapa persyaratan. 

Menurut Weygandt, dkk (2007;515) Terdapat dua metode yang 

digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih : 

1) Metode Penghapusan Langsung untuk Piutang Tak Tertagih  

Berdasar metode penghapusan langsung (direct write-off 

method), jika piutang tersebut telah dipastikan tidak dapat 

ditagih maka baru dianggap sebagai piutang tak tertagih dan 

kerugian dapat dibebankan ke beban piutang tak tertagih. 

Jurnal menghapus piutang tak tertagih : 

Beban piutang tak tertagih   xxxx 

Piutang Usaha      xxxx 

Ketika metode ini digunakan, maka akun beban piutang tak 

tertagih hanya akan menunjukan kerugian yang sebenarnya dari 

piutang yang tidak tertagih. Piutang usaha akan dilaporka dalam 

nilai kotor. 

2) Metode Penyisihan untuk Piutang tak Tertagih 

Metode penyisihan (Allowance methode) untuk piutang tak 

tertagih dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang 

yang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Hal ini akan 

memberikan kesesuaian pembebanan dilporan laba rugi dan 

memastikan penilaian piutang berdasarkan nilai realisasi kas 

(bersih) di neraca. Nilai realisasi kas [bersih](cash [net] 

realizable value) adalah jumlah bersih piutang yang 

diperkirakan dapat diterima secara tunai. Jumlah tersebut 

dapat diketahui melalui pengurangan akun piutang tak 

tertagih dari nilai piutang. 

 

Mencatat Estimasi Piutang tak tertagih : 

   Beban piutang tak tertagih     xx 

    Penyisihan piutang tak tertagih   xx 

 

Mencatat Penghapusan Piutang tak tertagih  

Penyisihan piutang tak tertagih    xx 

    Piutang usaha      xx  

Pengendalian Internal 

Pada kenyataannya kegagalan yang terjadi dalam perusahaan 

sering diakibatkan oleh pihak dalam perusahaan itu sendiri 

seperti kecurangan, kesalahan, dan korupsi yang terjadi. Itu 



 

 Page 9 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

semua diakibatkan lalainya peraturan yang ditegakan oleh 

manajemen dalam sebuah entitas. Maka dari itu pengendalian 

internal perlu dilakukan. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006; 229) pengendalian 

internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang 

dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang 

akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya 

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan 

Menurut Mulyadi (2010; 163) tujuan sistem pengendalian 

intern menurut defenisi tersebut adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi  

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  

3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Menurut tujuannya sistem pengendalian intern tersebut dapat 

dibagi menjadi dua macam : 

a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting 

control) 

Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasi terutama untuk menjaga kekayaan 

organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan 

menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang 

ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. 

b. Pengendalian intern administratif (internal administrative 

control)  

Pengendalian intern administratif meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006; 229) pengendalian 

internal melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu : 

 

1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) 

Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) 

mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka 

muncul.mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas 

tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara 

efektif mengendalian akses fisik atas aset, fasilitas dan 

informasi, merupakan pengendalian dapat dicegah. 

2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) 
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Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) 

dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu masalah itu 

muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah 

pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan 

rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. 

3. Pengendalian Korektif (corrective control) 

Pengendalian Korektif (corrective control) memecahkan 

masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk 

pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang 

dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, 

memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan 

mengubah sistem agar masalah dimasa mendatang dapat 

diminimalisasikan atau dihilangkan. 

Unsur – Unsur Pengendalian 

Menurut Diana dan Setiawati (2011; 82), Lima komponen dalam 

pengendalian adalah: 

 

1. Lingkungan Pengendalian  

Setiap organisasi, tidak perduli apakah organisasi 

tersebut peerusahaan besar ataupun perusahaan kecil, harus 

memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan 

pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan 

kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain. 

Lingkungan pengendalian, sebagai komponen pengendalian 

pertama, meliputi faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Filosophi manajemen dan gaya operasi 

2. Komitmen terhadap integritas dan nili-nilai etika 

3. Komitmen terhadap kompetensi 

4. Komite audit dari dewan direksi 

5. Struktur organisasi 

6. Metode penetapan otoritas dan bertanggungjawab 

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

 

2. Penaksiran Resiko 

 

Semua perusahaan baik besar maupun kecil, pasti 

menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usahanya 

mencapai tujuan perusahaan. Resiko tersebut dapat bersumber 

dari tindakan tidak sengaja atau tindakan sengaja. 
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3. Aktifitas pengendalian 

 

Aktifitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan 

keuangan antara lain meliputi: 

 

1. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak. 

2. Pemisahan tugas. 

3. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang 

terjadi. 

4. Mengamankan harta dan catatan perusahaan. 

5. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan 

karyawan lain. 

 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan 

dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang 

dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka 

dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa 

menghasilkan laporan keuangan yang andal. Tujuan utama sebuah 

sistem informasi akuntansi antara lain meliputi: 

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. 

2. Mengklasifikasikan transaksi sebagaimana seharusnya. 

3. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang 

tepat. 

4. Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat. 

5. Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam 

laporan keuangan secara tepat. 

 

5. Pengawasan Kinerja 

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi: 

1. Supervisi yang efektif. 

2. Akuntansi pertanggungjawaban. 

3. Pengauditan internal 
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Kerangka Penelitian dan Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini yaitu penerapan pengendalian 

intern penjualan dan piutang usaha pada PT. Evellyna Tour & 

Travel Tanjungpinang. 

  

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh 

langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan manajer dan 

karyawan-karyawan yang terkait langsung dengan objek yang 

diteliti. Sedangkan data sekunder berupa data yang dikumpulkan 

melalui catatan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah 

diolah seperti sejarah singkat perusahaan, memo internal dan 

struktur organisasi dan laporan-laporan keuangan yang jika 

dibutuhkan. 

 

Metode Pengumpulan data 

PT. EVELLYNA TOUR & TRAVEL 

Pengendalian Intern 

1. Lingkungan Pengendalian  

2. Penaksiran Resiko 

3. Aktivitas Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pengawasan (Monitoring) 

 

Piutang Usaha Penjualan 

Hasil Penelitian 
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Untuk memperoleh data-data yang perlu diuji kebenarannya, 

relevan dan lengkap dalam penelitian ini, maka metode 

pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian lapangan  

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan survey secara 

langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, 

maka cara yang dilakukan yaitu : 

a. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan fotocopy 

data yang diperlukan.seperti pencatatan hasil wawancara dan 

fotocopy laporan-laporan yang dibutuhkan. 

b. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek 

penelitian. 

c. Teknik observasi, yakni dengan melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan    

Yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori 

yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian 

berbentuk deskriptif. Menurut (Sulaeman, 2012) Penelitian 

berbentuk deskriptif adalah penelitian dengan pendekatan 

spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat 

bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab 

terjadinya masalah dan bagaimana memecahkannya. Akan tetapi, 

sifatnya hanyalah, mendalam pada satu unit peristiwa. 

Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode analisis 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan  data yang ada kemudian 

diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterprestasikan 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 

yang diteliti 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Prosedur Penjualan Tunai  

Penjualan tunai pada PT. Evellyna Tour & Travel terjadi 

ketika pelanggan datang langsung ke kantor untuk melakukan 
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reservasi booking tiket, tour, maupun voucher hotel yang sistem 

pembayarannya langsung tunai (cash). Penjualan tunai pada PT. 

Evellyna Tour & Travel juga bisa terjadi pada saat pelanggan 

melakukan reservasi booking tiket, tour, maupun voucher hotel 

melalui via Telp atau email yang sistem pembayarannya melalui 

transfer atau di rumah pelanggan.  

 

Menurut PT. Evellyna Tour & Travel fungsi yang terkait dalam 

sistem penjualan tunai adalah : 

a. Fungsi Penjualan, 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab 

menerima order dari pelanggan, mengisi faktur penjualan 

tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran kas di bagian kassa. 

 

b. Fungsi Kas 

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab 

menerima pembayaran uang sebesar harga barang yang terdapat 

pada faktur dan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan 

oleh pelanggan seperti print out tiket atau voucher hotel, 

serta menyerahkan kepada fungsi pengirim jika pelanggan 

meminta untuk diantar. 

c. Fungsi Pengiriman  

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab 

untuk mengirimkan tiket atau voucher hotel yang dipesan oleh 

pelanggan ke alamat yang diberikan. 

d. Fungsi Akuntansi  

Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini bertanggungjawab 

sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan 

pembuatan laporan penjualan. 

Analisis Prosedur Penjualan Kredit  

 Dalam melaksanakan kegiatan penjualan secara kredit,  PT. 

Evellyna T&T bekerjasama dengan beberapa Instansi-instansi baik 

pemerintah maupun swasta yang di jalin bersama dengan 

kesepakatan bersama antara pihak PT. Evellyna T&T  dengan pihak 

instansi maupun pihak pribadi. Sebelum terjadi kerjasama antara 

kedua belah pihak PT. Evellyna Tour & Travel menyebarkan brosur 

dan surat-surat penawaran kesetiap Instansi-instansi baik itu 

pemerintah maupun swasta dan orang pribadi yang ingin bekerja 

sama. 

Dalam sistem penjualan kredit yang diberlakukan oleh PT. 

Evellyna Tour & Travel ada 2 jenis piutang yaitu: 
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1. Piutang korporasi  

Piutang korporasi ini merupakan piutang konsumen yang 

biasanya berasal dari instansi-instansi yang ingin melakukan 

pembelian produk dengan sistem pembayaran ditunda. Akan 

tetapi harga yang dikenakan sesuai dengan harga sebenarnya 

namun dikenakan biaya tambahan sesuai dengan kebijakan dari 

manajemen PT. Evellyna Tour & Travel. 

Apabila piutang tersebut tidak tertagih atau pihak 

instansi tersebut tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada 

waktu jatuh tempo yang disepakati bersama, pada PT. Evellyna 

Tour & Travel  tidak ada rekening besarnya untuk perkiraan 

piutang tidak tertagih dan pencadangan piutang tidak tertagih 

dikarenakan tidak terdapat kebijakan manajemen dalam 

penghapusan piutang, hanya saja pihak manajemen PT. Evellyna 

Tour & Travel mengambil tindakan yaitu: 

a) Mengirim surat tagihan  

b) Dikenakan biaya administrasi (biaya tambahan) kepada 

pihak instansi maupun orang pribadi sebesar Rp 

50.000/pax untuk tiket dan layanan jasa lain  

c) Menghentikan transaksi penjualan kepada pihak instansi 

tersebut, hingga hutang nya selesai. 

 

Contoh kasus dari PT. Evellyna Tour & travel yang diperoleh 

penulis dari data piutang korporasi tgl 01 Jan 2014 s/d 10 Juli 

2014 yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

No Tanggal 

Hutang 

Jabatan 

Korporasi 

Hutang 

Awal 

Tanggal 

Bayar I 

Tanggal 

Bayar II 

Tanggal 

Bayar III 

Sisa 

Hutang 

1 06 Jan 

2014 

Manager Proyek 26.654.000 16 Jan 

2014 

08 Mei 2014 05 Jun 2014 8.050.000 

2 15 Jan 

2014 

Staff  BUMN 41.554.000 15 Feb 

2014 

08 Mei 2014 09 Jun 2014 4.962.000 

3 15 jan 

2014 

Karyawan Swasta 34.018.700 27 Mar 

2014 

17 Apr 2014 07 Jul 2014 9.358.200 

4 16 Jan 

2014 

PNS 81.018.000 23 Jan 

2014 

06 Mar 2014 12 Jul 2014 2.948.000 

5 24 Mar 14 Bendahara 

Karyawan Swasta 

46.117.000 30 Mei 

2014 

5 Jun 2014 - 23.358.200 

 Sumber: PT. Evellyna Tour & Tavel Tanjungpinang 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa siklus pembayaran 

hutang korporasi dari PT. Evellyna T&T tidak sesuai dengan 

standar operasional perusahaan yang berlaku karena kebijakan 

yang ditetapkan oleh perusahaan seharusnya umur piutang yang 

diberikan kepada pelanggan korporasi hanya 1 bulan (30 hari) 
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namun dari data tersebut pembayaran banyak yang tidak sesuai 

aturan. 

2. Piutang Agen 

Piutang Agen ini merupakan piutang yang berasal dari 

instansi atau orang pribadi yang ingin mendaftarkan diri menjadi 

agen tiket dari PT. Evellyna Tour & Travel,  keutungannya adalah 

custumer yang menjadi agent PT. Evellyna Tour & Travel 

mendapatkan harga khusus dibawah dari harga pasaran yang 

perhitungannya berbeda dari hutang korporasi dan pelanggan yang 

langsung datang kekantor.  

Contoh kasus dari PT. Evellyna Tour & Travel yang 

diperoleh penulis dari data piutang agen tgl 01 Jun 2014 s/d 10 

jul 2014, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

N

o 

Tanggal 

Hutang 

Nama Agen Hutang Awal Tanggal  Sisa 

Hutang 

1 01 jun 

2014 

Agen Rika 28.472.650 10 Jul 

2014 

3.473.050 

2 02 Jun 

2014 

Agen Agus 96.759.784 10 Jul 

2014 

7.018.850 

3 02 Jun 

2014 

Agen 

Sarimah 

47.974.350 10 Jul 

2014 

545.700 

4 02 Jun 

2014 

Agen Sofi 105.583.170 10 Jul 

2014 

5.752.000 

  Sumber: PT. Evellyna Tour & Tavel Tanjungpinang 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa siklus pembayaran 

hutang Agen dari PT. Evellyna T&T tidak sesuai dengan standar 

operasional perusahaan yang berlaku karena kebijakan yang 

ditetapkan oleh perusahaan seharusnya umur piutang yang 

diberikan kepada pelanggan Agen hanya 3 hari, namun dari data 

tersebut pembayaran banyak yang tidak sesuai aturan, walaupun 

sebelumnya dilakukan pembayaran yang rutin selama 3 hari umur 

piutang sampai dengan tanggal 10 juli masih ada yang terhutang 

Untuk mengetahui dimana letak kesalahan atas penunggakan 

pembayaran yang terjadi, maka terlebih dahulu penulis 

menganalisis  fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit 

pada PT. Evellyna Tour & Travel adalah : 

a. Fungsi Penjualan, 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini 

bertanggungjawab menerima order dari custumer/ instansi-

instansi yang telah bekeja sama dengan PT. Evellyna Tour 
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& Travel, mengisi mengisi invoice, fungsi penjualan ini 

juga menjalankan fungsi kredit. 

b. Fungsi Pengiriman  

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini 

bertanggungjawab untuk mengirimkan tiket yang dipesan 

oleh pelanggan dari  instansi-instansi yang telah bekeja 

sama dengan PT. Evellyna Tour & Travel ke alamat yang 

diberikan. 

 

c. Fungsi Penagihan   

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini 

bertanggungjawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan dari instansi-instansi yang 

telah bekeja sama dengan PT. Evellyna Tour & Travel, 

serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan 

transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

 

d. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung 

jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi 

penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan 

piutang kepada agen maupun instansi-instansi yang 

bekerjasama dengan PT. Evellyna Tour & Travel 

 

Analisis Pengendalian Intern atas Penjualan dan Piutang Usaha  

PT. Evellyna Tour & Travel 

 

1. Penjualan Tunai 

Tabel 4.3 

No PERTANYAAN 

TRANSAKSI PENJUALAN TUNAI 

ADA TIDAK 

ADA 

 Lingkungan Pengendalian   

1 Apakah perusahaan mempunyai bagan struktur 

organisasi ? 

   

2 Apakah perusahaan mempunyai pemisah tugas 

masing-masing divisi? 

   

3 Apakah perusahaan memberikan pelatihan 

terlebih dahulu kepada karyawan ? 

   

 Penaksiran Resiko   

4 Apakah perusahaan memiliki sanksi tegas untuk 

karyawan yang bermasalah? 

   

5 Apakah perusahaan mempunyai tempat khusus    
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untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting ? 

6 Apakah perusahaan melaksanakan fungsi 

pengendalian untuk pencegahan (preventive 

control)? 

   

7 Apakah perusahaan melaksanakan fungsi 

pengendalian untuk pemeriksaan (detective 

control)? 

   

8 Apakah perusahaan melaksanakan fungsi 

pengendalian korektif (corrective control)? 

   

 Aktivitas Pengendalian   

9 Apakah faktur  penjualan tunai bernomor urut 

tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan ? 

   

10 Apakah jumlah kas yang diterima penjualan 

tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari 

yang sama demgan transaksi penjualan tunai 

atau hari kerja berikutnya? 

   

11 Apakah terjadi penghitungan saldo kas yang 

ada di tangan fungsi kas secara periodik dan 

secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern 

? 

  

  

  

12 Apakah fungsi penjualan terpisah dengan 

fungsi kas ? 

  

13 Apakah fungsi kas terpisah dari fungsi 

akuntansi ? 

   

14 Apakah transaksi penjualan tunai dilaksanakan 

oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi 

pengiriman, dan fungsi akuntansi? 

   

15 Apakah peneriman order dari pembeli 

diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai? 

   

16 Apakah penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi 

kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita 

register kas pada faktur tersebut? 

   

17 Apakah penjualan dengan kartu kredit bank 

didahului dengan permintaan otorisasi dari 

bank penerbit kartu kredit.? 

   

18 Apakah penyerahan barang diotorisasi oleh 

fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap 

“sudah diserahkan” pada faktur penjualan 

tunai ? 

   

19 Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi 

oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan 

tanda pada faktur penjualan tunai. 

   



 

 Page 19 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

 

Sumber: PT. Evellyna Tour & Tavel Tanjungpinang  

 

Dari daftar pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa 

pengendalian intern penjualan pada PT. Evellyna T&T  belum 

memenuhi unsur-unsur pengendalian yang sesuai pada teori 

dibahas pada bab sebelumnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa aktifitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan teori 

pengendalian internal menurut Mulyadi dan Coso dalam buku diana 

dan setiawati : 

 

1 PT. Evellyna T&T  tidak mempunyai pemisah tugas antar 

masing-masing divisi 

2. PT. Evellyna T&T  tidak mempunyai sistem pembayaran 

menggunakan kartu kredit. 

3. Pada saat penyerahan barang fungsi pengiriman tidak memberi 

cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan.  

4. Perusahaan tidak melakukan pengawasan terhadap laporan 

kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana.  

5. Pada PT. Evellyna T&T tidak ada tim khusus untuk melakukan 

pengecekan  

 

2.Piutang Usaha (Penjualan Kredit) 

 

Tabel 4.4 

 

No PERTANYAAN 

TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT (PIUTANG 

USAHA) 

ADA TIDAK 

ADA 

 Lingkungan Pengendalian   

1 Apakah perusahaan mempunyai bagan 

struktur organisasi ? 

   

2 Apakah perusahaan mempunyai pemisah 

tugas masing-masing divisi? 

   

3 Apakah perusahaan memberikan pelatihan    

 Informasi dan komunikasi   

20 Apakah sistem informasi dan komunaksi yang 

diterapkan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang andal ? 

   

 Pengawasan Kinerja   

21 Apakah perusahaan melakukan pengawasan 

terhadap laporan kinerja yang membandingkan 

kinerja aktual dengan rencana? 

   

22 Apakah ada tim khusus untuk pengauditan 

internal ? 
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terlebih dahulu kepada karyawan ? 

 Penaksiran Resiko   

4 Apakah perusahaan menggunakan kartu 

pembantu piutang dalam melakukan 

pencatatan piutang di laporan 

keuangannya?  

   

5 Apakah ada rekening besarnya untuk 

perkiraan  piutang tidak tertagih? 

   

6 Apakah ada sistem untuk pencadangan 

piutang tidak tertagih? 

   

7 Apakah ada persetujuan oleh fungsi yang 

terkait dalam penghapusan piutang? 

   

8 Apakah terdapat kebijakan manajemen 

dalam penghapusan piutang? 

   

 Aktivitas Pengendalian   

9 Apakah surat oreder Pengiriman bernomor 

urut tercetak dan pemakaiannnya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penjualan dan fungsi penagihan? 

   

10 Apakah secara periodik fungsi akuntansi 

mengirirm pernyataan piutang (account 

receivable statement) kepada setiap 

debitur untuk menguji ketelitian catatan 

piutang yang diselenggarakan oleh fungsi 

tersebut ? 

   

11 Apakah setiap periodik diadakan 

rekonsiliasi kartu piutang dengan 

rekening kontrol piutang dalam buku 

besar? 

   

12 Apakah fungsi penjualan terpisah dengan 

fungsi kredit ? 

   

13 Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi penjualan dan fungsi kredit ? 

   

14 Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi kas ? 

   

15 Apakah transaksi kredit dilaksanakan 

oleh fungsi penjualan , fungsi kredit, 

fungsi pengiriman, fungsi penagihan dan 

fungsi akuntansi? 

   

16 Apakah penerimaan order dari pembeli 

diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order 

pengiriman? 

   

17 Apakah persetujuan pemberian kredit 

diberikan oleh fungsi kredit dengan 
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membubuhkan tandatangan pada kredit copy 

(yang merupakan tembusan dari surat 

oreder pengiriman)? 

18 Apakah pengiriman barang kepada 

pelanggan diotorisasi oleh fungsi 

pengiriman dengan cara menandatangani 

dan membubuhkan cap, “sudah dikirim” 

pada copy surat order pengiriman ? 

   

19 Apakah penetapan harga jual, syarat 

penjualan, syarat pengangkutan barang, 

dan potongan penjualan berada ditangan 

Direktur Pemasaran dengan penerbitan 

surat keputasan mengenai hal tersebut ? 

   

20 Apakah terjadinya piutang diotorisasi 

oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan 

tanda tangan pada faktur penjualan? 

   

21 Apakah  pencatatan kedalam kartu piutang 

dan kedalam  jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, dan jurnal umum 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

cara memberikan tanda tangan pada 

dokumen sumber (faktur penjualan, bukti 

kas masuk, dan memo kredit) 

   

22 Apakah pencatatan terjadinya piutang 

didasarkan pada faktur penjualan yang 

didukung dengan surat order pengiriman 

dan surat muat? 

   

 Informasi dan Komunikasi     

23 Apakah sistem informasi dan komunaksi 

yang diterapkan dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang andal ? 

   

 Pengawasan Kinerja   

24 Apakah perusahaan melakukan pengawasan 

terhadap laporan kinerja yang 

membandingkan kinerja aktual dengan 

rencana? 

   

25 Apakah ada tim khusus untuk pengauditan 

internal ? 

   

      

Sumber: PT. Evellyna Tour & Tavel Tanjungpinang  

 

Dari daftar pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa 

pengendalian intern piutang usaha pada PT. Evellyna T&T  belum 

memenuhi unsur-unsur pengendalian yang sesuai pada teori dibahas 

pada bab sebelumnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

aktifitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan teori pengendalian 
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internal menurut Mulyadi dan Coso dalam buku diana dan setiawati 

adalah : 

1. Tidak ada pemisah tugas untuk masing-masing devisi 

2. Tidak ada rekening besarnya untuk perkiraan  piutang tidak 

tertagih 

3. Tidak ada sistem untuk pencadangan piutang tidak tertagih 

4. Tidak ada penghapusan piutang maka tidak ada persetuuan 

oleh fungsi yang terkait dalam penghapusan piutang. 

5. Tidak terdapat kebijakan manajemen dalam penghapusan 

piutang 

6. fungsi penjualan sama dengan fungsi kredit 

7. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi 

penjualan dengan menggunakan invoice 

8. Persetujuan pemberian kredit ditentukan pada saat melakukan 

perjanjian dengan custumer, yang dituangkan pada surat 

perjanjian. 

9. Pemberian barang kepada pelanggan tidak diotorisasi oleh 

fungsi pengirim 

10. Apakah penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat 

pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada ditangan 

manager PT. Evellyna T&T 

11. PT. Evellyna T&T tidk menggunakan kartu piutang dalam 

melakukan transaksi penjualan kredit. 

12. Fungsi penjualan tidak terpisah dari fungsi kredit 

13. Pada PT. Evellyna T&T perusahaan tidak melakukan 

pengawasan terhadap laporan kinerja yang membandingkan 

kinerja aktual dengan rencana 

14. PT. Evellyna T&T tidak mempunyai tim khusus dalam 

pengauditan internal 

 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis tentang pengendalian intern penjualan 

dan piutang usaha pada PT. Evellyna T&T Tanjungpinang didukung 

oleh teori- teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan :  

1. Pengendalian intern penjualan tunai pada PT. Evellyna Tour 

& Travel Tanjungpinang belum sesuai dengan unsur-unsur 

pengendalian internal 

2. Pengendalian intern penjualan kredit (piutang usaha) pada 

PT. Evellyna Tour & Travel belum sesuai dengan unsur-unsur 

pengendalian internal 
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Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis. 

 

1. Hendaknya PT. Evellyna T&T melakukan pengawasan terhadap 

laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dan 

rencana serta membentuk tim khusus untuk melakukan 

pengauditan internal. 

2. Hendaknya manajemen membentuk pencatatan atau sistem 

untuk pencadangan piutang tak tertagih berikut 

pencatatan penghapusan piutang  

3. Hendaknya pada penjualan kredit fungsi penjualan dipisah 

dengan fungsi kredit. 

4. Pada struktur organisasi PT. Evellyna Tour & Travel 

hendaknya ada pemisah tugas yang jelas pada masing-

masing divisi. 

5. Hendaknya lebih ditegaskan lagi peraturan-peraturan dan 

sanksi-sanksi kepada pelanggan yang menunggak 

pembayarannya. 
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