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ABSTRAK 

Eka Andriani, 2015  Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Akuntansi 

Penjualan Kredit,         Penagihan Piutang dan Penerimaan 

Kas Pada PT. SIJORI INTERBINTANA PERS BATAM 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian 

internal dari penjualan kredit, penagihan piutang dan penerimaan kas sudah sesuai 

dengan unsur pengendalian internal apa belum sesuai dengan menggunakan 

metode wawancara secara langsung yang bersifat deskriftif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan PT. Sijori Interbintana 

Pers dilihat dari sisi : 1.) Penjualan kredit sudah berjalan sangat sesuai dengan 

unsur pengendalian internal yang menunjukkan hasil persentase sebanyak 78,6%. 

2.) Penagihan piutang berjalan cukup sesuai dengan unsur pengendalian internal 

yang menunjukkan hasil persentase sebanyak 71,4%. Dan 3.) Penerimaan Kas 

sudah berjalan sangat sesuai dengan unsur pengendalian internal dengan hasil 

persentase sebanyak 78,6% . Hal ini terjadi karena penjualan secara kredit akan 

menimbulkan piutang bagi perusahaan. Kemudian dari piutang tersebut diotorisasi 

oleh bagian penagihan piutang untuk dikelola menjadi uang kas yang menjadi 

sumber pemasukan prusahaan. 

 

Kata kunci : Pengendalian internal, penjualan kredit, penagihan piutang dan 

penerimaan kas. 
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Latar Belakang 

Pada dasarnya didalam suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi 

untuk menunjang tujuan yang di harapkan. Apalagi dalam era globalisasi seperti 

sekarang ini persaingan antar perusahaan-perusahaan baik kecil, menengah 

maupun besar sangat ketat. Maka diperlukanlah mekanisme untuk mengendalikan 

operasional perusahaan dengan tujuan untuk menghadapi persaingan yang ada. 

Pendapatan yang di dapat oleh perusahaan surat kabar yaitu berasal dari 

penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Penjualan 

secara kredit dapat menimbulkan piutang bagi perusahaan sehingga pengelolaan 

piutang ini sangat penting bagi perusahaan dalam alur masuknya kas yang 

merupakan salah satu sumber dana perusahaan. Penjualan memiliki peran yang 

sangat penting bagi perusahaan karena dari aktivitas penjualan tersebut 

perusahaan memperoleh biaya demi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Tanpa di imbangi dengan penagihan piutang dan penerimaan kas penjualan tidak 

akan semaksimal yang di harapkan perusahaan. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan membutuhkan sistem akuntansi yang sangat berkaitan erat dengan 

pengendalian internal untuk ketiga peranan penting tersebut agar berjalan lebih 

efisien dan lebih efektif lagi demi mencapai tujuan perusahaan.  

Identifikasi Masalah 
Berdasarkan urauian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang analisis pengendalian internal pada PT. Interbintana Pers, dengan 

variabel-variabel khusus yaitu sistem akuntansi penjualan,  penagihan piutang, 

dan penerimaan kas. Dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis 

Pengendalian Internal Atas Sistem Akuntansi Penjualan kredit, Penagihan 

Piutang Dan Penerimaan Kas Pada PT. SIJORI INTERBINTANA PERS 

BATAM”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sistem akuntansi penjualan kredit  PT. Sijori Interbintana Pers 

sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal ? 

2. Apakah sistem akuntansi penagihan piutang  PT. Sijori Interbintana 

Pers sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal ? 

3. Apakah sistem akuntansi penerimaan kas  PT. Sijori Interbintana Pers 

sudah sesuai dengan insur-unsur pengendalian internal ? 

 



Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada penjualan kredit  PT. Sijori Interbintana 

Pers khususnya pada surat kabar harian pagi Batam Pos di bagian keuangan. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah sistem penjualan kredit PT. Sijori 

Interbintana Pers sudah sesuai dengan pengendalian internal. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem penagihan piutang PT. Sijori 

Interbintana Pers sudah sesuai dengan pengendalian internal. 

3. Untuk mengetahui apakah sistem penerimaan kas PT. Sijori 

Interbintana Pers sudah sesuai dengan pengendalian internal. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan banyak ilmu dan 

tambahan wawasan tentang bagaimana struktur penjualan dengan sistem 

akuntansi yang ada. Juga mengetahui dan memahami mengenai pengendalian 

internal atas sistem akuntansi penjualan,penagihan piutang dan penerimaan kas 

yang dijalankan oleh perusahaan . 

2. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan referensi bagi penulis lain 

yang akan melanjutkan judul skripsi ini. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran mengenai 

pentingnya sistem pengendalian internal atas sistem akuntansi penjualan kredit, 

penagihan piutang dan penerimaan kas pada PT. Sijori Interbintana Pers. 

Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi 

penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan 

dalam analisis penelitian ini yang meliputi deskripsi teori, 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, 

sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang deskripsi atau sejarah 

perusahaan yang terdiri dari variabel dependen dan 

independen, visi dan misi perusahaan. 

 

 

BAB V : PENUTUP 



Dalam bab ini berisi tentang kesimpulandan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk peneletian 

selanjutnya. 

 

 

Kajian Pustaka 

Pengendalian Internal 

Menurut PSAK No. 4 (2009), pengendalian merupakan kemampuan untuk 

mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk 

mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. 

Menurud Ikatan Akuntan Indonesia (2002:319) pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal 

entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan berikut ini. (a). Keandalan pelaporan keuangan,(b). Efektifitas dan 

efesiensi operasi,(c). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Baridwan (2009), menyebut sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang 

digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan 

efesiensi didalam operasi dan membantu menjaga, mematuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Sistem Pengendalian Internal Penjualan  

Penjualan merupakan salah satu pendapatan yang terbesar dari suatu 

perusahaan dagang. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi penjualan barang 

maupun jasa.baik secara kredit ataupun tunai, retur penjualan, pencadangan 

kerugian piutang dan penghapusan piutang. Dalam transaksi penjualan kredit jika 

order dari pelanggan sudah dipenuhi dengan pengiriman barang untuk jangka 

waktu tertentu perusahaan memilki piutang maka dilakukan dalam sistem 

penjualan kredit. 

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 Pengendalian Internal PenjualanTunai 
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. 

Fungsi Sistem Penjualan Tunai 

 Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai Menurut Mulyadi (2010; 462) adalah: 

1. Fungsi penjualan 

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 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk meyiapkan barang yang dipesan 

oleh pembeli, serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya 

kepada pembeli. 

3. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapakan barang yang dipesan 

oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kefungsi pengiriman. 

4. Fungsi pengiriman 

 Bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi akuntansi 

 Bertanggungjawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. 

Sistem Pengendalian Internal Penjualan Kredit 
Menurut Mulyadi (2010; 220). Didalam pengendalian penjualan kredit 

terdapat beberapa unsur-unsur yang diterapkan. Untuk merancang unsur-unsur 

pokok pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, 

terdiri dari : 

a. Organisasi  



- Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit  

- Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit  

- Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas  

- Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kredit, fungsi penagihan, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap 

hanya oleh satu fungsi tersebut.  

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

- Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman  

- Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy yang merupakan tembusan 

surat order pengiriman  

- Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah kirim” pada 

copy surat order pengiriman  

- Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan 

penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang 

diotorisasi oleh fungsi pengihan dengan membubuhkan tanda tangan pada 

faktur penjualan  

- Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam 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)  

- Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang 

didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat.  

c. Praktik Yang Sehat  

- Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.  

- Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan.  

- Secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang 

(account receivable statement) kepada setiap debitur untuk menguji 

ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut.  

- Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening 

kontrol piutang dalam buku besar. 

Fungsi Sistem Penjualan Kredit 

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah: 

1. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menerima surat order dari pembelian, 

mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada 

pada surat order tersebut. 

 

 

 



2. Fungsi Kredit 

Yaitu bertanggungjawab untuk meneliti status kredit pelanggan dengan 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

3. Fungsi gudang  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman.  

4. Fungsi pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan.  

5. Fungsi akuntansi  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang 

kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. 

6.  Fungsi penagihan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan 

pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

Prosedur Penjualan 

a. Bagian Pesanan Penjualan 

Proses penjualan dimulai dari departemen penjualan yang menerima pesanan 

penjualan. Pesanan penjualan mengungkapkan informasi-informasi penting 

seperti nama dan alamat pelanggan, rekening pelanggan, nomor dan 

keterangan dari barang yang dijual. 

b. Bagian Kredit 

Setiap pengiriman barang untuk memenuhi pesanan pembeli yang syaratnya 

kredit didalam prosedur penjualan harus mendapat persetujuan dari bagian 

kredit. Bagian kredit bertugas melakukan transaksi persetujuan kredit yang 

berhubungan dengan pemekrisaan kelayakan pemberian kredit kepada 

pelanggan dengan melakukan investiga 

pelanggan baru. 

c. Bagian Gudang 

Dalam hubungannya dengan penjualan, bagian gudang bertugas  untuk 

menyiapkan barang yang tercantum dalam surat pengiriman. Bagian 

penjualan menyerahkan surat perintah pengeluaran barang dan salinan 

penjualan ke bagian gudang, dokumen tersebut memberikan persetujuan  

formal bagi petugas gudang untuk menyerahkan barang yang dimaksud. 

Setelah mengambil barang petugas memaraf salinan surat perintah 

pengeluaran barang untuk memastikan bahwa pesanan sudah dikerjakan 

dengan benar. Pencatatan data akuntansi persediaan dilakukan oleh bagian 

pengawasan/administrasi gudang. 

d. Bagian Pengiriman 

Bagian pengiriman bertugas untuk mengirim barang-barang pada pembeli. 

Pengiriman ini hanya boleh dilakukan apabila ada surat perintah pengiriman 

yang sah. Selain itu pengiriman juga bertugas mengirimkan kembali barang-

barang kepada penjual yang keadaannya tidak sesuai dengan yang dipesan. 



e. Bagian Penagihan 

Fungsi pengiriman menyerahkan dokumen pengiriman ke fungsi penagihan. 

Dokumen ini disebut nota pengiriman dan biasanya mencakup rangkapan 

persediaan dari formulir order penjualan dan rangkapan bukti pengiriman. 

Fungsi penagihan menerima dokumen-dokumen order terbuka yang berkaitan 

dan kemudian membuat faktur dengan catatan biaya sesuai kuantitas aktual 

yang dikirimkan, biaya pengiriman dan pajak(bila ada). 

 

 

f. Bagian Piutang 

Perbedaan penagihan dengan piutang dagang merupakan hal yang penting 

untuk menjaga adanya pemisahan fungsi. Penagihan bertanggungjawab untuk 

membuat faktur-faktur transaksi penjualan, sementara piutang dagang 

membuat catatan informasi rekening pelanggan dan mengirimkan laporan 

posisi rekening secara periodik kepada pelanggan. 

Sistem Akuntansi  

 Menurut AAA (American Accounting Association) mendefenisikan 

akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan 

inforMasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan 

sistem menurut mulyadi (2001;5) yaitu suatu jaringan prosedur yang di buat 

secara terpadu demi menjalankan kegiatan pokok perusahaan. 

 Pengertian Sistem Akuntansi Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2001:210) sistem akuntansi penjualan kredit yaitu 

penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang 

sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi dalam sistem 

akuntansi penjualan kredit terdapat unsur-unsur yang mendukung dan kesemua 

unsur tersebut di organisasi sedemikian rupa dalam sebuah sistem akuntansi yang 

disebut dalam sistem akuntansi penjualan kredit. 

Pengertian Piutang 

Pengertian piutang menurut Soemarso (2004:338) yang dimaksud dengan 

Piutang yaitu kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-

kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. 

Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperolehkan 

para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang 

dilakukan.  

Piutang terbagi dua jenis yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha 

perusahaan adalah jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan atas penjualan 

barang dan jasa. Piutang usaha, umumnya diklasifikasikan sebagai asset lancar, 

kadang-kadang di sebut piutang dagang. 

Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau piutang yang 

siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. (Mulyadi, 2001:500). 

Sumber Penerimaan Kas 



Sumber penerimaan kas perusahaan menurut Mulyadi (2001:455), berasal 

dari dua sumber yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas 

dari piutang. Sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas 

dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak 

menerimanya. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya 

berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk 

perusahaan tersebut dijual melaui penjualan kredit. Berdasarkan system  

pengendalian intern yang baik, system penerimaan kas dari piutang harus 

menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan 

yang tidak berhak menerimanya. 

Prosedur Penerimaan Kas 

1. Bagian Surat Masuk 

Bertugas menerima surat-surat yang masuk ke perusahaan. Surat yang berisi 

pelunasan piutang perusahaan di pisahkan dari surat-surat yang lainnya. 

Setiap hari bagian surat masuk membuat daftar penerimaan kas dan 

mengumpulkan cek. 

2. Kasir  

Bertugas menerima uang dari bagian surat masuk, pembayaran langsung dari 

penjualan atau salesmen. Setiap hari kasir membuat bukti setor bank dan 

menyetorkan semua uang yang diterimanya agar penerimaan kas dapat di 

awasi dengan baik, maka yang satu lembar bukti setor bank langsung dikirim 

ke bagian akuntansi. 

3. Bagian Piutang 

Bagian piutang bertugas melakukan posting bukti pembayaran kepada 

rekening pelanggan dibuku besar piutang. Setelah proses posting bukti 

pembayaran lalu di arsipkan untuk audit. Pada akhir hari bagian piutang 

meringkas akun buku pembantu piutang dan menyerhakan ke bagian buku 

besar. 

4. Bagian Buku Besar 

Bagian buku besar menerima dokumen dari penerimaan kas dan ringkasan 

akun buku besar piutang dari bagian piutang secara berkala. Kemudian 

melakukan posting dokumen jurnal ke akun pengendali piutang dan 

pengendali kas. 

Cara Penerimaan Kas 

Adapun beberapa cara penerimaan kas, antara lain: 

1. Melalui penagihan 

Penagihan dapat dilakukan baik oleh juru tagih perusahaan, maupun oleh 

bank. 

2. Melalui transfer bank 

Dalam hal ini pelanggan harus membayar, melakukan pengiriman uang 

langsung ke rekening perusahaan. Pelanggan kemudian mengirimkan fotocopy 

bukti transfer bank. 

3. Melalui pembayaran langsung 

Hal ini biasanya terjadi pada penjualan tunai di toko-toko eceran. 

4. Melalui pos 

 



 

 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatam kedalam kartu 

piutang yaitu: 

a. Surat Order Pengiriman dan tembusannya  

b. Faktur dan tembusannya  

c. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

d. Bukti memorial 

Catatan Akuntansi yang Digunakan. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan kredit adalah: 

1. Jurnal Penjualan 

Catatan akuntansi ini digunakann untuk mencatat penjualan, baik secara tunai 

maupun kredit. 

2. Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

3. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan dalam catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang 

berisi rincian mutasi jenis perusahaan. 

4. Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dari 

persediaan fisik barang yang disimpan digudang. 

5. Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual selama periode akuntansi tertentu. 

 

 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun objek penelitian ini adalah analisis pengendalian internal atas sistem 

informasi akuntansi pada penjualan, penagihan piutang dan penerimaan kas yang 

penulis lakukan pada PT. Sijori Interbintana Pers di Gedung Graha Pena Lantai 2, 

Jalan Raya Batam Center. 

Dengan melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang 

lengkap untuk penelitian ini. 

Metode Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan keadaan 

atau sifat perusahaan yang sedang berjalan saat peneliti lakukan apakah sudah 

sesuai dan efektif dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Data merupakan tujuan penting dalam bagian penelitian ini. Jenis data yaitu 

data yang di peroleh dari lapangan yang berupa dokumen penjualan, penagihan 

piutang dan penerimaan kas beserta penjelasannya baik secara lisan maupun 

tertulis. Karena data terarah pada fakta yang dkumpulkan sehingga membantu 

dalam penyelesaian penelitian ini. 



Adapun jenis data yang penulis lakukan adalah kualitatif, yang terdiri dari 

data primer yang di dapat langsung dengan melakukan wawancara dan tanya 

jawab kepada pihak perusahaan dimana dalam hal ini karyawan PT. Sijori 

Interbintana Pos yang terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan. Dan data 

sekunder atau data yang sudah ada dalam perusahaan seperti struktur organisasi, 

sejarah perusahaan, dan lain-lain yang termasuk dalam pembahasan penelitian ini. 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Data primer,  yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan yang berupa 

dokumen penjualan, penagihan piutang dan penerimaan kas yang di dapat 

dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil 

observasi dengan melakukan wawancara secara langsung  kepada pihak-pihak 

perusahaan yang terkait dengan unsur pengendalian internal. Karena data 

terarah pada fakta yang dkumpulkan sehingga membantu dalam penyelesaian 

penelitian ini. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk dokumen sah yang sudah jadi, seperti sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, laporan penjualan kredit, laporan piutang dan laporan atau buku 

penerimaan kas. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi 

secara langsung perusahaan yang ingin diteliti. Adapun teknik pengumpulan data 

yang dapat dilakukan dengan: 

1. Teknik Observasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan seacara 

langsung terhadap masalah dilapangan yang akan diteliti yang 

berhubungan dengan pengendalian intern atas penjualan, penagihan 

piutang dan penerimaan kas pada PT. Sijori Interbintana Pers. 

2. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak perusahaan yang 

terkait atau berhubungan langsung dengan bagian penjualan, penagihan 

piutang dan penerimaan kas dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian untuk memperoleh data dalam 

penelitian yang dilakukan. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan pengendalian internal atas sistem akuntansi 

penjualan, penagihan piutang dan penerimaan kas. Serta menemukan 

hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 

Teknik Analisis Data 

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Oleh 

karena itu analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh secara sistematis, kemudian di analisis untuk 

mencapai kejelasan. Hasil analisis digunakan dalam bentuk angka-angka yang 

kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian dan diproses 



dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang 

diharapkan dan diperoleh persentase. 

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

dengan menggunkan skala gutman dengan alat ukur 0%. Dalam pengolahan data 

hasil pertanyaan observasi yang penulis sajikan menggunakan pertanyaan tertutup 

yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan 

jawaban yang diberikan adalah Ya atau Tidak. Berdasarkan jawaban yang 

diperoleh dari responden, dilakukan analisis statisktik dengan menggunakan 

rumus Dean J. Champion (1990:302). 

Untuk keperluan interprestasi hasil perhitungan persentase, Dean J. 

Champion mengemukakan sebagai berikut : 

a. 0% -  25% : berarti pengendalian internal atas sistem akuntansi penjualan 

tidak sesuai dengan unsur-unsur pengendalian. 

b. 25% -50% : berarti pengendalian internal atas sistem akuntansi penjualan 

kurang sesuai dengan unsur-unsur pengendalian. 

c. 50% -75% : berarti pengendalian internal atas sistem akuntansi penjualan 

cukup sesuai dengan unsur-unsur pengendalian. 

d. 75%-100% : berarti pengendalian internal atas sistem akuntansi 

penjualan sangat sesuai dengan unsur-unsur pengendalian. 

Selanjutnya dalam menganalisis sistem akuntansi penjualan kredit juga  

menggunakan rumus Champion sebagai berikut: 

Rumus Dean J. Champion : Persentase = 

% 

 

 

 

Deskriptif Unit Analisi / Observasi 

Sejarah Singkat Perusahaan 

Harian Pagi Batam Pos merupakan koran nasional Kepri yang bernaung 

dibawah manajemen PT. Sijori Interbintana Pers yang juga merupakan grup dari 

Jawa Pos. Harian Pagi Batam Pos terbit pada tanggal 10 Agustus 1998, yang 

sebelumnya bernama Harian Pagi Sijori Pos, pada tahun 2003 nama Sijori Pos 

berganti menjadi Batam Pos.  

Dibawah manajemen PT. Sijori Interbintana Pers, Batam Pos dikembangkan 

menjadi penerbitan yang professional dengan dukungan sumber daya manusia 

handal dan finansial yang kuat. Hasilnya secara bertahap terjadi peningkatan dari 

jumlah halaman yang sebelumnya 16 halaman, 24, 32 dan sekarang Batam Pos 

terbit dengan 36 halaman setiap hari dan merupakan satu-satunya koran yang 

terbit non stop dengan mengutamakan sajian redaksional dengan tampilan 

mengutamakan berita daerah dan metropolis yang lebih lengkap. Hal ini 

menjadikan tiras Batam Pos sebagai tertinggi di Batam dan sebagai Market 

Leader di wilayah Batam dan Kepri, Batam Pos menjadi koran kepercayaan 

konsumen dalam beriklan dan berpromosi. 

Diusianya kini, Batam Pos terus berkembang dan melangkah dengan selalu 

melakukan inovasi. Berbagai perubahan terus bergulir dalam bentuk sajian yang 



semakin lengkap disamping mempertahankan satu koran yang telah ada. Sebagai 

unit usaha Batam Pos selalu memberikan yang terbaik bagi pembacanya. Kini 

Batam Pos sebagai koran Nasional yang menjadi referensi para pengusaha di 

Batam dan Kepri. 

Batam Pos merupakan koran terluas dalam wilayah edar dengan oplah 

sebesar 67.000 eks/hari dan komposisi penyebaran sebesar 69,1% di Batam dan 

Tanjungpinang 20,2%, Tanjungbalai Karimun 7,6%, Tanjung Batu 0,7%, Natuna 

0,7%, Moro 0,5%, Selat Panjang 1%, Malaysia 0,1%, dan Singapura 0,1%. Dan 

Batam Pos selalu terus melakukan ekspansi pasar sehingga Batam Pos dibaca oleh 

semua masyarakat Batam dan Kepri karena itu merupakan komitmen bagi 

perusahaan tersebut. 

Pelayanan merupakan suatu keharusan bagi Perusahaan ini karena 

perlayanan dianggap merupakan ibadah, maka untuk itu Harian Pagi Batam Pos 

selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pembaca, pelanggan dan pemasang 

iklan serta semua pihak yang ikut membangun Batam Pos. Salah satu wujud 

pelayanan tersebut yaitu Layanan Pelanggan Koran, merupakan layanan yang 

disediakan untuk pelanggan mengenai keluhan kedatangan koran, melalui nomor 

08126110909 dan 0778-460000 pelanggan dapat menyampaikan keluhan jika 

koran belum diterima sampai pukul 06.00 WIB. 

Visi, Misi dan Sikap Operasional 

Visi 

Seperti halnya dengan perusahaan lainnya, Harian Pagi Batam Pos 

membangun perusahaan media informasi ini dengan tujuan menjadi koran 

pertama dan terbesar dari Batam yang menjangkau seluruh Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Misi 

Menertibkan media terdepan dan terpercaya di Provinsi Kepulauan Riau 

yang teguh dalam koridor etika jurnalistik dan etika bisnis. 

Sikap Operasional 

1. Beroperasi dengan keyakinan bahwa meningkatkan kualitas produk dan 

memiliki manajemen yang kuat akan menuntun pada laba yang lebih tinggi. 

2. Beroperasi dengan komunikasi terbuka dan beretika hingga terwujud 

kepemimpinan yang siap menerima saran dan kritik dari siapa saja. 

Beroperasi dengan menghormati keunikan setiap individu, menghargai setiap 

inisiatif, kreaivitas dan disiplin mereka hingga mendorong mencapai prestasi 

tinggi. 

3. Beroperasi dengan kesederhanaan yang tercermin dari cara berfikir positif 

dan bermoral tinggi. 

4. Beroperasi dengan komitmen, mengikat emosi pelanggan. 

Manajemen dan Organisasi 

Untuk menunjang tugas pokok perusahaan didalam menjalankan usaha 

media informasi dan promosi yang tersebar diwilayah kota Batam, 

Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun, Tanjung Batu, Tanjung Uban, Natuna, 

Lingga dan Moro. 

Sesuai dengan visi dan misi serta tujuan perusahaan yang diemban dengan 

sasaran jangkan panjang untuk dapat diakui sebagai koran nasional yang 



bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani 

dengan tetap perpedoman pada peningkatan efektifitas pelayanan kepada 

pelanggan dan untuk mengantisipasi perkembangan dunia informasi di Provinsi 

Kepulauan Riau secara optimal. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung jalannya 

pengelolaan dalam peningkatan pelayanan secara optimal yang selaras dengan 

pengembangan sistem sumber daya manusia, Harian Pagi Batam Pos memerlukan 

pola organisasi yang sesuai dengan beban kerja dan proses bisnis yang 

dilaksanakan. 

4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR PT.SIJORI INTERBINTANA PERS 

 

I. PENERBIT   : PT. SIJORI INTERBINTANA PERS 

II. PENGASUH 

III. DIVISI PRODUKSI 

A. Departemen Redaksi 

B. Departemen Umum & Hrd 

C. Corporate Social Responsibility ( CSR) 

IV. DIVISI USAHA 

A. Departemen Keuangan   

B. Departemen Pemasaran 

C. Departemen Iklan 

D. Departemen EO 

V. PERWAKILAN – PERWAKILAN 

A. Tanjung Pinang 

B. Tanjung Balai 

C. Biro Natuna 

D. Biro Tanjung Uban 

E. Perwakilan Jakarta 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Unsur-Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Akuntansi 

Penjualan Kredit pada PT. Interbintana Pers Batam 

1. Aktivitas Organisasi  

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit 

Maksudnya adalah untuk menciptakan pengecekan intern terhadap 

transaksi penjualan secara kredit. 

b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kredit.  

Dengan maksud catatan piutang dapat dijamin ketelitiannya atau 

kebenarannya sehingga piutang dapat ditagih. 

c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Agar tidak terjadinya 

kecurangan saat pencatatan kedalam buku kas. 

d. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu 

fungsi. Hal ini dimaksudkan agar lebih tertata antara bagian penjualan, 

penagihan piutang dan penerimaan kasnya jadi harus dilakukan dengan 

orang yang berbeda fungsi. 



2. Aktivitas Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman. Dimaksud agar setiap 

pelanggan yang berlangganan mempunyai daftar pesanan koran sesuai 

permintaan mereka. 

b. Persetujuan pemberian kredit dilakukan oleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy atau surat tembusan surat 

order pengiriman dan memberikan formulir tersebut. 

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada 

copy surat order pengiriman untuk diserahkan kepelanggan, setelah itu 

diberikan kebagian keuangan untuk bukti pengiriman. 

d. Penetapan  harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan 

potongan penjualan berada ditangan bagian general manager  yang telah 

disahkan oleh direktur perusahaan /general manager. 

e. Terjadinya piutang diotorisasioleh fungsi penagihan dengan 

membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penjualan. 

f. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

g. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang dan harus dipertanggangjawabkan. 

3. Praktik yang Sehat 

a. Untuk lebih mengontrol dalam praktik yang sehat perusahaan menajalakn 

praktik yang sehat dengan cara setiap formulir berlangganan harus 

bernomor urut agar sesuai dengan permintaan . 

b. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang (account 

receivable statement) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian 

piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 

c. Secara periodik diadakan rekosiliasi kartu piutang dengan rekening control 

piutang dalam buku besar. 

Fungsi Sistem Penjualan Kredit Pada PT. Sijori Interbintana Pers Batam 

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah: 

1. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini dijalankan oleh departemen pemasaran yang bertanggungjawab 

untuk menerima surat order dari pembelian, mengedit order dari pelanggan untuk 

menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut (seperti 

spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otorisasi kredit, menetukan 

tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang tersebut akan dikirim. Fungsi 

ini juga bertanggungjawab membuat “back order” pada saat diketahui tidak 

tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. 

2. Fungsi Kredit 

Fungsi ini juga dijalankan oleh departemen pemasaran yang  

bertanggungjawab untuk meneliti status kredit  pelanggan dengan memberikan 

otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Jika perusahaan melakukan 

pemberian kredit seringkali terjadi, pengecekan status kredit perlu dilakukan 

sebelum fungsi penjualan mengisi surat order penjualan. 



3. Fungsi pengiriman  

Fungsi ini juga dijalankan oleh departemen  pemasaran yang bertanggung 

jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang 

diterimanya dari fungsi penjualan.  

4. Fungsi akuntansi  

Fungsi ini dijalankan oleh divisi keuangan yang bertanggung jawab untuk 

mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta 

mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan 

penjualan. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga 

pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan.  

5.  Fungsi penagihan  

Fungsi ini juga dijalankan oleh divisi keuangan yang bertanggung jawab 

untuk membuat dan mengirimkan kwitansi penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh 

fungsi akuntansi. 

 

 

Informasi yang digunakan oleh manajemen dalam PT. Interbintana Pers 

Informasi yang digunakan oleh manajemen PT. Interbintana Pers adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah pendapatan perbulan. Yang digunakan untuk mempermudah 

untuk melihat laporan bulanan perusahaan.  

2. Jumlah piutang kepada setiap pelanggan atau debitur dari transaksi 

penjualan kredit. Informasi ini sangat penting agar tidak terjadinya 

kecurangan saat pencatatan piutang pada waktu yang telah diteteapkan 

oleh perusahaan. 

3. Nama dan alamat langganan surat kabar mingguan PT. Interbintana 

Pers. 

4. Dan otorisasi pejabat yang berwenang. 

 

 

Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penjualan Kredit 
Adapun dokumen yang digunakan PT. Interbintana Pers dalam sistem 

penjualan kredit adalah : 

1. Daftar pesanan koran 

Dimana dalam daftar pesanan koran ini harus berisikan nama pesanan koran 

dari pelanggan dan sebagai bukti order penjualan agar dapat meringankan 

bagian order penjualan melakukan input ke perusahaan. 

2. Surat Pengantar 

Yaitu dokumen yang memberikan otorisasi bagian pengiriman untuk 

mengirimkan barang kepada pelanggan koran. 

3. Surat penagihan 

Yaitu dokumen yang berisikan tentang rincian piutang dan digunakan untuk 

menagih piutang setiap akhir bulan berlangganan. 

4. Kwitansi  

Dokumen sebagai bukti pembayaran pelanggan atas transaksi penjualan. 



Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Sijori Interbintana Pers untuk 

mencatat transaksi piutang adalah: 

1. Jurnal Penjualan, catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang 

dari transaksi penjualan kredit. 

2. Jurnal Retur Penjualan, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 

3. Jurnal Penerimaan Kas, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari pelanggan. 

Prosedur Penagihan Piutang 

Adapun prosedur yang dilakukan PT. Sijori Interbintana Pers adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian piutang memberikan kwitansi penagihan piutang yang sudah saatnya 

ditagih kepada bagian penagihan. 

2. Bagian penagihan melakukan penagihan kepada pelanggan. 

3. Bagian penagihan menyerahkan bukti penagihan kepada bagian keuangan. 

4. Bagian keuangan mencatatat hasil penagihan tersebut dengan melihat dari 

bukti setor piutang. 

5. Bagian keuangan menyimpan ke kas masuk perusahaan. 

 

 

Uraian Bagan Alir Dokumen dari Sistem Penjualan Kredit pada PT. Sijori 

Interbintana Pers 

Bagan alir dari sistem penjuakan kredit akan diuraikan perbagian yang 

terkait dalam sistem penjualan kredit yang digunakan PT. Sijori Interbintana Pers. 

1. Bagan Order Penjualan, manerima order dari pelanggan. 

Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan dengan memberikan 

formulir untuk diisi oleh pelanggan. 

2. Menerima order dari pelanggan dari formulir. 

3. Berdasarkan order yang diterima dari pelanggan maka dibuau surat 

pengiriman dan Kwitansi. 

4. Memberikan formulir ke bagian pengiriman agar diarsipakan sementara 

menurut tanggal. 

5. Menerima formulir lembar 1 dan bagian kderit lembar 2 untuk diarsipkan 

permanan menurut abjad. Surat Order Pengiriman lembar 1, 2 dikirim ke 

bagian penagihan.2. 

6. Bagian Pengiriman 

a. Meneriman daftar pesanan koran dari bagian order penjualan. 

b. Membuat surat pesanan koran. 

c. Lembar 1 akan dikirim untuk pelanggan dan lembar 2 diterima bagiaan 

pengiriman untuk diarsipkan. 

7. Bagian Gudang hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan koran yang 

tidak terjual. 

8. Bagian Penagihan 

a. Menurut kwitnnsi bedasarkan formulir pelanggan ada 2 lembar kwitansi. 

b. Membuat kwitansi penagihan sebanyak 2 lembar. 



c. Kwitansi penagihan lembar 1 dikirim ke pelanggan. 

d. Dan lembar 2 disimpan bagian penagihan untuk diarsip. 

9. Bagian Piutang 

a. Kwitansi yang diterima dari Bagian Penagihan dibuat rekap kedalam 

kartu piutang. 

b. Kwitansi dan Surat Order Pengiriman lembar 1 dan surat lembar 2 

diarsipkan permanen menurut nomor  urut. 

10. Bagian Keuangan 

a. Menerima bukti setor dari bagian penagihan 

b. Mencatat secara manual ke dalam mutasi Kas dan mencetak kwitansi iuran 

masuk. 

c. Lembar 1 untuk pelanggan dan lembar 2 untuk bagian penerimaan kas. 

Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit pada PT. Sijori 

Interbintana Pers 

Prosedur penerimaan kas yang dilakukan oleh PT. Sijori Innterbintana Pers 

melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi penerimaan kas 

tidak terpusat pada satu bagian saja. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi 

prinsip control. Adapun bagian-bagian dalam penerimaan kas yaitu : 

1. Bagian Kas 

a. Menerima bukti setor dari bagian penagihan 

b. Mencatat secara manual ke dalam mutasi Kas dan mencetak kwitansi iuran 

masuk. 

2. Bagian Piutang 

Bagian piutang bertugas melakukan posting bukti pembayaran kepada 

rekening pelanggan dibuku besar piutang. Setelah proses posting bukti 

pembayaran lalu di arsipkan untuk audit. Pada akhir hari bagian piutang 

meringkas akun buku pembantu piutang dan menyerhakan ke bagian buku 

besar. 

3. Bagian Buku Besar 

Bagian buku besar menerima dokumen dari penerimaan kas dan ringkasan 

akun buku besar piutang dari bagian piutang secara berkala. Kemudian 

melakukan posting dokumen jurnal ke akun pengendali piutang



Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Analisis Pengendalian Internal atas Sistem 

Akuntansi Penjualan, Penagihan Piutang dan Penerimaan Kas yang telah dilakukan dengan 

metode wawancara langsung dengan memberikan beberapa pernyataan dari unsur 

pengendalian internal dapat ditarik kesimpulan : 

1. Sistem akuntansi penjualan kredit  PT. Sijori Interbintana Pers sudah berjalan sangat 

sesuai dengan unsur pengendalian internal. 

2. Sistem akuntansi penagihan piutang PT. Sijori Interbintana Pers berjalan cukup sesuai 

dengan unsur-unsur pengendalian internal.  

3. Sistem akuntansi penerimaan kas PT. Sijori Interbintana Pers sudah berjalan sangat 

sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal. 

 

Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel penelitian. 
 

 


