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ABSTRAK
EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI
Studi Kasus di Minimarket Kopma UNY

Vinsensius Cici Mone
NIM: 112114120
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015
Penelitian ini untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan
tunai dan melakukan penilaian pengendalian internal sistem informasi akuntansi
penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan
dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan observasi. Teknik analisis data yang
digunakan dengan cara yaitu 1) mendiskripsikan dan memahami sistem informasi
akuntansi penjualan tunai, 2) membandingan hasil temuan lapangan dengan kajian
teori yang memenuhi unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai,
3) melakukan penilaian pengendalian internal sistem informasi akuntansi
penjualan tunai.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yang dilakukan oleh Minimarket Kopma UNY sudah sesuai
dengan teori sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Berdasarkan penilaian
pengendalian internal sistem yang ada di Minimarket Kopma UNY dapat
disimpulkan bahwa pengendalian internal sistem yang ada di Minimarket Kopma
UNY sudah sangat memadai.
Kata Kunci: sistem, sistem informasi akuntansi, penjualan tunai
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ABSTRACT
THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM EVALUTION OF CASH
SALES
Case Study at Minimarket Kopma UNY
Vinsensius Cici Mone
Student Number: 112114120
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2015
This research aims to evaluate accounting information system of cash sales
and conduct internal information system control assessment of cash sales at
Minimarket Kopma UNY.
This research is a case study. The data were collected through
documentation, interviews, questionnaires, and observation. The data analysis
technique applied are 1) describing and understanding accounting information
system of cash sales, 2) comparing field findings to theoretical findings which
fulfill the element of accounting information system of cash sales, 3) assessing
internal control of accounting information system of cash sales.
The results of this research show that the accounting information system at
Minimarket Kopma UNY is in accordance with the accounting information
system of cash sales theory. Based on the internal system control assessment in
Minimarket Kopma UNY, it is concluded that the internal system control is
sufficient.
Keywords: system, accounting information system, cash sales
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
Salah satu bentuk lembaga keuangan dari ekonomi kerakyatan adalah
koperasi. Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1
tentang perkoperasian, koperasi indonesia adalah badan usaha yang
beranggotakan orang–seseorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prisip koperasi, sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Apabila ditinjau dari ilmu ekonomi, koperasi adalah organisasi ekonomi
dengan keanggotaan sukarela. Melalui penelitian ini bisa memberikan
kontribusi nyata terhadap perkembangan Minimarket kopma UNY pada
khususnya dan perkembangan Minimarket kopma – kopma yang ada di
Yogyakarta, termasuk Kopma Sanata Dharma yang sudah mempunyai
program jangka panjang untuk membuka Minimarket kopma USD.
Menurut Rasyad (2011: 3-15), secara langsung dan tidak langsung,
koperasi mempunyai peran yang positif dan besar dalam pelaksanaan
pembangunan nasional di Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha
senantiasa didorong dan diarahkan untuk ikut serta berperan secara nyata
dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu
mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga
nantinya mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.
Sudah banyak koperasi yang bersaing dengan koperasi-koperasi yang ada di

1
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luar negeri, diantaranya: koperasi Telkomsel dengan volume usaha Rp2,7
triliun, Koperasi Warga Semen Gresik dengan memiliki total aset
Rp417.951 miliar. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru
perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap
keberhasilan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam
memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha pada koperasi.
Melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan peluang usaha tersebut
koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap
perlakuan akuntansi pada koperasi (SAK ETAP 2014: 72).
Perkembangan teknologi berkembang dengan begitu cepat yang
membawa perubahan antara lain timbulnya kekuatan ekonomi global
sehingga informasi mutlak diperlukan. Pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap koperasi memerlukan informasi agar dapat bekerja dengan efektif
untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang salah satunya mencapai
kesejahteraan aggota. Informasi tersebut sebagian besar dihasilkan oleh
sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart (2014: 11),
sistem informasi akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan
penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi
informasi.
Penjualan dan pembelian dalam suatu koperasi berlangsung secara
terus-menerus selama koperasi tersebut aktif menjalankan aktivitasnya.
Aktivitas penjualan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu penjualan tunai dan
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penjualan kredit. Dengan melakukan penjualan tunai, koperasi lebih cepat
mendapatkan kas dan dari kas tersebut dapat digunakan untuk keperluan
lainnya, atau untuk melakukan pembelian persediaan barang yang
dibutuhkan konsumen. Sistem penjualan tunai menurut Mulyadi (2010 :
455), sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh
perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga
terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada
pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang

kemudian

diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat
oleh perusahaan.
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh
suatu lingkungan yang dirancang guna memberikan jaminan yang layak atas
pencapaian berbagai tujuan organisasi dengan kategori; (1) efektivitas dan
efisiensi operasi; (2) kehandalan laporan keuangan; dan (3) ketaatan
terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pihak manajemen dalam hal
ini pengurus koperasi harus tepat dalam menerapkan sistem informasi
akuntansi penjualan tunai dan pengendalian internal dengan baik, agar
tercapai sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang baik.

B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pusat penelitian
ini adalah:
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1. Bagaimana sistem informasi akutansi penjualan tunai di Minimarket
Kopma UNY?
2. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket Kopma
UNY sudah diterapkan sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi
penjualan tunai?
3. Bagaimana pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjualan
tunai yang ada di Minimarket kopma UNY?
C. Batasan Masalah.
Fokus utama dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi
penjualan tunai pada Minimarket Kopma UNY. Pengendalian internal yang
diteliti hanya terbatas pada pengendalian internal yang terkait dalam evaluasi
sistem informasi akuntansi penjualan tunai dengan menggunakan internal
control quesioner.
D. Tujuan Penelitian.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui
apakah sistem informasi akuntansi;
1. Peneliti hendak mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yang ada di Minimarket Kopma UNY.
2. Peneliti hendak mengetahui apakah penerapan sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yang ada di Menimarket Kopma UNY sudah sesuai
dengan teori sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
3. Peneliti hendak mengetahui pengendalian internal sistem informasi
akuntansi penjualan tunai di Minimarket kopma UNY.
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E. Manfaat Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Minimarket Kopma UNY.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan,
sumbangan pemikiran dan ide serta menambah informasi yang berguna
bagi Minimarket Kopma UNY dalam pelaksanaan dan pengembangan
sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma.
Untuk menambah koleksi kepustakaan supaya dapat berguna serta
memperlancar kegiatan akademik kemahasiswaan.
3. Bagi Penulis.
Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan
untuk

menambah

pengalaman,

memperluas

wawasan

berpikir,

mempertajam pengamatan dan analisis serta bisa dan mampu merancang
sistem informasi akuntansi, terutama mengenai sistem informasi akuntansi
penjualan tunai.

E. Sistematis Penulisan.
Bab I

Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
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Bab II

Landasan Teori
Bab ini berisikan teori-teori yang ada hubungannya dengan sistem
informasi akuntansi penjualan tunai antara lain: pengertian sistem
akuntansi, pengertian penjualan dan sistem informasi akuntansi
penjualan tunai, bagian-bagian yang terkait, dokumen yang
digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta pengendalian
internal.

Bab III

Metode Penelitian
Bab ini membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,
subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik
pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan
teknik analisis data.

Bab IV

Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini membahas tentang sejarah dan latar belakang perusahaan,
struktur organisasi perusahaan dan personalia perusahaan.

Bab V

Evaluasi Sistem
Bab ini membahas tantang hasil penelitian yang dilakukan oleh
Penulis sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.

Bab VI

Kesimpulan Dan Saran
Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dari hasil penelitian
dan keterbatasan yang dihadapi Penulis selama melakukan
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sistem.
1. Pengertian Sistem
Sistem menurut James A. Hall (2009:6), sistem merupakan
sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling
berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Menurut Supriyati
(2012: 10), sistem merupakan kumpulan atau unsur dari sub-sub sistem
atau komponen-komponen atau prosedur-prosedur baik fisik maupun
nonfisik yang mempunyai fungsi dan prosedur tertentu, saling bekerja
sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Mardi (2011: 3) menyatakan bahwa sistem berasal dari Bahasa Latin
(systema) dan Yunani (sustema), artinya suatu kesatuan komponen atau
elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,
materi atau energi. Sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan
bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama
lain.
2. Karakteristik Sistem
Menurut Hutahaean (2014: 3 - 5), supaya sistem itu dikatakan sistem
yang baik harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini, yaitu:
a. Komponen
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling
berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu
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kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa
subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
b. Batasan sistem (boundary)
Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem
dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan
sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu
kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari
sistem tersebut.
c. Lingkungan luar sistem (environment)
Lingkungan luar sistem (environment) adalah diluar batas dari sistem
yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat
menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang
harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu
kelangsungan hidup dari sistem.
d. Penghubung sistem (interface)
Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu
subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini
memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke
subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi
masukkan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung.
e. Masukkan sistem (input)
Masukkan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat
berupa perawatan (maintenace input), dan masukkan sinyal (signal
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input). Maintenace input adalah energi yang dimasukkan agar sistem
dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk
didapatkan keluaran.
f. Keluaran sistem (output)
Keluaran

sistem

adalah

hasil

dari

energi

yang

diolah

dan

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.
g. Pengolah sistem
Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan
menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi
bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah data menjadi laporanlaporan keuangan.
h. Sasaran sistem
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).
Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem
dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

B. Sistem Informasi Akuntansi.
1. Pengertian sistem informasi akuntansi
Menurut Mulyadi (2010: 5), sistem informasi akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian
rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
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Menurut Krismiaji (2010: 3), sistem informasi akuntansi adalah sebuah
sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi
yang

bermanfaat

untuk

merencanakan,

mengendalikan

dan

mengoperasikan bisnis. Menurut Romney dan Steinbart (2014: 11), sistem
informasi akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan
penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan
komunikasi informasi.
2. Tujuan sistem informasi akuntansi
Menurut James A. Hall (2009:21), adapun tujuan dari

sistem

informasi akutansi yaitu sebagai berikut:
a. Mendukung

fungsi

penyediaan

pihak

manajemen.Administrasi

mengacu pada tanggungjawab pihak manajemen untuk mengelola
dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi akuntansi
menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke
pengguna eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari
berbagai laporan lain yang di wajibkan. Secara internal ,pihak
manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan
pertanggungjawaban.
b. Mendukung

pengambilan

keputusan

pihak

manajemen.

Sistem

informasi akuntansi memberikan pihak manajemen informasi yang
dibutuhkan

untuk

keputusan tersebut.

melaksanakan

tanggungjawab

pengambilan
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c. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi akuntansi
menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk membantu
mereka melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan
efektif.
Menurut Krismiaji (2010: 23), tujuan pokok sistem informasi
akuntansi adalah sebagai berikut :
“Mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi
bisnis secara efektif dan efisien, menghasilkan informasi yang
berguna untuk pembuatan keputusan, melakukan pengawasan yang
memadai untuk menjamin bahwa data transaksi telah dicatat dan
diproses secara akurat, serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva
lain yang dimiliki oleh perusahaan.”
.
3. Komponen utama sistem informasi akuntansi
Menurut Mulyadi (2010: 11), setiap sistem informasi terdiri dari
blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut. Seperti halnya
bangunan rumah, sistem informasi memiliki komponen utama yang
membentuk struktur bangunan sistem informasi;
a. Blok masukan (input block)
Blok masukan merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem
informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap
dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri dari
transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan pesanan.
b. Blok model (model block)
Blok ini terdiri dari logico-mathematical model yang mengelola
masukkan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk
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memproduksi

hasil

yang

dikehendaki

atau

keluaran.

Logico-

methematical model dapat mengkombinasikan unsur-unsur data untuk
menyediakan jawaban atas suatu pertanyaan, atau dapat meringkas atau
menggabungkan data menjadi suatu laporan yang ringkas.
c. Blok keluaran (output block)
Keluaran merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok
lain suatu sistem informasi. Jika blok keluaran suatu sistem informasi
tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancangan blok
masukan, model, teknologi, basis data pengendalian tidak ada
manfaatnya. Keluaran sistem akuntansi dapat berupa laporan keuangan,
faktur, surat order penjualan, cek, dan lain-lain.
d. Blok teknologi (technology block)
Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan
dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran serta
mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informai berbasis
komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen: komputer dan
menyimpan data diluar, telekomunikasi, dan perangkat lunak.
e. Blok basis data (data base block)
Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang
digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi basis data bisa
berupa pita magnetik, disk, diskette, kaset, kartu magnetik, chip dan
microfilm.
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f. Blok pengendalian (control block)
Sistem informasi harus dilindungi dari bencana dan ancaman, seperti
bencana alam, kebakaran, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan dan
penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, orang-orang yang
dibayar untuk melakukan kejahatan.
4.

Peranan sistem informasi akuntansi.
Merancang

sistem

informasi

akuntansi

yang

tepat

dapat

memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi. Tujuan
merancang sistem akuntansi tersebut dapat menghasilkan hal-hal
sebagai berikut;
a. Jika sistem dan prosedur kerja ditata secara tepat maka produk yang
dihasilkan lebih efisien, melalui sistem informasi akuntansi dapat
dibuat sistem operasional prosedur sehingga tidak ada pekerjaan
yang menyimpang dan memudahkan pengendalian produksi oleh
manajer.
b. Sebuah pekerjaan yang dilakukan terencana sesuai prosedur dapat
meningkatkan efisiensi. Perancangan sistem informasi akuntansi
yang baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu
proses.
c. Informasi yang diterima dengan tepat waktu dapat meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan. Melalui sistem informasi akuntansi
dapat dihasilkan informasi yang akurat sehingga pengambilan
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keputusan dengan informasi tepat waktu dapat meningkatkan kinerja
organisasi.
d. Merancang sistem informasi akuntansi secara baik dan utuh akan
mempermudah proses alih pengetahuan dan pengalaman, terutama
pada tingkat operator dan desainer. Semua kreativitas yang muncul
dari penularan pengetahuan akan meningkatkan keunggulan
organisasi.

C. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai
1. Pengertian sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Pengertian sistem informasi akuntansi penjualan tunai menurut
Susanto (2001:30), adalah:
“Sistem informasi akuntansi penjualan tunai adalah kerangka kerja dalam
sumber daya manusia, alat, metode dan semuanya itu dikoordinasikan
untuk mengolah data penjualan menjadi informasi penjualan yang
berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.”

Pengertian sistem informasi akuntansi penjualan tunai menurut Mulyadi
(2010: 3), adalah :
“Sistem informasi akuntansi penjualan tunai adalah suatu jaringan
prosedur yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, dan
laporan yang terkoordinir dan terdapat komponen bangunan sistem
yaitu input, model, output, teknologi, basis data dan pengendalian,
sehingga mampu menyediakan informasi mengenai penjualan”.
2. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai menurut
Mulyadi (2010:236), adalah :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

a. Input, dalam sistem informasi akuntansi (SIA) Penjualan data
masukkan adalah transaksi penjualan dan retur penjualan merupakan
data masukkan dan menggunakan formulir, faktur penjualan (sesuai
dengan format yang benar) sebagai medianya.
b. Model yaitu mengolah data masukan, dalam sistem informasi
akuntansi penjualan tunai yaitu mengklasifikasi serta meringkas datadata masukan untuk memperoleh informasi yang penting secara global
seperti, transaksi penjualan selama beberapa bulan.
c. Output, pada sistem informasi akuntansi penjualan keluarannya dapat
berupa laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan harga pokok
penjualan. Sedangkan, media yang dipakai untuk menyajikan berbagai
laporan dapat berupa monitor, printer, speaker dan sebagainya.
d. Teknologi,

yaitu

menangkap

masukan,

menjalankan

model,

Mengakses data, dan menyampaikan keluaran serta mengendalikan
sistem. Dalam sistem informasi akuntansi penjualan teknologi ini
dapat berupa cash register.
e. Basis data, merupakan tempat untuk penyimpanan data yang
digunakan untuk pemakai informasi adapun media yang dipakai untuk
penyimpanan data adalah seperti kartu buku besar, floppy disk,
compact disk, dan lain-lain, yang sekiranya data-data tersebut dapat
dipastikan aman.
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f. Pengendalian, semua sistem informasi harus dilindungi dari bencana
dan ancaman. Beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjaga
keselamatan sistem informasi adalah:
1) Penggunaan sistem pengelolaan catatan.
2) Penerapan pengendalian akuntansi.
3) Pengembangan rancangan induk sistem informasi.
4) Pembuatan rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal
menjalani fungsinya.
5) Penerapan prosedur seleksi karyawan.
6) Pembuatan dokumentasi secara lengkap yang digunakan oleh
perusahaan.
7) Perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik.
8) Pembuatan tempat penyimpanan data diluar perusahaan sebagai
cadangan (back up).
3. Fungsi sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Menurut Mulyadi (2010:462), fungsi terkait sistem informasi akuntansi
penjualan tunai adalah:
a. Fungsi penjualan, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai,
fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima orderan dari pembeli,
mengisi faktur penjualan, dan menyerahkan faktur tersebut kepada
pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.
b. Fungsi kas, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan fungsi ini
bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli.
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c. Fungsi gudang, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai,
fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan
oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi penerimaan.
d. Fungsi pengiriman, fungsi ini bertanggungjawab untuk membungkus
barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya oleh
pembeli.
e. Fungsi Pencatatan, Menurut Diana (2011: 89), fungsi ini meliputi
kegiatan untuk menyiapkan dokumen transaksi, mencatat ke dalam
jurnal dan buku besar, membuat rekonsiliasi dan menyusun laporan.
f. Fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggungjawab sebagai pencatat
transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan
penjualan.
4. Dokumen-dokumen sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Menurut Mulyadi (2010: 463), dokumen-dokumen yang digunakan dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai adalah :
a. Faktur penjualan tunai, dokumen ini digunakan untuk merekam
berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai
transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi
penjualan.
b. Pita register kas, dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang
dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur
penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan.
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c. Bukti setor bank, dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti
penyetoran kas ke bank. Dokumen ini dibuat tiga rangkap.
d. Rekap harga pokok penjualan, dokumen ini digunakan oleh fungsi
akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu
periode.
5.

Prosedur dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penjualan tunai
menurut Mulyadi (2010: 469), diantaranya:
a. Prosedur order penjualan, dalam prosedur ini fungsi penjualan
menerima pesanan dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai
untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang
ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi
pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada
pembeli.
b. Prosedur penerimaan kas, dalam prosedur ini fungsi kas menerima
pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda
pembayaran (berupa pita register kas dan cap “lunas” pada faktur
penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli
tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya.
c. Prosedur pencatatan penjualan tunai, dalam prosedur ini fungsi
akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam
jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Disamping itu fungsi
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akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual
dalam kartu persediaan.
d. Prosedur penyetoran kas ke bank, pengendalian internal terhadap kas
mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang
diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini fungsi kas menyetorkan
kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh.
e. Prosedur pencatatan penerimaan kas, dalam prosedur ini fungsi
akuntansi mencatat penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang
diterima dari bank melalui fungsi kas.
f. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan, dalam prosedur ini fungsi
akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan
data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi
harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial
sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan
kedalam jurnal.
g. Sistem penerimaan kas dari sistem informasi akuntansi penjualan
tunai, terdapat prosedur yakni: Penerimaan kas dari over the counter
sale, yaitu pembeli datang sendiri ke perusahaan, melakukan
pemilihan barang atau produk yang akan dibeli. Dan perusahaan
menerima uang tunai, cek pribadi atau pembayaran langsung dari
pembeli dengan credit card, sebelum barang diserahkan kepada
pembeli.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

6.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yaitu:
a.

Jurnal penjualan, digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat
dan meringkas data penjualan.

b.

Jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas dari
berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.

c.

Jurnal umum, digunakan untuk mencatat harga pokok produk
yang dijual.

d.

Kartu persediaan, digunakan untuk mencatat berkurangnya harga
pokok produk yang dijual. Selain itu, kartu ini juga digunakan
untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di
gudang.

e.

Kartu gudang, untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk
yang dijual.

7. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem informasi
akuntansi penjualan tunai:
a. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok
produk selama jangka waktu tertentu.
b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai.
c. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu
tertentu.
d. Kuantitas produk yang dijual.
e. Otorisasi pejabat yang berwewenang.
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D. Pengendalian Internal
1. Pengertian pengendalian internal
Dasar

pemikiran

mengenai pengendalian internal telah disusun

dalam suatu kerangka dasar pengendalian internal COSO (COSO Intenal
Control Framework). Sistem pengendalian menurut the Commitee of
Sponsoring Organization (COSO) didefinisikan sebagai berikut:
“Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh
satu lingkungan dari direktur, manajemen, dan personil lainnya yang
dirancang guna memberikan jaminan yang layak atas pencapaian
berbagai tujuan organisasi dengan kategori; (1) efektivitas dan
efisiensi operasi; (2) kehandalan laporan keuangan; dan (3) ketaatan
terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku”.

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental
(fundamental concepts) dinyatakan dalam definisi berikut ini:
a.

Pengendalian

internal

merupakan

menunjukkan bahwa pengendalian

suatu

proses. Hal ini

internal merupakan cara yang

digunakan untuk mencapai tujuan dan bukan menjadi tujuan itu
sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang
melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
b.

Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian
internal

tidak hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan

formulir, tetapi juga termasuk orang-orang yang ada pada berbagai
jenjang

dalam

suatu

organisasi,

manajemen dan personil lainnya.

termasuk

dewan

komisaris,
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c.

Pengendalian

internal hanya diharapkan untuk memberikan

keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan penuh karena adanya
kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem
pengendalian internal dan perlunya mempertimbangkan biaya dan
manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
d.

Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam
kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan,
kepatuhan, dan operasi.

2. Tujuan pengendalian internal
Pengendalian internal menurut Comitte of Sponsorin Organization
of the Traedway Comission merupakan suatu proses yang dilakukan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan sebagai
berikut:
a. Keandalan pelaporan keuangan;
Pengendalian internal yang ada membuat manajemen memiliki
tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak
internal maupun eksternal organisasi.
b. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku;
Pengendalian internal ini bertujuan agar organisasi melakukan
kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.
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Pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat menjadi instrumen
agar pengguna sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan
efektif dalam operasi perusahaan.
Menurut Mardi (2011: 59), tujuan pengendalian internal sebagai berikut:
a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi.
c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
d. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
3. Karakteristik pengendalian internal
Menurut Yuda (2013: 4), karakteristik yang baik akan mendukung
terciptanya pengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi, sistem
otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta
kualitas pengamat yang cocok

harus terintegrasi dengan baik dalam

pelaksanaan tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan

memudahkan

pengendalian internal terlaksana dalam mencapai tujuan.
4. komponen-komponen sistem pengendalian internal
Menurut Commite of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission (COSO) (2013: 56), Pengendalian Internal mempunyai lima
komponen, yaitu:
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a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan
struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian
internal di seluruh organisasi. Terdapat enam lingkungan pengendalian
yakni:
1) Struktur organisasi
Struktur organisasi perusahaan menggambarkan pembagian otoritas
dan tanggungjawab dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan
perusahaan.
2) Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
Penting bagi manajemen untuk menciptakan budaya organisasi yang
menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis dan
tidak etis ini akan menciptakan suasana yang dapat mempengaruhi
validitas proses pelaporan keuangan.
3) Komitmen terhadap kompetensi
Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat
dipercaya

guna

mendorong

kreativitas

dan

inisiatif

dalam

menghadapi kondisi yang dinamis saat ini. Oleh karena itu, penting
bagi bagian personalia untuk mengisi lowongan kerja dengan
personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai
dengan pekerjaan yang harus dikerjakan.
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4) Peraturan dan kode etik karyawan
Manajemen harus mempunyai peraturan dan kode etik secara
tertulis, agar karyawan mengetahui aktivitas yang boleh dan aktivitas
yang tidak boleh dilakukan.
5) Metode penetapan tanggungjawab dan wewenang
Otoritas adalah hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang
untuk memberi perintah kepada bawahan. Tanggungjawab adalah
kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas tertentu dan untuk
diminta pertanggungjawabannya atas hasil yang dicapai. Penetapan
otoritas dan tanggungjawab ini nampak dalam deskripsi pekerjaan
(jobdesk). Oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk
memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.
6) Kebijakan dan praktik untuk mengelola sumber daya manusia
Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru,
orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan,
evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan,
konseling karyawan, perlindungan karyawan, dan pemberhentian
karyawan. Kebijakan sumber daya manusia yang baik akan
membantu perusahaan untuk mencapai operasi yang efisien dan
memelihara integritas data.
b. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Sebuah prasyarat untuk penilaian risiko (Risk Assessment) adalah
pembentukan tujuan, terkait pada tingkat yang berbeda dari entitas.
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Manajemen menentukan tujuan dalam kategori yang berkaitan dengan
operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan kejelasan yang cukup untuk
dapat mengidentifikasi dan menganalisa risiko untuk tujuan tersebut.
Manajemen juga mempertimbangkan kesesuaian tujuan entitas.
Penilaian

risiko

juga

mengharuskan

manajemen

untuk

mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam
lingkungan eksternal dan dalam lingkungan internal yang mungkin
membuat pengendalian internal tidak efektif.
Penilaian Risiko (Risk Assessment) terdiri dari:
1) Personil baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak
memadai atas pengendalian internal
2) Sistem informasi dan teknologi yang baru atau yang diperbarui
mempengaruhi pemrosesan transaksi
3) Produk dan aktivitas baru yang tidak dimengerti oleh karyawan akan
menimbulkan risiko terganggunya proses bisnis perusahaan.
4) Bencana alam atau kerusuhan politik, seperti kebakaran, banjir,
gempa bumi, tsunami, angin ribut, perang, atau kerusuhan masa.
c. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
Kegiatan pengendalian (Control Activities) adalah tindakan yang
ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan
arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan
dilakukan. Kegiatan pengendalian (Control Activities) dilakukan di
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semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan pada
lingkup teknologi.
Kegiatan Pengendalian (Control Activities) terdiri dari:
1) Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak
Desain dokumen yang baik adalah desain dokumen yang sederhana
sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan mengisi dokumen.
Dokumen juga harus memuat tempat untuk tanda tangan bagi
mereka yang berwenang untuk mengotorisasi transaksi. Jika
dokumen digunakan sebagai bukti peralihan harta, maka perlu ada
kolom untuk tanda tangan dan nama terang penerima. Dokumen
perlu bernomor urut tercetak sebagai wujud pertanggungjawaban
penggunaan dokumen.
2) Pemisahan tugas
Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar karyawan tidak
memiliki peluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan
catatan

akuntansi.

Ketiga pekerjaan tersebut

adalah

fungsi

penyimpan harta, fungsi pencatat, dan fungsi otorisasi.
3) Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis
Otorisasi adalah pemberian wewenang dari manajer kepada
bawahannya untuk melakukan aktivitas atau untuk mengambil
keputusan tertentu. Misalnya, manajer memberi wewenang kepada
kasir untuk menerima uang dari konsumen. Otorisasi ini diwujudkan
dalam bentuk tanda tangan atau paraf dalam dokumen transaksi. Ada
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kalanya perusahaan menetapkan otorisasi yang bertingkat, misalnya
untuk pengeluaran kas kurang dari satu juta harus dilakukan dengan
tanda tangan kepala bagian. Sedangkan untuk pengeluaran kas di
atas satu juta, harus dengan otorisasi manajer puncak.
4) Mengamankan harta dan catatan perusahaan
Ketika orang berpikir tentang aset, mereka sering kali berpikir
tentang kas dan aset fisik seperti persediaan dan perlengkapan. Akan
tetapi di masa sekarang ini, informasi atau catatan perusahaan juga
merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Yang dapat
dilakukan perusahaan untuk mengamankan harta dan informasi
tersebut, antara lain meliputi:
a) Membatasi akses fisik terhadap harta (seperti penggunaan
register kas, kotak brangkas, dan lain sebagainya)
b) Menjaga catatan dan dokumen dengan menyimpan catatan dan
dokumen dalam lemari yang terkunci, serta dengan membuat
back-up yang memadai.
c) Pembatasan akses terhadap ruang komputer dan terhadap file
perusahaan
5) Menciptakan adanya pengecekan independen
Beragam aktivitas untuk pengecekan independen antara lain
meliputi:
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a) Membandingkan

catatan

dengan

aktual

fisik.

Misalnya,

perusahaan dapat membandingkan antara catatan persediaan
dengan saldo persediaan yang benar-benar ada.
b) Prinsip double entry bookkeeping. Prinsip bahwa total debet
akan sama dengan total kredit merupakan salah satu sarana
pengecekan.
c) Menciptakan adanya review atau pengecekan independen.
Contohnya adalah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh
auditor independen.
d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
Informasi diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggungjawab
pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya.
Manajemen menggunakan informasi yang relevan untuk mendukung
berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi
adalah bersifat terus-menerus yang menyediakan, berbagi, dan
memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah
sarana untuk menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Komunikasi
eksternal adalah menyediakan informasi kepada pihak eksternal dalam
menanggapi kebutuhan dan harapan pihak eksternal. Terdapat empat
informasi dan Komunikasi terdiri dari:
1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.
Perusahaan harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi
yang valid.
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2) Mengklasifikasi transaksi.
Perusahaan harus mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya
agar pencatatan transaksi menjadi tepat.
3) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat.
Perusahaan harus mencatat transaksi pada periode akuntansi yang
tepat agar keterangan tanggal di catatan tidak menyesatkan pengguna
laporan keuangan
4) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan secara tepat.
Perusahaan harus menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait
dalam laporan keuangan secara tepat agar laporan keuangan dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan.
e. Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities)
Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities) adalah evaluasi
berkelanjutan, evaluasi terpisah. Evaluasi berkelanjutan, dibangun
dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas, memberikan
informasi yang tepat waktu. Sedangkan evaluasi terpisah, dilakukan
secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung
pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan, dan
pertimbangan manajemen lainnya. Terdapat dua aktivitas Pemantauan
(Monitoring Activities) yakni:
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1) Supervisi yang efektif
Supervisi yang efektif meliputi pelatihan terhadap karyawan,
memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang mereka
lakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan
yang memiliki akses terhadap harta perusahaan. Supervisi sangat
penting, terutama di perusahaan kecil yang tidak memiliki
pemisahan tugas yang cukup memadai.
2) Pengauditan internal
Pengauditan internal meliputi:
a) Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur
manajemen, dan terhadap aturan atau regulasi yang berlaku.
b) Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen.

E. Penilaian Pengendalian Sistem Informasi
Terdapat

beberapa

cara

dalam

rangka

melakukan

penilaian

pengendalian yang ada dalam suatu sistem informasi, yaitu: deskriptif, bagan
arus, internal control questioner dan diagram arus data.
1. Deskriptif.
Deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat
diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh
pemakai informasi.
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2. Bagan arus.
Bagan

arus

adalah suatu

penggambaran

arus dokumen dengan

mempergunakan arus diagram dan simbol-simbol standar. Bagan arus
yang baik, akan mudah dipahami oleh pembaca laporan serta dapat
menunjukkan kekurangan dan kelebihan dalam pengendalian yang ada,
dengan cara menggambar secara jelas bagaimana sistem itu beroperasi.
Adapun Simbol document flowchart tampak pada tabel II.1

Tabel II.1 Simbol-simbol bagan alir dokumen
Simbol

Pengertian

Keterangan
Sebuah
dokumen
atau
laporan, dokumen dapat
Dokumen
dibuat dengan tangan atau
dicetak oleh komputer.
Dokumen rangkap
Digambarkan dengan
menumpuk simbol dokumen
dan pencetakan nomor
dokumen dibagian depan
dokumen pada bagian kiri
atas.
Pemasukkan
data Entry data oleh alat online
online
seperti terminal CRT atau
monitor komputer PC
Pemrosesan komputer Sebuah fungsi pemrosesan
yang dilaksanakan oleh
komputer biasanya
menghasilkan perubahan
terhadap data atau informasi.
Kegiatan manual
Sebuah kegiatan pemrosesan
yang dilaksanakan secara
manual.
Arus dokumen atau Arah arus dokumen atau
pemrosesan
pemrosesan: arus normal
adalah ke kanan atau ke
bawah.
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Tabel 2.1 Simbol-simbol bagan alir dokumen (Lanjutan)
Simbol

Pengertian
Terminal

Keterangan
Menunjukkan awal dan
akhir suatu sistem
akuntansi.

Penghubung pada
halaman
yang
sama
Disk bermagnet

N

Menghubungkan bagan
alir dalam halaman
yang sama.
Data disimpan secara
permanen pada disk
bermagnet digunakan
untuk menyimbolkan
file induk
Penghubung pada Menghubungkan bagan
halaman
yang alir dalam halaman
berbeda
yang berbeda.
Arsip
Arsip dokumen
disimpan secara
manual. Huruf
didalamnya
menunjukkan cara
pengiritan arsip; N=
urut nomor, A= urut
abjad, T= urut tanggal.
Keputusan
Sebuah tahap pembuat
keputusan.

Anatasi

Sumber: James Hall (2010: 49)

3. Internal Control Questioner

Tambahan penjelasan
deskriptif atau
keterangan, atau catatan
sebagai klasifikasi.
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Internal Control Questioner adalah suatu rangkaian pertanyaan
mengenai pengendalian dalam suatu area pemeriksaan. Cara ini dapat
dipergunakan untuk menunjukkan daya aspek pengendalian yang lemah.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dirangkai berupa questioner yang dikenal
sebagai Internal Control Questioner. Pada umumnya kuesioner berbentuk
pertanyaan yang akan dijawab YA atau TIDAK, dimana menjawab tidak
menunjukkan potensi adanya kelemahan pengendalian untuk area tersebut.
Menurut Tugiman (2000: 49), pokok-pokok pengendalian yang menjadi
titik perhatian dalam melakukan penilaian atas pengendalian intern, baik
pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi sistem informasi
akuntansi berbasis komputer adalah:
a. Pengendalian Umum
Review pengendalian umum meliputi:
1) Organisasi
Review

yang

dilakukan

untuk

meyakinkan

bahwa

unsur

pengendalian yang ada dalam struktur organisasi pada unit
pengelolahan data elekronik telah memadai. Unsur tersebut meliputi:
a) Struktur organsisasi formal.
b) Pengolahan data cukup tinggi dalam struktur organisasi.
c) Terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pengolahan data
dengan pemakai pada bagian PDE.
2) Pemisahan Tugas
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Terdapat fungsi-fungsi yang ada dibagian pengolah data telah
terdapat uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan tertulis.
a) Terdapat pemisahan fungsi antara programmer dan operator.
b) Terdapat pemisahan fungsi antara manajer dengan programmer.
c) Terdapat fungsi DBA (Data Base Administrator) yang terpisah
dari data/programmer librarion maupun dari programmer.
d) Terdapat pemisahan fungsi antara manajer dengan operator.
3) Kepegawaian
Penetapan pegawai harus memperhatikan persyaratan khusus serta
program peningkatan keahlian dibidang komputer. Review terhadap
masalah kepegawaian meliputi hal-hal berikut:
a) Terdapat ketetapan tertulis tentang persyaratan ketrampilan bagi
setiap posisi yang ada dibagian pengolahan data.
b) Latar belakang pendidikan setiap pegawai telah mendukung
pekerjaannya.
c) Program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil,
dibagian pengolah personil.
4) Pengendalian Operasi
a) Melakukan penjadwalan terhadap seluruh operasi komputer
sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien.
b) Terdapat staf yang bertanggungjawab untuk mengola media
komputer.
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c) Terdapat prosedur pengelolahan media komputer dalam rangka
melindungi data dari penyalahgunaan/kerusakan.
d) Terdapat standar penggunaan identifikasi terhadap seluruh media
magnetis yang dipergunakan.
5) Physical logical access dan physical security
a) Adanya personil yang bertanggungjawab mengenai masalah
physical dan logical access.
b) Lokasi ruang komputer induk terpisah dengan bagian lain.
c) Keberadaan ruang komputer induk tidak mencolok.
d) Terdapat pemisahan antara ruang komputer induk dengan ruang
operasi.
e) Semua ruang komputer selalu terkunci setiap saat.
f) Terdapat metode pembatasan akses terhadap fasilitas library yang
ada.
g) Terdapat instalasi komputer yang kritis, dipakai metode
pengawasan yang lebih ketat mengenai pembangunan physical
access.
h) Individu yang bukan staff bagian pengolahan data selalu
didampingi bila mereka masuk ke ruang komputer ataupun
storage.
i) Setiap pegawai yang berkepentingan telah diberikan user-ID yang
unik.
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j) Untuk setiap user-ID perlu dialokasikan secara previlege yang
sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
k) Pada seluruh prosedur log-in, setiap pegawai diharuskan
memberikan user-ID dan password.
l) Terdapat pembatasan kesalahan dalam prosedur log-in sebelum
terjadi penolakan.
m) Terdapat fasilitas automatic log-off atau mati dengan sendirinya,
bilamana dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat aktivitas
pada komputer.
n) Peraturan password dapat menjamin bahwa tidak terdapat
kemungkinan suatu password diketahui pihak lain.
o) Terdapat keharusan untuk mengubah password apabila telah
melewati batas umur tertentu.
p) Lokasi intalasi komputer telah cukup aman dari kemungkinan
gangguan ataupun bencana dari luar ruangan.
q) Kontruksi bangunan ruang intalasi komputer terbuat dari bahanbahan yang tidak rawan akan api atau tidak mudah rusak.
6) Enviroment Control
Untuk menghindari kerugian besar, karena kerusakan perangkat
yang disebabkan oleh kebakaran perlu tindakan preventif sebagai
berikut:
a) Adanya pemeliharaan secara berkala terhadap alat pemadam
kebakaran yang terdapat diruang komputer.
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b) Terdapat prosedur tertulis mengenai tata cara penanganan
kebakaran.
c) Terdapat pelatihan dalam rangka menghadapi bahaya kebakaran.
d) Ruang komputer telah dilengkapi dengan alat pendingin serta alat
pengukur kelembapan.
e) Tersedianya fasilitas Unintereupted Power Supply (UPS) untuk
semua media komputer yang digunakan.
7) Pemulihan Masalah
Pedoman atau standar untuk pemulihan masalah sangat diperlukan
untuk acuan pelaksana apabila terjadi bencana yang dapat merusak
perangkat maupun software, untuk mempermudah/mempelancar
proses pemulihan masalah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pemulihan masalah antara lain:
a) Telah terdapat prosedur back-up yang memadai terhadap
data/aplikasi kritis.
b) Terdapat cadangan perangkat keras yang memadai untuk
menjalankan aplikasi yang kritis apabila perangkat yang ada
tidak dapat dipergunakan.
c) Telah tersedia off-side storage untuk menyimpan back-up
data/aplikasi/dokumen yang penting.
b. Pengendalian aplikasi
Review atas pengendalian aplikasi meliputi pengendalian terhadap
input, proses dan output.
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1) Input
a) Terdapat prosedur persiapan data yang harus ditaati oleh
pemakai, termasuk koreksi data untuk menjamin seluruh
transaksi yang telah direkam.
b) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa seluruh transaksi
yang masuk dan terekam ke dalam komputer adalah hanya
transaksi yang telah terotorisasi secara sah.
c) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa seluruh transaksi
yang terotorisasi telah direkam secara akurat kedalam media
komputer.
2) Proses
a) Terdapat prosedur yang dapat menjamin bahwa seluruh
transaksi yang terotorisasi telah diproses.
b) Terdapat prosedur yang dapat menjamin bahwa seluruh
transaksi yang terotorisasi telah diproses secara akurat.
c) Source document asli telah disimpan untuk jangka waktu
tertentu sehingga memungkinkan dilakukannya rekonstruksi
data.
3) Output
a) Terdapat proses yang dapat menjamin bahwa output dari
sistem informasi akuntansi selalu direview oleh pemakai
manajemen untuk menentukan kelengkapan, akurasi dan
konsistensinya.
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b) Terdapat suatu metode data yang meyakinkan bahwa prosedur
pengendalian yang mencakup kelengkapan akurasi dan
keabsahan selalu dijalankan.
c) Terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur lamanya suatu
data/dokumen tersebut dimusnahkan.
c. Pengujian Substantif
Proses audit yang dirancang untuk menguji adanya salah saji yang
secara material mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ada tiga jenis
substantive test, yaitu: prosedur analitis, test rincian transaksi, dan test
rincian saldo.

F. Pengertian Mini Market
Menurut Hendri (2005:84), pengertian Minimarket merupakan
“Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat
modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat
mengungguli toko atau warung.”
Minimarket berukuran kecil (100m2 s/d 999m2).
Berbeda dengan toko kelontong, Minimarket menerapkan sistem
swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari
rak-rak Minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga
membantu agar pembeli tidak berhutang.

G. Review Penelitian.
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Penelitian sebelumnya dengan judul “Evaluasi Sistem Informasi
Akuntansi Penjualan Tuna studi kasus pada Centro Ambrukmo Plaza
Yogyakarta” yang di lakukan oleh Fransiskus Sulistyardi.

Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni:
1. Sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Centro Ambrukmo Palza pada
umumnya telah di jalankan dengan baik, hal ini di lihat dari prosedur transaksi
penjualan tunai yang juga telah dilengkapi dengan pengendalian yang memadai
sehingga sistem yang ada mampu menyediakan informasi yang relevan dan
akurat.
2. Sistem pengendalian interen dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai
pada Centro Ambrukmo plaza sebagian besar sudah sesuai dengan teori sistem
informasi akuntansi penjualan tunai, sehingga disimpulkan sudah baik.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Studi kasus di lakukan di Minimarket Kopma UNY. Studi kasus adalah salah
satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan
metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap
suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan
cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data,
analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh
pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat
menjadi dasar bagi riset selanjutnya, (Wikipedia).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di “Minimarket Kopma UNY”.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 10
Desember 2015.
C. Subyek Penelitian
Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah:
1. Pimpinan perusahaan (Ketua Umum Kopma UNY)
Penulis memperoleh informasi mengenai gambaran umum perusahaan,
struktur organisasi, job description, dan prosedur penjualan tunai.
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2.

Bagian akuntansi dan bagian penjualan.
Penulis memperoleh informasi mengenai dokumen, catatan, dan laporan
yang berkaitan dengan penjualan tunai dari bagian akuntansi dan
penjualan.

D. Obyek Penelitian
Yang merupakan obyek dari penelitian ini adalah:
1. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
Penulis memperoleh informasi mengenai fungsi-fungsi yang terkait dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
2. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan
tunai.
Penulis memperoleh informasi tentang dokumen yang digunakan dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai
3. Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
Penulis memperoleh informasi mengenai catatan yang digunakan dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
4. Unsur pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Penulis memperoleh informasi mengenai unsur pengendalian intern dalam
sistem akuntansi penjualan tunai lewat control quesioner.
5. Bagan alir dokumen.
Penulis memperoleh informasi mengenai bagan alir dokumen dalam sistem
informasi akuntansi penjualan tunai.
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dan mempelajari
data yang hendak diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat
catatan, dokumentasi pengolahan data, dan formulir mengenai kegiatan
organisasi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penjualan
tunai
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei
yang mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab secara lisan
kepada subyek peneliti, mengenai sistem informasi akuntansi penjualan
tunai, baik fungsi-fungsi yang berkaitan, prosedur yang dipakai, dan
formulir yang digunakan oleh Minimarket Kopma UNY.
3. Kuesioner
Kuesioner

merupakan

teknik

pengumpulan

data

dengan

cara

mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada
subyek penelitian dan dijawab secara tertulis.
4. Observasi.
Observasi merupakan teknik pengumpulan data

dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dalam
organisasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penjualan tunai,
sementara kegiatan yang diamati adalah prosedur yang dilakukan dan
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pengendalian intern yang dilakukan dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai

F. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah di atas digunakan teknik analisis
deskripsi, maka terdapat tiga teknik analisis data yakni:
1. Mendeskripsikan dan memahami sistem informasi akuntansi penjualan
tunai. Pendeskripsian meliputi unsur-unsur sistem, fungsi yang terkait,
dokumen-dokumen, catatan-catatan, jaringan prosedur, informasi yang
diperlukan oleh manajemen dan bagan alir dokumen yang dipakai dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY.
Adapun bentuk gambar bagan alir dokumen yang akan digunakan seperti
tampak pada tebel III.1
Tabel III..1 Daftar Simbol Document Flowchart
Simbol

Pengertian
Dokumen
Dokumen rangkap

Keterangan
Sebuah
dokumen
atau
laporan, dokumen dapat
dibuat dengan tangan atau
dicetak oleh komputer.
Digambarkan dengan
menumpuk simbol dokumen
dan pencetakan nomor
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Tabel III.1 Daftar Simbol Document Flowchart (Lanjutan)
Simbol

Pengertian

Pemasukkan
online

data

Pemrosesan komputer

Kegiatan manual

Disk Bermagnet

Arsip
N

Arus dokumen
pemrosesan
Penghubung
yang sama
Penghubung
yang beda
Terminal

atau

padahal
padahal

Keterangan
dokumen dibagian depan,
dokumen pada bagian kiri
atas.
Entry data oleh alat online
seperti terminal CRT atau
monitor komputer PC.
Sebuah fungsi pemrosesan
yang dilaksanakan oleh
komputer biasanya
menghasilkan perubahan
terhadap data atau informasi.
Sebuah kegiatan pemrosesan
yang dilaksanakan secara
manual.
Data disimpan secara
permanen pada disk
bermagnet digunakan untuk
menyimbolkan file induk
(master file)
Arsip dokumen disimpan
secara manual. Huruf
didalamnya menunjukkan
cara pengiritan arsip; N=urut
nomor, A= urut abjad,
T=urut tanggal.
Arah arus dokumen atau
pemrosesan: arus normal
kekanan atau kebawah.
Menghubungkan bagan alir
dalam halaman yang sama.
Menghubungkan bagan alir
dalam halaman yang
berbeda.
Menunjukkan awal dan
akhir suatu sistem akuntansi.
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Tabel III.1 Daftar Simbol Document Flowchart (Lanjutan)
Simbol
Pengertian
Keterangan
Keputusan
Sebuah tahap pembuat
keputusan.

Anotasi

Tambahan penjelasan
deskriptif atau keterangan,
atau catatan sebagai
klasifikasi.

Sumber: James Hall (2010: 49)
2.

Membandingakan hasil temuan lapangan yang ada di Minimarket Kopma
UNY dengan kajian teori yang memenuhi komponen-komponen sistem
informasi akuntansi penjualan tunai.
Tabel III.2 Komponen-komponen sistem informasi akuntansi penjualan
tunai
Sesuai/
tidak
Keterangan
sesuai
1.
Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjuaan tunai
a. Input
b. Model
c. Output
d. Teknologi
e. Basis data
f. Pengendalian
2.
Fungsi yang terkait
a. Fungsi penjualan
b. Fungsi kas.
c. Fungsi akuntansi.
d. Fungsi gudang
e. Fungsi pencatatan
3.
Dokumen-dokumen sistem informasi akuntansi (SIA) penjualan tunai
a. faktur penjualan tunai
b. pita register kas
c. bukti setor bank
d. d. Rekap harga poko
penjualan
4.
Prosedur pembentuk sistem informasi akuntansi penjualan tunai
a. Prosedur penerimaan kas.
No.

Teori

Praktek
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Tabel III.2 Komponen sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)
No

Teori

Praktek

Sesuai/tidak Keterangan
sesuai

b. Prosedur pencatatan
penjualan tunai
c. Prosedur penyetoran
kas ke bank
d. Prosedur pencatatan
penerimaan kas.
e. Prosedur pencatatan
harga
pokok
penjualan.
5.
Catatan akuntansi sistem informasi akuntansi penjualan tunai
a. Jurnal penjualan
b. Jurnal penerimaan
kas
c. Jurnal Umum
d. Kartu persediaan
e. Kartu gudang
6.
Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem informasi
akuntansi penjualan tunai
a. Jumlah Pendapatan
b. Jumlah kas
c. Jumlah harga pokok
produk
d. Kuantitas Produk
e. Otoritas
pejabata
yang berwewenang
Sumber : Mulyadi (2010: 463)
3. Melakukan penilaian pengendalian internal sistem informasi akuntansi
penjualan tunai. Terdapat beberapa tahap penilaian pengendalian internal
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yakni:
a. Tahap

yang

pertama

melakukan

analisis

Strenghts,

Weakness,

Opportunities, Threats (SWOT). Analisis SWOT ini berfungsi untuk
mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisakannya dalam
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pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan
eksternal (peluang dan ancaman). Dari hasil analisis SWOT, pihak
manajemen dapat mengambil keputusan yang bisa menguntungkan
perusahaan.
b. Tahap yang kedua menganalisis dokumen yang digunakan dalam sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang ada di Minimarket Kopma UNY.
Analisis dokumen dilakukan agar dapat mengetahui dokumen apa saja
yang digunakan serta isi dari setiap dokumen tersebut.
c. Tahap

yang

ketiga

melakukan

pemetaan

pengendalian

dengan

menggunakan Internal Control Questionair yang di anut dari Tugiman
(2000:

49).

Internal

Control

Questionair

terdiri

dari

kuesioner

pengendalian umum, pengendalian aplikasi, dan kuesioner pengujian
subtantif terhadap sistem pengendalian intern dalam sistem informasi
akuntansi penjualan tunai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui baik atau
tidaknya pelaksanaan pengendalian internal dalam suatu organisasi, yaitu
dengan membandingkan hasil temuan lapangan yang ada di Minimarket
Kopma UNY dengan kajian teori yang memenuhi unsur pengendalian
internal sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
1) Pengendalian Umum

No
1.

Tabel III.3 Perbandingan antara teori dengan praktek
pengendalian umum sistem informasi akuntansi penjualan tunai
yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
Organisasi
a. Apakah
terdapat
struktur
organsasi formal yang mencakup
pengolahan data?
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No

2.

3.

4.

Tabel III.3 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian
umum sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan
Minimarket Kopma UNY (Lanjutan)
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
b. Apakah kedudukan pengolahan
data cukup tinggi dalam struktur
organisasi untuk dapat independen
terhadap bagian lain?
Pemisahan Fungsi
a. Apakah terdapat fungsi-fungsi
yang ada dibagian pengolahan data
telah terdapat uraian tugas dan
tanggung jawab yang jelas dan
tertulis?
Kepegawaian
a. Apakah terdapat ketetapan tertulis
tentangan persyaratan
keterampilan bagi setiap posisi?
b. Apakah latar belakang pendidikan
Setiap pegawai telah mendukung
pekerjaannya?
c. Apakah terdapat program pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan
disetiap personalia?
d. Apakah terdapat pelatihan khusus
terhadap pegawai pengelolahan
komputer?
e. Apakah terdapat evaluasi periodik
berdasarkan
kriteria yang ada
terhadap para personil?
Pengendalian Operasi
a. Apakah seluruh operasi komputer
telah
dilakukan
penjadwalan
sehingga dapat diselesaikan tepat
waktu dan efisien?
b. Apakah telah ditetapkan staf yang
bertanggung
jawab
untuk
mengelola media komputer?
c. Apakah telah terdapat prosedur
pengolahan media komputer dalam
rangka melindungi data dari
penyalahgunaan/kerusakan?
d. Apakah terdapat standar
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Tabel III.3 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
(Lanjutan)
No
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
penggunaan identifikasi terhadap
seluruh media magnetis yang
dipergunakan?
5. Physical logical access dan physical
security
a. Apakah
terdapat
metode
pembatasan akses terhadap fasilitas
library yang ada?
b. Apakah terhadap individu yang
bukan staf bagian pengolahan data
selalu didampingi bila mereka
masuk ruang komputer ataupun
storage?
Apakah lokasi instalasi komputer
telah cukup aman dari kemungkinan
gangguan ataupun bencana dari luar
ruangan.
c. Apakah kontruksi bangunan ruang
intalasi komputer terbuat dari
bahan-bahan yang tidak rawan
rusak?
6.
Enviroment Control
a. Apakah ruangan komputer telah
dilengkapi dengan alat pendeteksi
dan pencegahan kebakaran?
b. Apakah
terdapat alat pemadam
kebakaran atau fasilitas back-up?
c. Apakah
telah
dilakukan
pemeliharaan
secara
berkala
terhadap alat pemadaman kebakaran
tersebut?
d. Apakah terdapat prosedur tertulis
mengenai tata cara penanganan
kebakaran?
e. Apakah
ruang komputer telah
dilengkapi ruang pendingin serta
alat pengukur kelembapan?
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Tabel III.3 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
(Lanjutan)
No.
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
7.
Pemulihan masalah
a. Apakah telah terdapat prosedur
back-up yang memadai terhadap
data/aplikasi kritis?
b. Apakah terdapat cadangan perangkat
keras
yang
memadai
untuk
menjalankan aplikasi yang kritis
apabila perangkat yang ada tidak
dapat digunakan?
2)

Pengendalian Aplikasi

Tabel III.4 Perbandingan antara teori dengan praktek
pengendalian aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai
yang dilakukan Minimarket Kopma UNY
No
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
1.
Input
a.
Apakah terdapat prosedur
penyiapan data yang harus
ditaati Oleh pemakai, termasuk
koreksi data untuk menjamin
seluruh transaksi telah direkam?
b. Apakah terdapat prosedur untuk
menjamin
bahwa
seluruh
transaksi yang masuk dan
terekam kedalam komputer
adalah hanya transaksi yang
telah terotorisasi secara sah?
c. Apakah terdapat prosedur yang
dapat menjamain bahwa seluruh
transaksi telah direkam secara
akurat
kedalam
media
komputer?
2.
Proses
a. Apakah terdapat prosedur yang
dapat menjamin bahwa seluruh
transaksi yang telah terotorisasi
telah diproses?
b. Apakah terdapat prosedur yang
dapat menjamin bahwa seluruh
transaksi yang terorisasi telah
diproses secara akurat?
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Tabel III.4 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian aplikasi sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan Minimarket Kopma
UNY ( Lanjutan )
No
Teori
Ya
Tidak
Keterangan
c.Apakah source document asli telah
disimpan untuk jangka waktu
tertentu?
3.
Output
a. Apakah terdapat prosedur yang
dapat menjamin bahwa output
dari sistem informasi selalu direview oleh pemakai manajemen
untuk menentukan kelengkapan,
akurasi dan konsistensinya?
b. Apakah terdapat suatu metode
dalam
meyakinkan
bahwa
prosedur pengendalian yang
mencakup kelengkapan akurasi
dan keabsahan selalu dijalankan?
c. Apakah terdapat kebijakan dan
prosedur yang mengatur lamanya
suatu data/dokumen tersebut
harus dimusnahkan?

3) Pengujian Substantif

No
1.

2.
3.

4.

Tabel III.5 Perbandingan antara teori dengan praktek pengujian
substantif sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan
Minimarket Kopma UNY
Teori
Ya
Tidak Keterangan
Apakah sering terjadi kesalahan
memasukkan angka-angka pada saat
pemrosesan dan posting?
Apakah semua transaksi yang terjadi
dan seharusnya dicatat sudah benar?
Apakah jumlah yang dicatat valid
dan didukung oleh dokumendokumen yang memadai?
Apakah semua transaksi telah
diklasifikasikan ke akun yang tepat?
Sumber : Tugiman (2000: 49)
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Berdasarkan Internal Control Questionair yang mendapat jawaban “Ya”
selanjutnya dicari skornya dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai Relatif = ∑ butir yang mendapat jawaban “Ya” x 100%
∑ butir yang diterapkan
Selanjutnya, nilai relatif dari perhitungan yang diperoleh melalui skoring,
dideskripsikan dengan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:
Tabel III.6 Kriteria penilaian
Skor
0%-33,99%
40,00% – 59,99%
60,00% - 79,99%
80,00% - 89,99%
90,00% - 100%
Sumber: Tugiman (2000: 49)

Keterangan
Tidak memadai
Kurang memadai
Cukup memadai
Memadai
Sangat memadai

Menarik kesimpulan dari sistem akuntansi penjualan tunai di Minimarket
Kopma UNY dengan membandingkan kajian teori yang diambil antara sistem
informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Identitas Perusahaan

Nama

: Minimarket Kopma UNY

Kedudukan

: Gedung Business Centre Kopma UNY, Karangmalang,
Sleman, DIY.

Berdiri

: 1 Maret 1993

Jenis Koperasi : Koperasi Konsumen
Primer (di)

: KOPINDO

No.

051/F.5/X/1983

Tanggal

13

Oktober 1983 Badan Hukum : 1281/BH/XI
NPWP

: 01.246.660.3-542.000

SIUP

: 503/0033/PM/IX/2011

TDP

: 120335200096 (Pada tanggal 22 November 1999)

PKP

: 541.01607.11.92 Tanggal 19 November 1992

Telpon

: +62274-584134

Faximile

: +62274-582847

HALLO

: +628122691947

E-mail

: humaskopmauny@yahoo.com

Facebook

: Kopma UNY, Anggota Kopma UNY

Website

: www.kopmauny.com
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B. SEJARAH SINGKAT MINIMARKET KOPMA UNY

Minimarket Kopma UNY merupakan salah satu divisi usaha yang dimiliki
Koperasi Mahasiswa Universitas Negri Yogyakarta (Kopma UNY) yang
bergerak dalam bidang retail. Berdirinya Minimarket ini diprakarsai oleh adanya
keinginan anggota kopma UNY untuk membuka usaha yang bergerak di bidang
perdagangan kususnya retail. Pengembangan menuju konsep tersebut didukung
oleh faktor-faktor yang di miliki antara lain:
1. Tempat yang strategis.
2. Manajemen pemasaran yang berorientasi pada layanan prima untuk semua.
3. Manajemen Minimarket Kopma UNY yang profesional.
4. Sumber Daya Manusia yang kompeten.
Saat ini Minimarket Kopma UNY menyerap tenaga kerja sejumlah 51 karyawan
yang merupakan penduduk warga sekitar. Karyawan tersebut bertanggungjawab
atas operasional usaha secara langsung kepada manajemen (Pengurus Kopma UNY)
di bawah arahan koordinator divis. Untuk pengelolaan pembukuan dan pelaporan
transaksi keuangan kegiatan usaha menjadi tanggungjawab fungsi Administrasi dan
Keuangan (ADMINKEU) Kopma UNY secara langsung.

C.

Visi dan Misi Minimarket Kopma UNY
Visi:
Menjadikan sebuah usaha yang berbasis pada kebutuhan sosial
masyarakat.
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Misi:
1. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa dan
Masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada semua konsumen.
3. Membuka peluang masyarakat kreatif sekitar untuk memasarkan produk
mereka.
4. Ikut andil dalam meningkatkan perekonomian provinsi DIY.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis dari bagian-bagian
serta tugas-tugas dan tanggungjawab antar bagian dalam satu organisasi dan
merupakan pola formal dan hubungan diantara berbagai sub unit dalam satu
organisasi. Pengorganisasian dimaksudkan sebagai suatu fungsi yang menyusun
kerangka, pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiaan pokok perusahaan dan dapat
menjalin kerja sama yang harmonis.
Pemisahan dan penetapan tanggung jawab untuk setiap tingkatan manajemen
dalam organisasi mutlak diperlukan agar setiap bagian dalam suatu perusahaan
dapat bekerja dengan baik. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan selalu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan.
Minimarket Kopma UNY merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang ritel
dan dikelola langsung oleh beberapa karyawan dan Pengurus Kopma UNY. Untuk
lebih jelas, struktur organisasi tampak pada gambar IV
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Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: Dokumen Minimarket Kopma UNY

E.

Tugas dan Tanggungjawab
Tugas dan tanggung awab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
1. RAT (Rapat Anggota Tahunan).
Rpat Anggota Tahunan dilakukan setiap akhir tahun kePengurusan
Kopma UNY, dalam rapat tersebut Pengurus kopma UNY menyampaikan
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laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kepengurusan dan
meregenerasi Pengurus dan pengawas Kopma UNY untuk periode
selanjutnya
2. Penasehat.
Penasehat Kopma UNY bertanggungjawab untuk memberikan
arahan dan masukan kepada Pengurus Kopma UNY serta memberikan
solusi jika terdapat masalah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
pengawas maupun Pengurus Kopma UNY
3. Pengawas.
Pengawas kopma UNY bertugas mengawasi dan mengontrol
terhadap tugas dan tanggungjawab Pengurus Kopma UNY dan
menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

selama

satu

periode

kePengurusan.
4. Ketua Umum.
Ketua Umum Kopma UNY memiliki tugas dan tanggungjawab
sebagi pengambil kebijakan, keputusan, pengendalian dan mengkoordinasi
semua kepala bidang yakni bidang administrasi dan keuangan, bidang
PSDA, bidang usaha, bidang personalia, bidang administrasi dan humas
5. Bidang Adminstrasi dan Humas (ADMINHUM).
Adapun tugas dan tanggungjawab dari ADMINHUM yakni:
SDM Organisasi, untuk meningkatkan kedisiplinan dan kapabilitas
kePengurusan dan kepengawasan Kopma UNY.
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a. Hukum, sebagai badan usaha yang memiliki badan hukum Kopma
UNY senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku,
misalnya dalam hal pembayaran pajak.
b. Kesekretaritan, fungsi adminstrasi berperan dalam meningkatkan
ketertiban surat menyurat dengan memperbaharui sistem alur surat
menyurat.
c. Hubungan masyarakat, menjalin hubungan baik dengan pihak intern
maupun eksteren.
d. Kerumahtanggaan, untuk mendukung dan memperlancar jalannya
operasional di Kopma UNY.
e. Perpustakaan, menambah koleksi buku, melakukan pendataan ulang
terhadap inventaris buku yang ada.
f. Keagamaan, melakukan doa bersama, dan sedekah ke anak yatim dan
berqurban saat hari Idul Adha.
g. Penelitian dan pengembangan, melakukan kunjungan dan penelitian
terhadap kinerja setiap bidang.
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA).
Adapun tugas dan tanggungjawab dari PSDA adalah sebagai berikut:
a. Melakukan perekrutan Anggota.
b. Meng-update anggota secara berkala.
c. Memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap anggota.
d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

7. Bidang Usaha.
a. Melakukan peningkatan dan perbaikan sistem administrasi usaha.
b. Mengadakan gebyar promo berhadiah.
c. Melakukan kerjasama dengan supplier.
d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
8. Bidang Keuangan.
a. Melakukan perencanaan keuangan.
b. Membuat adminstrasi dan laporan keuangan
c. Melakukan pengendalian internal.
d. Melakukan penelitian dan pengembangan
e. Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota.
9. Koordinator divisi.
Koordinator divisi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk
mengkoordinir bagian staf pajang, staf pengadaan, staf kasir, staf
adminstrasi gudang dan penerimaan.
10. Staf administrasi gudang dan penerimaan.
Staf adminstrasi gudang dan penerimaan memiliki tugas dan
tanggungjawab yakni:
a. Memberi, menulis keterangan, tanggal terima, jumlah, harga jual pada
setiap item barang.
b. Membuat daftar harga setiap item barang beserta labelisasinya dan
disajikan secara up to date.
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c. Mencatat/input data sirkulasi barang (masuk dan keluar) ke komputer
maupun buka administrasi yang disediakan.
d. Mencatat barang yang keluar dari gudang ke display maupun keluar ke
Minimarket
e. Mencatat barang yang diretur, rusak atau kadaluarsa.
f. Mencatat semua perubahan harga pada buku persediaan atau komputer.
g. Mengatur jumlah barang yang akan dipajang dan yang distok di
gudang.
h. Mengatur

pengelompokan

(grouping)

barang

sesuai

dengan

departemennya di gudang.
i. Mengamankan barang serta menjaga kebersihan gudang.
j. Memberikan label harga jual pada barang.
k. Mencatat inventaris barang yang ada diminimarket maupun digudang.
l. Melaksanakan stock opname sesuai waktu yang ditetapkan.
m. Merekap dan melaporkan hasil stock opname.
n. Membersihkan gudang dan mengatur sirkulasi barang di gudang.
o. Mengatur arsip faktur dan arsip penting yang lain.
p. Menggantikan staf pengadaan jika berhalangan.
q. Menentukan harga jual barang dagangan beserta profit margin
(kesepakatan dengan koordinator divisi dan manajemen).
r. Memantau penjualan barang dari laporan-laporan yang ada (dengan
sistem komputer).
s. Membuat perubahan harga yang diperlukan.
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t. Menerima barang yang dibeli dari supplier serta memeriksa kualitas
maupun kuantitas barang tersebut.
u. Menentukan level minimal stock jenis barang.
11. Staf Kasir.
Staf kasir memiliki tugas dan tanggungjawab yakni:
a. Mengoperasikan cash register.
b. Memasukkan semua transaksi penjualan dalam register.
c. Memasukkan barang belanja ke dalam kemasan yang sesuai
d. Memeriksakan keaslian uang.
e. Membersihkan wilayah kerja kasir.
f. Melaporkan kepada koordinator divisi bila mesin/cash register
mengalami kerusakan.
g. Mengganti struk bila habis.
h. Membuat laporan per shift.
i. Menyerahkan jumlah setoran beserta laporan penjualan per shift pada
kasir pusat.
j. Melayani konsumen dengan senyum, ramah, teliti, dan cekatan.
k. Mempelajari dan mengerti serta menghafalkan kode departemen.
l. Mencatat semua trnsaksi bila mesin/cash register rusak atau listrik
padam.
m. Melaksanakan stock opname sesuai waktu yang di tetapkan.
n. Mengucapkan terima kasih pada konsumen setiap akhir transaksi.
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12. Staf Pengadaan.
Staf pengadaan memiliki tugas dan tanggungjaab yakni:
a. Membuat rencana pembelian barang dagangan.
b. Kontrol faktur, purchase order (PO), harga jual, label barang, broken
stock, credit note.
c. Mencari dan mengevaluasi supplier/calon supplier serta mengatur
jadwal supplier.
d. Melakukan pengamatan “trend” dari media masa, pemeran kunjungan,
kompetitor dan sumber-sumber lain (survei pasar).
e. Membuat story board untuk pengadaan barang.
f. Melakukan

pemilihan

barang

dagangan

dari

supplier

dengan

memutuskan jenis, jumlah, harga, cara pembayaran dan waktu
pengiriman barang,
g. Melakukan seleksi barang dagangan sesuai departemennya (sesuai
grouping).
h. Melaksanakan repeat order pada supplier untuk barang dagangan
khususnya barang fast moving (perputaran tinggi).
i. Melakukan kontrol dan evaluasi pendistribusian barang dari gudang ke
display.
13. Staf Pajang.
Staf pajang memiliki tugas dan tanggungjawab yakni sebagai berikut:
a. Membersihkan serta merapikan barang maupun etalase.
b. Memajang barang dengan memperhatikan max level display.
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c. Memeriksa barang yang kosong, secepatnya menarik barang yang rusak
maupun kadulwarsa.
d. Mengatur waktu yang cepat untuk mengeluarkan barang sekaligus
waktu display barang.
e. Mempelajari barang yang fast moving, median dan slow moving.
f. Melayani konsumen dengan ramah dan cekatan.
g. Memberikan keterangan barang yang dibutuhkan konsumen pada
pengadaan.
h. Menjaga keamanan dan ketersediaan barang dalam pajangan.
i. Mempelajari karakteristik barang.
j. Membuat informasi harga untuk barang-barang yang tidak dilabel.
k. Melaksanakan stock opname sesuai waktu yang di tetapkan.
l. Mengantar barang-barang tertentu ke kasir.

F.

Pelaksanaan Operasional Minimarket Kopma UNY
Minimarket Kopma UNY dalam melaksanakan operasionalnya setiap hari
dimulai pukul 06.00 – 24.00 WIB. Adapun susunan pembagian jam kerja
menjadi 3 shift yaitu:
1. Shift Pagi

: 06.00 - 13.00

2. Shift Siang

: 13.00 – 18.00

3. Shift Malam

: 17.00 – 24.00
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G.

Personalia.
1. Prosedur penerimaan karyawan.
a. Seleksi Perekrutan Karyawan.
Perekrutan karyawan yang dilaksanakan di Minimarket Kopma UNY
memerlukan proses seleksi yang cukup panjang, tidak langsung bisa
menerima karyawan tanpa ada proses seleksi. Hal ini dilakukan agar
bisa mendapatkan karyawan baru yang sesuai dengan kualifikasi yang
telah ditentukan. Berikut ini beberapa seleksi yang dilakukan dalam
perekrutan karyawan Minimarket Kopma UNY, diantaranya:
1) Seleksi Administrasi.
Seleksi administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan
berkas-berkas lamaran kerja serta mengecek kesesuaian kriteria yang
dibutuhkan. Biasanya untuk kelengkapan administrasi meliputi surat
lamaran kerja yang disertai foto calon karyawan 4x6 (2 lembar),
daftar riwayat hidup, fotocopy KK, fotocopy kartu identitas (KTP,
SIM, atau sejenisnya), fotocopyijasah terakhir (minimal ijasah
SMA/SMK/sederajat), dan fotocopy pengalaman kerja (bila ada),
serta calon karyawan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja
yang sudah disediakan dari pihak Minimarket Kopma UNY. Seleksi
ini dilakukan setelah lamaran kerja masuk ke front office Minimarket
Kopma UNY. Pengumuman lolos atau tidaknya seleksi administrasi
disampaikanvia SMS selambat-lambatnya 3x24 jam (3 hari) setelah
batas waktu pengumpulan lamaran.
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2) Seleksi Tes Tertulis.
Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui secara umum mengenai
pengetahuan yang dimiliki oleh calon karyawan dalam memilih
jabatan yang diinginkan pelamar. Pelaksanaan tes tertulis dilakukan
maksimal 5 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Tes
tertulis biasanya dilakukan di Ruang Pengurus Minimarket Kopma
UNY yang dipantau langsung oleh pihak Personalia Minimarket
Kopma UNY. Waktu pengerjaan soal tes tertulis diberikan selama 30
(tiga puluh) menit setelah ada instruksi dari pihak Personalia. Setelah
selesai tes tertulis dilanjutkan tes front interview.
3) Seleksi Tes Front Interview.
Seleksi tes front interview setelah calon karyawan mengerjakan soal
tes tertulis. Tes front interview ini dilakukan untuk mengetahui latar
belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang
pengalaman kerja jika ada dan mengetahui tentang kepribadian atau
karakter dari calon karyawan. Selain itu, dari adanya tes front
interview dapat mengetahui jarak rumah sampai ke Minimarket
Kopma UNY, transportasi yang digunakan, dan gaji yang diinginkan
ketika nanti diterima sebagai karyawan Minimarket Kopma UNY.
Pengumuman hasil seleksi tes tertulis dan tes front interview
disampaikan via SMS selambat-lambatnya 2 hari setelah tes tertulis
dan tes front interview dilakukan.
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4) Seleksi Tes Lapangan.
Setelah calon karyawan melewati proses seleksi test tertulis dan test
front interview, langkah selanjutnya yaitu seleksi test lapangan atau
penerjunan calon karyawan ke divisi sesuai dengan jabatan yang
diinginkan atau dikenal dengan istilah magang. Seleksi test lapangan
atau penerjunan calon karyawan ke divisi dilakukan selama dua hari
secara bersamaan dengan calon karyawan lainnya. Hal ini diberikan
karena untuk meyakinkan calon karyawan apakah ia benar-benar
berniat untuk mendaftar kerja di Minimarket Kopma UNY atau
tidak. Setelah mengetahui kondisi divisi maupun kondisi karyawan
yang seperti itu. Setelah tes lapangan bisa mengetahui tingkat
komitmen dan kejujuran dari calon karyawan yang akan dijadikan
sebagai karyawan di Minimarket Kopma UNY.
5) Seleksi Tes Wawancara/ Interview.
Seleksi tes wawancara merupakan tindak lanjut dari tes
lapangan atau magang di lapangan (magang divisi) calon karyawan
Minimarket Kopma UNY. Adapun aspek penilaian yang dilakukan
dalam tes wawancara, diantaranya:
a) Berpenampilan rapi, bersih, dan menarik;
b) Tidak cacat fisik;
c) Bisa diajak bekerjasama;
d) Murah senyum;
e) Sopan dan ramah;
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f)

Mampu bekerja keras dan bekerja dalam tim.

Pengumuman hasil seleksi wawancara disampaikan via SMS
selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tes wawancara dilakukan.
b. Orientasi Karyawan.
Orientasi

karyawan

merupakan

suatu

program

untuk

memperkenalkan karyawan baru mengenai latar belakang perusahaan dan
pekerjaannya. Pada intinya orientasi karyawan adalah proses penanaman
dalam diri karyawan tentang sikap, standar, nilai-nilai, dan pola perilaku
yang diharapkan oleh pihak Manajemen Minimarket Kopma UNY
kepada karyawan baru.Orientasi karyawan bertujuan untuk memberikan
pengarahan dan pembinaan awal bagi karyawan yang akan bekerja,
sehingga karyawan tersebut benar-benar paham dengan deskripsi
pekerjaan dan peraturan-peraturan Minimarket Kopma UNY serta
mengetahui kondisi lingkungan tempat bekerja.
c. Training atau Uji Coba.
Setelah semua proses seleksi dilalui dan karyawan tersebut
diterima untuk bekerja di Minimarket Kopma UNY, maka langkah
selanjutnya adalah masa training (uji coba). Pada masa training akan
diberikan surat perintah kerja

(SPK) dari bidang personalia. Masa

training ini karyawan akan diberikan informasi dari pihak koordinator
divisi terkait operasional yang ada di divisi. Training atau ujicoba
dilakukan maksimal tiga bulan, setelah tiga bulan karyawan tersebut
menunjukan sikap kerja yang baik dan dirasa mampu untuk
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menjalankan operasional usaha maka akan diangkat menjadi karyawan
kontrak Minimarket Kopma UNY. Untuk kompensasi yang didapatkan
karyawan selama masa training atau uji coba sebesar 75% dari gaji
pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan ketepatan,
dan tunjangan kehadiran.
d. Penempatan Karyawan
Penempatan karyawan dilakukan apabila karyawan lulus dalam
masa training, kemudian karyawan akan dikontrak sesuai kebutuhan
divisi. Kontrak kerja bisa dilakukan dalam jangka waktu satu tahun (12
bulan) atau setengah tahuan (6 bulan). Kompensasi yang akan
didapatkan apabila sudah menjadi karyawan kontrak adalah 100% dari
gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan
kehadiran, tunjangan ketepatan dan tunjangan masa kerja.
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BAB V
EVALUASI SISTEM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN
TUANI DI MINIMARKET KOPMA UNY

A. Deskripsi Sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket
Kopma UNY.
Sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY
adalah sebagai berikut:
1. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang
dilaksanakan oleh Minimarket Kopma UNY sebagai berikut :
a. Input, dalam sistem informasi akuntansi (SIA) Penjualan tunai di
Minimarket Kopma UNY terdapat transaksi penjualan denagn
menggunakan faktur penjualan. Tidak terdapat retur penjualan karena
konsumen datang langsung di Minimarket kopma UNY untuk
memilih dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan
b. Model yakni mengolah data masukkan. Bidang usaha bekerja sama
dengan bidang keuangan untuk mengklasifikasikan dan meringkas
trnsaksi penjualan, hal ini dilkaukan pertiga bulan.
c. Output, pada sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang ada di
Minimarket kopma UNY terdapat beberapa laporan, seperti laporan
keuangan yang dibuat oleh bidang keuangan dan laporan harga pokok
penjualan yang dibuat oleh bidang usaha, bekerja sama dengan bidang
keuangan.
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d. Teknologi. Terdapat mesin cash register yang dipasang di meja kasir
guna menangkap masukkan, menjalankan model, Mengakses data, dan
menyampaikan keluaran serta mengendalikan sistem.
e. Basis data Terdapat kartu buku besar, floppy disk, dan compact disk,
merupakan tempat untuk penyimpanan data yang digunakan untuk
beberapa bidang terkait misalnya bidang keuangan, bidang usaha,
serta manajemen Minimarket Kopma UNY hal ini digunakan untuk
memperoleh informasi.
f.

Pengendalian. Beberapa cara yang dilakukan oleh Minimarket
Kopma UNY untuk melindungi sistem informasi akuntansi penjualan
tunai yakni:
1) Menggunakan faktur penjualan tunai.
2) Apa bila mesin cash register tidak menjalankan fungsinya dengan
baik, misalnya rusak atau terjadi pemadaman lestrik, maka
seluruh transakasi penjualan tunai dicatat secara manual oleh
bagian kasir dan dibantu oleh staf bidang usaha.
3) Pengunaan basis data sebagi cadagan ( back up )

2. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang
dilaksanakan oleh Minimarket Kopma UNY sebagai berikut:
a. Fungsi administrasi gudang dan penerimaan, berfungsi untuk mengelola
dan mencatat penerimaan dan pengeluaran barang serta mengolah
persediaan barang di gudang.
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b. Fungsi pengadaan, berfungsi untuk menyelenggarakan perencanaan,
evaluasi, pelaksanaan pembelian, penerimaan, serta stok barang
dagangan Minimarket. Saat ini, fungsi pengadaan masih digabung
dengan fungsi administrasi gudang dan penerimaan.
c. Staf kasir, berfungsi melayani setiap transaksi penjualan kepada
konsumen serta melaporkan sekaligus menyetorkan hasil penjualan per
shift kepada kasir pusat.
d. Staf pajang, berfungsi untuk mengatur dan mengelola barang dari
gudang ke pajangan menurut klasifikasi departemen yang ditetapkan
serta melayani konsumen.
e. Fungsi administrasi dan keuangan (ADMINKEU), fungsi adminstrasi
dan keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan data transaksi
Minimarket secara keseluruhan, fungsi ini terpusat secara langsung
dalam organisasi Kopma UNY. Saat ini, fungsi administrasi dan
keuangan dibagi

menjadi 3 bagian dengan masing-masing seorang

karyawan, yaitu bagian kasir pusat yang bertanggungjawab mengelola
keuangan (penerimaan dan pengeluaran kas), bagian jurnal dan buku
besar yang bertugas mencatat semua transaksi dan mengelompokkan,
serta bagian pelaporan dan pajak yang bertanggungjawab atas penyajian
laporan keuangan.
3. Prosedur kegiatan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada
Minimarket Kopma UNY.
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Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yang sudah dilaksanakan oleh Minimarket Kopma UNY
adalah sebagai berikut:
a. Prosedur penerimaan kas.
Bagian frontline terdiri dari kasir dan pajang yang bertugas sesuai job
description masing-masing. Kegiatan yang dilakukan dengan pembeli
yang menyangkut bagian front line atau pajang dan kasir adalah :
1) Konsumen datang langsung ke Minimarket untuk memilih barang
dan membawa barang yang akan dibeli ke kasir.
2) Kasir menginput barang yang dibeli oleh konsumen dengan system
barcoding,

kemudian

menerima

sejumlah

pembayaran

dari

konsumen.
3) Kasir mengoperasikan mesin register kas yang menghasilkan pita
register kas.
4) Kasir menyerahkan barang belanjaan konsumen beserta uang
kembalian (jika ada) dan pita register kas sebagai bukti pembayaran.
5) Bagian kasir mencatat jumlah omset selama 1 shift pada buku omset
Minimarket dan membuat rekap penjualan selama shift yang
bersangkutan serta mencatat setiap pengeluaran kas kecil.
6) Bagian kasir melaporkan pada bagian keuangan berupa rekap
penjualan selama shift karyawan yang bersangkutan beserta uang kas
hasil penjualan setelah dikurangi pengeluaran petty cash. Pada
bagian kasir ada tiga shift dalam satu hari, sehingga pelaporannya
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juga berkala. Penjualan pada shif tpertama dan ke dua akan
disetorkan pada hari yang sama saat pergantian shift. Sedangkan,
hasil penjualan pada shift ke-3 akan disetorkan pada hari berikutnya
bersama dengan omset shift 1 dihari yang sama.
b.

Prosedur pencatatan penjualan tunai.
Bagian keuangan bertugas untuk melakukan pencatatan hasil dari
penjualan tunai, mulai dari pencatatan jurnal, posting, serta
penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan dokumen yang diterima
yaitu berupa pita register kas dan rekap penjualan serta jumlah
penerimaan kas, bagian keuangan membuat BKM (Bukti Kas Masuk)
dan beberapa prosedur berikut:
1) Membuat BKM (Bukti Kas Masuk) rangkap dua.
2) Mengisi buku kas pada buku kas divisi Minimarket Kopma UNY
dan buku kas konsolidasi.
3) Membuat jurnal.
4) Memposting ke buku besar.
5) Membuat laporan keuangan.
6) BKM dibagian keuangan diarsip permanen berdasarkan tanggal.

c. Prosedur penyetoran kas ke bank.
Penyetoran kas ke bank di lakukan satu kali dalam satu minggu,adapun
prosedur penyetoran kas ke bank yakni:
1) Bagian keuangan atau karyawan yang ditunjuk akan mengambil
kas di kasir pusat lalu menyetorkan ke bank.
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2) Bukti setoran akan diberikan kepada kasir pusat.
d. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.
Pencatatan harga pokok penjualan dilakukan setiap akhir periode,
yang mana bidang keuangan akan membuat rekap harga pokok
penjualan.
4. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan
tunai yang digunakan Minimarket Kopma UNY adalah sebagai berikut:
a. Faktur penjualan tunai merupkan dokumen yang digunakan untuk
merekam data tanggal transaksi, kode dan nama barang, jumlah barang,
harga satuan barang, jumlah harga, dan otorisasi terjadinya transaksi
penjualan tunai.
b. Pita cash register merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan
oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan
tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan berupa hasil print out dari
sistem POS, setelah kasir menerima pembayaran dari konsumen.
c. Laporan omset penjualan dan pengeluaran. Dokumen ini dibuat oleh
bidang administrasi dan keuangan setelah menerima laporan penjualan
selama periode tertentu dari staf kasir.
d. Bukti kas masuk. Dokumen ini dibuat oleh bagian adminstrasi dan
keuangan setelah menerima uang dari staf kasir.
e. Bukti setor bank, tidak terdapat dokumen rangkap tiga dari fungsi kas
untuk menyetor uang ke bank.
f. Rekap harga pokok penjualan, dokumen ini dibuat setiap akhir periode.
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5.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai yang dilaksanakan oleh Minimarket Kopma UNY sebagai
berikut:
a.

Catatan yang digunakan dalam aktivitas pengadaan barang dagang
atau pembelian pada Minimarket meliputi: jadwal angsuran/inkaso
(JA), laporan peneriman

b.

barang (LPB), buku daftar supplier/kartu utang, buku kas divisi
Minimarket, buku kas konsolidasi, buku jurnal pembelian dan jurnal
penjualan (PPn/non PPn), buku besar dan laporan keuangan.

c.

Catatan yang digunakan dalam aktivitas pembelian peralatan dan
pengeluaran biaya di Minimarket meliputi: buku rekap memo-SPMU
(surat pertanggungjawaban mengeluarkan uang), buku kas divisi
Minimarket, buku kas konsolidasi, jurnal umum, buku besar dan
laporan keuangan.

d.

Catatan yang digunakan dalam aktivitas pengeluaran kas kecil di
Minimarket meliputi: buku petty cash Minimarket, buku kas divisi
Minimarket, buku kas konsolidasi, jurnal umum, buku besar dan
laporan keuangan.

6. Informasi yang diperlukan oleh manajemen Minimarket Kopma UNY
(pengurus Kopma UNY) dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai
berupa:
a. Jumlah pendapatan dari penjualan tunai selama satu bulan, informasi ini
diperoleh dari bidang usaha.
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b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, informasi tersebut
diperoleh dari bidang keuangan.
c. Jumlah harga pokok produk yang dijual. Informasi tersebut diperoleh
dari bidang keuangan bekerjasama dengan bidang usaha.
d. Kuantitas produk yang dijual. Informasi ini diperoleh dari bagian
gudang dan bidang usaha.
e. Jika melakukan kerja sama dengan supplier maka bidang usaha yang
memberikan otorisasi langsung.
Bagan arus dokumen ini memberikan gambaran aliran dokumen
yang ada di Minimarket Kopma UNY. Manfaat bagan arus dokumen
adalah untuk memperoleh gambaran umum sistem informasi akuntansi
penjualan tunai secara menyeluruh dan mempermudah mengidentifikasi
kelemahan-kelemahan dan perbaikan sistem yang ada di Minimrket
Kopma UNY. adapun bagan arus dokumen yang ada di Minimarket
Kopma UNY tampak pada gambar V.1.
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Gambar V.1

Sumber: Data dari hasil wawancara
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B.

Perbandingan Hasil Temuan Lapangan Dengan kajian Teori
Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada di Minimarket Kopma UNY dengan kajian teori yang memenuhi unsur
sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat menyimpulkan bahwa seluruh unsur
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang ada di Minimarket kopma UNY sudah sesuai dengan teori sistem informasi
akuntansi penjualan tunai
Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara kajian teori sistem informasi akuntansi penjualan tunai dengan temuan
lapangan yang ada di Minimarket Kopma UNY.
Tabel V.1 Tabel Komponen – komponen di dalam Sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Sesuai/ tidak
No.
Teori
Praktek
Keterangan
sesuai
1.
Unsur – unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai
a. Input, dalam sistem informasi akuntansi Terdapat transaksi penjualan
Faktur penjualan tunai
penjualan tunai, data masukkan adalah dengan menggunakan faktur
sudah digunakan dengan
transaksi penjualan dan retur penjualan penjualan tunai. Tidak terdapat
baik sebagai input data
merupakan
data
masukkan
dan retur
penjualan
karena
Sesuai
sistem informasi akuntansi
menggunakan formulir, faktur penjualan konsumen datang langsung di
pejualan tunai.
tunai (sesuai dengan format yang benar) Minimarket kopma UNY untuk
sebagai medianya.
memilih dan membeli barang
sesuai dengan kebutuhan
b. Model yaitu mengolah data masukan, Bidang usaha bekerja sama
Mengelola data masukkan
dalam sistem informasi akuntansi dengan bidang keuangan untuk
Sesuai
bukan hanya kerja sama
penjualan yaitu mengklasifikasi serta
untuk mengklasifikasikan dan
antara bidang keuangan dan
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Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam Sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

No

Teori
meringkas data-data masukkan untuk
memperoleh informasi yang penting
secara global seperti, transaksi penjualan
selama beberapa bulan.
c. Output, pada sistem informasi akuntansi
penjualan keluarannya dapat berupa
laporan-laporan
seperti
laporan
keuangan,
laporan
harga
pokok
penjualan. Sedangkan, media yang
dipakai untuk menyajikan berbagai
laporan dapat berupa monitor, printer,
speaker dan sebagainya.
d. Teknologi, yaitu menangkap masukkan,
menjalankan model, Mengakses data,
dan menyampaikan keluaran serta
mengendalikan sistem. Dalam sistem
informasi akuntansi penjualan teknologi
ini dapat berupa cash register.

Praktek

Sesuai/tidak
sesuai

keterangan

meringkas trnsaksi penjualan,
hal ini dilkaukan pertiga bulan.

bidang usaha, tetapi dibantu
oleh bagian koordinasi
Minimarket Kopma UNY

Terdapat beberapa laporan
seperti laporan keuangan yang
dibuat oleh bidang keuangan
dan laporan harga pokok
penjualan yang dibuat oleh
bidang usaha, bekerja sama
dengan bidang keuangan.

Output, laporan harga pokok
penjualan sudah terdapat di
dalam sistem, sehinnga
pelaporannya tidak secara
manual.

Terdapat mesin cash register
yang dipasang di meja kasir
guna menangkap masukkan,
menjalankan
model,
Mengakses
data,
dan
menyampaikan keluaran serta
mengendalikan sistem.

Sesuai

Sesuai

Penggunaan teknologi di
Minimarket kopma UNY
sudah baik, hal ini dapat
dilihat dari fungsi dan
kegunaan dari teknologi
tersebut.
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Tabel V.1 Komponen- komponen di dalam Sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

No

Teori

Praktek

e. Basis data, merupakan tempat untuk
penyimpanan data yang digunakan untuk
pemakai informasi adapun media yang
dipakai untuk penyimpanan data adalah
seperti kartu buku besar, floppy disk,
compact disk, dan lain-lain, yang
sekiranya data-data tersebut dapat
dipastikan aman.

Terdapat kartu buku besar,
floppy disk, dan compact disk,
merupakan
tempat
untuk
penyimpanan
data
yang
digunakan untuk beberapa
bidang terkait misalnya bidang
keuangan, bidang usaha, serta
manajemen
Minimarket
Kopma
UNY
hal
ini
digunakan untuk memperoleh
informasi.

f. Pengendalian, semua sistem informasi
harus dilindungi dari bencana dan
ancaman.

Untuk
melakukan
pengendalian
Minimarket
kopma
UNY
sudah
menggunakan faktur penjualan
tunai, Pengunaan basis data
sebagi cadagan ( back up ) dan
jika mesin cash register tidak
berfungsi,
maka
semua
transaksi
penjualan
tunai
dicatat secara manual oleh
bagian kasir dan dibantu staf
keuangan.

Sesuai/tidak
sesuai

Sesuai

Sesuai

Keterangan
Bidang
keuangan
dan
bidang usaha memiliki satu
tempat untuk menyimpan
data, karena pertimbangan
efisiensi
oleh
pihak
pengurus
Minimarket
kopma UNY

Pengendalian yang
dilakukan di Minimarket
Kopma UNY sudah
dilakukan dengan baik
sesuai dengan fungsinya
masing – masing.
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Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

No
2.

Teori
Fungsi yang terkait
a. Fungsi akuntansi.
Fungsi ini bertanggungjawab sebagai
pencatat
transaksi
penjualan,
penerimaan kas dan penyusunan
laporan.

b. Fungsi gudang.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk
menyiapkan barang yang dipesan oleh
pembeli, serta menyerahkan barang
tersebut ke fungsi penerimaan.

Praktek

Terdapat pencatatan transaksi
penjualan, penerimaan kas dan
penyusunan
laporan,
dan
pencatatan tersebut dilakukan
oleh fungsi akuntansi dan
fungsi pencatatan.

di Minimarket Kopma UNY
hanya melakukan penyerahan
barang ke fungsi penerimaan
karena
konsumen
tidak
memesan barang melainkan
langsung
memilih
sesuai
dengan kebutuhan konsumen.
c. Fungsi pencatatan.
Terdapat dokumen transaksi,
Fungsi ini bertanggungjawab untuk pembuatan jurnal dan buku
menyiapkan
dokumen
transaksi, besar, membuat rekonsiliasi
mencatat ke dalam jurnal dan buku dan menyusun laporan.
besar, membuat rekonsiliasi dan
menyusun laporan

Sesuai/tidak
sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

Keterangan

Fungsi akuntansi yang ada
di Minimarket Kopma UNY
sudah digunakan dengan
baik, namun tidak ada
pemisahan fungsi yang jelas
antara fungsi akuntansi dan
fungsi pencatatan.
Fungsi gudang yang ada di
Minimarket Kopma UNY
sudah digunakan dengan
baik.

Fungsi pencatatn yang ada
di Minimrket kopma UNY
sudah digunakan dengan
baik, namun Minimarket
Kopma UNY tidak terdapat
pemisahan fungsi yang jelas
antara fungsi pencatatan dan
funsi akuntansi.
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No.

3.

Teori
Praktek
Sesuai/tidak sesui
d. Fungsi
kas.
fungsi
ini Jika konsumen hendak membeli
bertanggungjawab
untuk barang yang ada di Minimarket
menerima kas dari pembeli.
kopma UNY, maka fungsi kas yang
ada di Minimarket Kopma UNY
dalam hal ini bagian kasir akan
menerima sejumlah uang yang
Sesuai
diberikan oleh konsumen dan jika
terdapat uang kembalian maka
bagian kasir akan memberikan uang
kembalin kepada konsumen beserta
nota pembelian dan barang yang
dibeli oleh konsumen.
Dokumen-dokumen sistem informasi akuntansi (SIA) penjualan tunai
a. Faktur penjualan tunai.
Terdapat informasi yang diperlukan
Dokumen ini digunakan untuk oleh manajemen dalam hal ini
merekam berbagai informasi Pengurus kopma UNY mengenai
yang
diperlukan
oleh transaksi penjuala tunai berupa
manajemen
mengenai faktur penjualan tunai. Faktur
Sesuai
transaksi penjualan tunai.
penjualan tunai dibuat oleh bagian
kasir ketika sift kasir yang
bersangkutan sudah berakhir.

Tabel V.1 Kompoen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (Lanjutan)

Keterangan
Fungsi kas yang ada di
Minimarket
Kopma
UNY sudah dilakukan
dengan baik, yakni
bagian kasir menerima
uang dari konsumen
dengan ramah dan
santun.

Faktur penjualan tunai
yang ada di Minimarket
Kopma UNY sudah
digunakan dengan baik.
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No

Teori
b. Pita register kas. Dokumen
ini
merupakan
bukti
penerimaan
kas
yang
dikeluarkan oleh fungsi kas
dan merupakan dokumen
pendukung faktur penjualan
tunai yang dicatat dalam
jurnal penjualan.
c. Bukti Setor Bank. Dokumen
ini dibuat oleh fungsi kas
sebagai bukti penyetoran kas
ke bank. dokumen ini dibuat
rangkap tiga

Praktek
Sesuai/tidak sesuai
Terdapat dokumen pita register kas
yang dikeluarkan oleh bagian kasir
yang ada di Minimarket Kopma
UNY.
Sesuai

Keterangan
Pita register kas yang
ada di Minimarket
Kopma UNY sudah di
gunakan dengan baik

Tidak ada dokumen dari fungsi kas
untuk menyetor uang ke bank,
hanya berupa uang tunai. dan hanya
ada bukti setoran dari pihak bank.

d. Rekap harga pokok penjualan.
Dokumen ini digunakan oleh
fungsi
akuntansi
untuk
meringkas harga pokok barang
yang dijual selama satu
periode

Terdapat rekap harga pokok
penjualan yang di buat setiap akhir
periode, dan yang membuat rekap
harga pokok penjualan adalah
bagian keuangan dan bidang usaha
yang ada di Minimarket Kopma
UNY.

Bukti setor ke bank
yang ada di Minimarket
Kopma UNY hanya ada
dokumen dari pihak
bank. sedangkan fungsi
kas di Minimarket
Kopma UNY tidak
mengeluarkan
dokumen.
Rekap harga pokok
penjualan
sudah
digunakan dengan baik,
namun bidang usaha
belum semua meringkas
harga pokok barang
yang di jual selama satu
periode.

Tidak sesuai.

Sesuai.

Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (Lanjutan)
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No
4.

Teori
Praktek
Sesuai/tidak sesuai
Prosedur pembentuk SIA penjualan tunai
a. Prosedur penerimaan kas.
Bagian kasir Minimarket Kopma
Dalam prosedur ini fungsi kas UNY menerima pembayaran dari
menerima pembayaran harga konsumen dan diakhir transaksi
barang dari pembeli dan memberikan bukti pembayaran
Sesuai.
memberikan bukti pembayaran kepada konsumen berupa pita
berupa pita register.
register.

b. Prosedur pencatatan penjualan Bagian keuangan membuat bukti
tunai.
kas masuk dan membuat jurnal
Dalam prosedur ini fungsi penjualan dan jurnal penerimaan
akuntansi
melakukan kas.
Sesuai.
pencatatan transaksi penjualan
tunai dalam jurnal penjualan
dan jurnal penerimaan kas.
c. Prosedur penyetoran kas ke Terdapat prosedur penyetoran kas
bank.
ke bank yakni bagian keuangan
Sistem pengendalian interen memberikan sejumlah uang kepada
mengharuskan
penyetoran staf keuangan untuk disetorkan ke
semua kas ke bank. dalam bank, dan waktu penyetorannnya
Sesuai.
prosedur ini fungsi kas dilakukan setiap tiga kali dalam
menyetorkan
kas
yang satu minggu.
diterima dari penjualan tunai
ke bank dalam jumlah penuh.
Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (Lanjutan)

Keterangan
Prosedur
penerimaan
kas yang ada di
Minimarket
Kopma
UNY
sudah
dilaksanakan
dengan
baik dimana bagian
kasir selalu bersikap
baik dengan kosumen.
Prosedur
pencatatn
penjualan tunai yang
ada di Minimarket
Kopa
UNY
sudah
dilaksanakan
dengan
baik.
Prosedur
penyetoran
kas ke bank yang ada di
Minimarket
Kopma
UNY
sudah
dilaksanakan
dengan
baik.
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No

5.

Teori
d. Prosedur
pencatatan
penerimaan kas. fungsi dari
prosedur ini untuk mencatat
penerimaan kas berdasrkan
bukti setor bank yang diterima
dari bank melalui fungsi kas.
e. Prosedur pencatatan harga
pokok
penjualan.
dalam
prosedur ini fungsi akuntansi
membuat rekapitulasi harga
pokok penjualan berdasarkan
data yang dicatat dalam kartu
persediaan.

Praktek
Bagian keuangan di Minimarket
Kopma UNY menerima bukti setor
kas dari bank yang dilakukan oleh
staf keuangan.

Rekapitulasi harga pokok penjualan
berdasarkan data yang dicatat
dalam kartu persediaan, dan
prosedur rekapitulasi hargapokok
penjualan terseut dibuat sesuai
dengan standar opersional yang
sudah dibuat oleh Pengurus Kopma
UNY.

Sesuai/tidak sesuai

Sesuai.

Sesuai.

Catatan akuntansi sistem informasi akuntansi penjualan tunai
a. Jurnal penjualan. Digunakan Terdapat Jurnal penjualan, dan
untuk mencatat dan meringkas catatan yang di buat berdasakan
Sesuai
data penjualan.
hasil rekapitulasi penjualan tunai
dari bagian staf kasir.
b. Jurnal
penerimaan
kas. Terdapat Jurnal penerimaan kas
Digunakan untuk mencatat yang dicatat oleh bagian keuangan
penerimaan kas dari berbagai berdasrkan data dari penjualan tunai
Sesuai
sumber
diantaranya
dari yang dibuat oleh bagian kasir.
penjualan tunai.
Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

Keterangan
Prosedur
pencatatn
penerimaan kas yang
ada di Minimarket
Kopma UNY sudah
dilaksanakan
dengan
baik.
Prosedur
pencatatn
harga pokok penjualan
yang ada di Minimarket
Kopma UNY sudah
dilaksanakan
dengan
baik.

Jurnal penjualan yang
ada
di
Minimarket
Kopma UNY sudah
dibuat baik.
Jurnal penerimaan kas
yang ada di Minimarket
Kopma UNY sudah
dibuat dengan baik.
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No

Teori
Praktek
c. Jurnal umum. Digunakan Jurnal umum yang ada di
untuk mencatat harga pokok Minimarket Kopma UNY terdapat
produk yang di jual.
daftar harga pokok produk yang di
jual. Dan daftar harga tersebut
dibuat oleh bagian penerimaan
barang dari supplier yang ada di
bagian gudang.

d. Kartu persediaan.
Di gunakan untuk mencatat
berkurangnya harga pokok
produk yang dijual. selain itu
kartu ini juga digunakan untuk
mengawasi
mutasi
dan
persediaan
barang
yang
disimpan di gudang.

Terdapat kartu persediaan,namun
kartu terebut jarang di isi oleh
bagian persediaan yang ada di
gudang dan mengandalakn data
harga pokok produk yang ada di
komputer.

e. Kartu gudang. Untuk mecatat Terdapat kartu gudang yang
berkurangnya kuantitas produk dipegang oleh bagian gudang. Dan
yang dijual.
kartu gudang tersebut dijadikan
sebagai tolok ukur oleh Pengurus
dalam melakukan stock opname.

Sesuai /tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

Keterangan
Jurnal umum yang ada
di Minimarket Kopma
UNY
sudah
dibuat
dengan baik, namun
bagian
penerimaan
barang yang ada di
gudng belum terupdate
daftar harga pokok
barang yang dijual.
Kartu persediaan yang
ada
di
Minimarket
Kopma UNY sudah
berjalan dengan baik,
namun daftar harga
pokok produk belum
semuanya dicatat di
kartu persediaan.
Kartu gudang yang ada
di Minimarket Kopma
UNY
sudah
diuat
dengan baik.
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No
6.

Teori
Praktek
Sesuai/tidak sesuai
Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai
a. Jumlah pendapatan penjualan Terdapat informasi tentang jumlah
menurut jenis produk atau penjualan menurut jenis produk,
kelompok produk selama informasi tersebut diperoleh dari
jangka waktu tertentu.
bidang usaha.
Sesuai

b. Jumlah kas yang diterima dari Terdapat
informasi
mengenai
penjualan tunai.
jumlah kas yang diterima dari
penjualan tunai, informasi tersebut
diperoleh dari bidang keuangan.
c. Otorisasi
pejabat
yang Terdapat otorisasi jika dilakukan
berwewenang.
kerjasama, misalnya kerjasama
dengan supplier maka bidang usaha
yang akan melakukan otorisasi.

Sesuai

Sesuai

Tabel V.1 Komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai (lanjutan)

Keterangan
Informasi
mengenai
jumlah
pendapatan
yang diperoleh pihak
manajemen
masih
menyeluruh,tidak
dirinci menurut jenis
produknya.
Informasi
tersebut
disampaikan
oleh
bidang keuangan setiap
bulan.
Informai ini sudah di
peroleh
manajemen
sebelum
melakukan
otorisasi,
karena
sebelum
melakukan
otorisasi
misalnya
kerjasama
dengan
Supplier, terlebihdahulu
rapat
atara bidang
usaha
dan
pihak
manajemen.
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No

Teori

Praktek

Terdapat
informasi
mengenai
kuantitas produk yang dijual,
informasi tersebut diperoleh dari
bidang usaha.
e. Jumlah harga pokok produk Terdapat
informasi
mengenai
yang dijual selama jangka jumlah harga produk yang dijual,
waktu tertentu.
informasi tersebut diperoleh dari
bidang usaha dan bidang keuangan

Sesuai/tidak sesuai

d. Kuantitas produk yang dijual.

Sumber: Mulyadi (2010: 462), Diana (2011: 89) dan hasil wawancara .

Sesuai

Sesuai

keterangan
Informasi
tersebut
selalu di update oleh
bidang usaha ke pihak
manajemen.
Informasi ini sistematis
karena mengenai harga
pokok penjualan sudah
masuk ke dalam sistem
komputer.
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C. Penilaian Pengendalian Sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
Pengendalian internal merupakan komponen integral dari sistem
informasi akuntansi yang merupakan suatu proses yang di lakukan oleh
pihak manajemn dalam suatu perusahaan dalm hal ini Pengurus
Minimarket Kopma UNY, hal tersebut di lakukan agar mampu dan bisa
mencapai tujuan yang di tetapkan oleh perusahaan dan mampu
mengurangi resiko yang terjadi.
1. Analisis SWOT dari sistem informasi akuntansi penjualan tunai
Kekuatan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY memiliki sumber daya
manajemen yang bagus yakni membuat SOP dalam mengisi dokumen
yang berhubungan dengan penjualan tunai dan hampir semua dokumen
di isi sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Pengurus kopma UNY
sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dan kecurangn
dalam pengisian dokumen.
Belum adanya pemisahan fungsi antara bagian keuangan dan
bagian administrasi, dalam hal ini bagian keuangan merangkap menjadi
bagian adminsitrasi sehingga hal ini merupakan kelemahan dari sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang ada di Minimarket Kopma
UNY, karena dengan menggabungkan tugas dan tanggungjawab dalam
satu bidang bisa memberikan peluang kepada pihak tersebut untuk
melakukan kecurangan, sehingga dapat merugikan Minimarket Kopma
UNY.
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Peluang yang menguntungkan pada sistem informasi akuntansi
penjuaan tunai adalah bagian bidang usaha memiliki keunggulan atau
ketrampilan dalam melakukan pemasaran yakni

selalu memberikan

diskon harga ataupun voucher belanja, serta potongan harga bagi
anggota kopma hal ini dilakukan untuk menarik minat pelanggan
ataupun anggota untuk belanja di Minimarket Kopma UNY, sehingga
dengan cara yang dilakukan oleh bidang usaha, maka Minimarket
Kopma UNY berpeluang meningkatkan angka penjualannya.
Pembatasan jam operasional

oleh masyarakat setempat

(kelurahan karang malang) menjadi ancaman bagi minimarket Kopma
UNY dalam menjalankan usaha. Sehingga berakibat pada penurunan
pendapatan selama tidak beroperasi dan bisa berakibat pada
berpindahnya konsumen ke minimarket lain.
2. Analisis dokumen yang digunakan dalam Sistem Informsi Akuntansi
Penjualan Tunai di Minimarket Kopma UNY.
Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem informasi
akuntansi yang ada di Minimarket Kopma UNY yakni:
a. Faktur penjualan tunai merupakan dokumen yang digunakan untuk
merekam data tanggal transaksi, kode dan nama barang, jumlah
barang, harga satuan barang, jumlah harga dan otorisasi terjadinya
transaksi penjualan tunai. Di Minimarket Kopma UNY dokumen ini
masih manual dan menyesuaikan yang terjadi adapun isi dari
dokumen tersebut yakni tanggal transaksi, keternagan nama barang,
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kas, potongan penjualan, nomor akun, dan rest money. Dokumen ini
bisa terjadi kesalahan pencatatan, karena angka yang di catat dalam
dokumen tersebut sangat banyak, sehinnga untuk mengurangi
kesalahan pencatatan setiap selesai mencatat bagian keaungan selalu
melakukan cek ulang setiap nomor akun, kas dan potongan
penjualan.
b. Pita cash register merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan
oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur
penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan berupa hasil
print out dari sistem POS, setelah kasir menerima pembayaran dari
konsumen. Dokumen ini berisikan nama kasir, tanggal transaksi,
nama dan harga barang, total beli, total diskon, total bayar, total
kembalian dan tanda ucapan terima kasih. Dokumen ini juga akan di
berikan kepada konsumen disetiap akhir transakasi oleh bagian kasir.
c. Laporan omset penjualan dan pengeluaran. Dokumen ini dibuat oleh
bidang administrasi dan keuangan setelah menerima laporan
penjualan selama periode tertentu dari staf kasir. Dokumen ini
berisikan tanggal penjualan, tanggal print, jumlah nota, jumlah shift,
nama operator, jumlah transaksi, total diskon, jumlah omset dalam 1
shifft, cash, credit, voucher, dan jumlah nota. Dalam dokumen ini
sangat kecil kemungkinana terjadinya kecurangan, karena dokumen
tersebut sudah terinci dan dalam sistem komputerisasi.
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d. Bukti kas masuk. Dokumen ini dibuat oleh bagian adminstrasi dan
keuangan setelah menerima uang dari staf kasir. Di Minmarket
Kopma UNY nama dokumen ini adalah bukti penerimaan kas,
dokumen ini menunjukkan nomor dokumen, jumlah uang, guna
pembayaran, nomor rekening, tanggal transaksi, nama pembeyar,
dan nama penerima uang. Setiap kali menerima uang tunai dokumen
ini dibubuhi tanda tangan yang memberi dan tanda tangan yanga
menerima uang dan lengakap dengan stempel Minimarket Kopma
UNY. Dokumen ini dirangkap dua, rangkap satu akan diberikan
kepada penyetor uang dan rangap ke dua akan diarsipkan oleh
bagian keuangan.
e. Bukti setor bank, tidak terdapat dokumen rangkap tiga dari fungsi
kas untuk menyetor uang ke bank. Di Minimarket Kopma UNY
dokumen ini belum ada.
f. Rekap harga pokok penjualan, dokumen ini dibuat setiap akhir
periode. Di Minimarket Kopma UNY dokumen ini langsung
dioperasikan didalam sistem komputer dan rekapan harga pokok
penjualan juga langsung terinci oleh sistem penjualan tunai setiap
akhir periode.
3. pemetaan Pengendalian Internal dalam Sistem informasi akuntansi
penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY.
Sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY di lakukan berdasarkan
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hasil dari data Control Questioner yang di isi oleh bidang keuangan.
Berikut ini merupakan unsur-unsur pengendalian internal yang telah
diterapkan oleh Minimarket Kopma UNY yang meliputi pengendalian
umum, pengendalian aplikasi dan pengendalian substantif. Jika jawaban
yang diberikan “Ya” berarti pengendaliannya sudah baik, dan jika
jawaban yang diberikan “Tidak” berarti pengendalian nya belum baik.

a.

Pengendalian Umum.
Pengendalian umum terdiri dari organisasi, pemisahan fungsi,
kepegawaian, pengendalian operasi, physical logical access dan
physical security, enviromental control dan pemulihan masalah.
Berikut ini adalah keterangan lebih lanjut mengenai unsur-unsur
pengendalian umum yang dilakukan oleh Minimarket Kopma
UNY.
1) Organisasi.
Unsur pengendalian yang ada dalam struktur organisasi
pada unit pengolahan data elektronik meliputi adanya struktur
organisasi formal yang mencakup pengolahan data. Kedudukan
pengolahan data cukup tinggi dalam struktur organisasi formal
sehingga dapat independen terhadap bagian lain karena rekap
oleh sistem dan manual sehingga depertemen lain hanya
mengikuti rekapan tersebut.
2) Pemisahan Fungsi
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Minimarket Kopma UNY sudah memiliki fungsi pemisahan
tugas yang jelas yakni pemisahan fungsi gudang, fungsi kas,
serta fungsi pencatatan dan fungsi akuntansi masi digabung
fungsinya menjadi satu bagian.
Pada Minimarket Kopma UNY terdapat pengolahan data
dan mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan
tertulis. Minimarket Kopma UNY juga memiliki SOP (Standar
Operasional Prosedur) dan konsep terkait dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab.
3) Kepegawaian.
Penempatan pegawai yang ada pada Minimarket Kopma
UNY memperhatikan kemampuan pegawai, dimana sebelum
masuk sebagai karyawan, semua karyawan dites sesuai dengan
keahlian dan latar belakang pendidikan. Minimarket Kopma
UNY juga memberikan program pelatihan dalam meningkatkan
kemampuan disetiap bidang.
Untuk menilai kinerja karyawan Minimarket Kopma UNY
melakukan evaluasi periodik untuk setiap karyawan, dalam hal
ini evaluasi karyawan tidak dilakukan serentak namun dilakukan
setiap jabatan (kasir, pramuniaga, koordinator dan lain-lain)
yang jadwalnya berbeda-beda. Evaluasi karyawan dilakukan
setiap 1 kali dalam 1 bulan.
4) Pengendalian Operasi
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a) Melakukan penjadwalan terhadap seluruh operasi komputer
sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan
efisien, berhubung manajemen Minimarket Kopma UNY
semuanya masi mahasiswa maka waktu melakukan rekap
sekaligus up date data penjualan ke komputer dilakukan
setiap sore.
b) Terdapat staf yang bertanggungjawab untuk mengelola media
komputer, yakni staf maintenance dan staf keuangan. Staf
maintenance merupakan orang yang memegang sistem
Minimarket Kopma UNY yakni konsultan dari Benderaku.
c) Terdapat prosedur pengolahan media komputer dalam rangka
melindungi data dari penyalahgunaan atau kerusakan.
d) Terdapat standar penggunaan identifikasi terhadap seluruh
media magnetis yang dipergunakan.
5) Physical logical access dan physical security.
a) Terdapat metode pembatasan akses terhadap fasilitas library
yang ada. Misalnya ruangan komputer bidang keuangan,
maka hanya bidang keuangan yang bisa mengoperasikan
komputer tersebut, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak atau
oknum yang membajak data yang ada dikomputer.
b) Terdapat individu yang bukan staf bagian pengolahan data
selalu didampingi ketika mereka masuk ruang komputer
ataupun ruang storage.
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c) Ruang instalasi komputer sudah cukup aman dari gangguan
ataupun bencana. Di ruangan komputer juga terdapat AC dan
alat pemadam kebakaran
d) Konstruksi bangunan ruang instalasi komputer terbuat dari
bahan-bahan yang tidak rawan gempa dan tidak mudah rusak.

6) Environmental Control.
Untuk menghindari kerugian akibat faktor-faktor dari luar
misalnya kebakaran dan mati listrik. Minimarket Kopma UNY
melakukan pembenahan beberapa hal yakni:
a) Ruang komputer telah dilengkapi dengan alat-alat pendeteksi
dan pencegah kebakaran.
b) Terdapat alat pemadam kebakaran yang sudah dipasang di
ruang komputer.
c) Telah dilakukan pemeliharan secara berkala terhadap alat-alat
pemadam kebakaran.
d) Terdapat prosedur tertulis mengenai tata cara penanganan
kebakaran.
e) Ruang komputer telah dilengkapai ruang pendingin berupa
AC dan telah memasang alat pengukur kelembapan.
f) Telah digunakan Uninterupted Power Supply (UPS) untuk
untuk beberapa media komputer, namun belum semua media
komputer menggunakan UPS.
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7) Pemulihan Masalah.
Standar untuk pemulihan masalah sangat diperlukan untuk
dijadikan acuan pelaksanaan apabila terjadi bencana yang dapat
merusak hardwere dan softwere untuk mempermudah dalam
proses pemulihan masalah, Minimarket Kopma UNY sudah
memiliki standar pemulihan masalah yakni:
a) Terdapat prosedur back-up yang memadai terhadap data atau
aplikasi kritis.
b) Terdapat cadangan perangkat keras yang memadai untuk
menjalankan aplikasi yang kritis apa bila perangkat yang ada
tidak dapat digunakan.
c) Telah tersedia off-sidestorage untuk menyimpan back-up data
atau aplikasi atau dokumen yang penting.
b.

Pengendalian Aplikasi.
Pengendalian aplikasi meliputi pengendalian terhadap Input, proses
dan Output. Minimarket Kopma UNY memiliki prosedur dibagian
tersebut diantaranya:
1) Input.
a) Terdapat prosedur penyimpan data yang harus ditaati oleh
pemakai, termasuk koreksi data untuk menjamin seluruh
transaksi yang telah direkam, misalnya data barang
termasuk harga barang yang dibeli oleh konsumen telah
dijamin semua terekam kedalam sistem.
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b) Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa seluruh transaksi
yang masuk dan terekam kedalam komputer adalah hanya
transaksi yang telah terotorisasi secara sah biasanya yang
mengotorisasi hal ini adalah kepala bidang.
c) Terdapat prosedur yang dapat menjamin bahwa seluruh
transaksi yang telah direkam secara akurat ke dalam media
komputer. Misalnya bagian kasir jika sudah selesai jam
operasioal sift pertama maka pita register dan sejumlah
uang akan diserahkan ke bagian keuangan.
2) Proses
a) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa semua transaksi
yang telah terotorisasi telah diproses. Hal ini dapat dilihat
dari adanya rekonsiliasi antara pitaregister dan jumlah uang
yang diterima oleh bagian keuangan.
b) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa semua transaksi
yang telah terotorisasi telah diproses secara akurat.
c) Source document asli telah disimpan untuk jangka waktu
tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjamin keaslian data
jika diperlukan sewaktu - waktu
3) Output.
a) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa output dari sistem
informasi selalu di-review oleh pemakai dalam hal ini
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Pengurus untuk menentukan kelengkapan, akurasi dan
konsisten.
b) Terdapat suatu metode dalam meyakinkan bahwa prosedur
pengendalian yang mencakup kelengkapan akurasi dan
keabsahan selalu dijalankan. Yakni berupa metode kontrol
yang dilakukan oleh pengawas Kopma UNY.
c) Terdapat kebijakan dan prosedur lamanya suatu data atau
dokumen tersebut harus dimusnahkan. Hal ini dilakukan
untuk mengurangi penumpukan dokumen yang ada di
ruangan pengurus Kopma UNY.
c. Pengujian Substantif.
1) Jarang terjadinya kesalahan memasukkan angka – angka pada
saat pemrosesan dan posting, dikarenakan setelah melakukan
posting, hasil posting tersebut dicek lagi oleh kepala bidang
yang bersangkutan namun yang namanya human eror pasti
selalu terjadi.
2) Semua transaksi yang terjadi dan seharusnya dicatat belum
semuanya benar karena beberapa hal terjadi kesalahan
pencatatan angka.
3) Semua jumlah yang dicatat valid karena didukung dengan
dokumen-dokumen yang memadai.
4) Semua transaksi sudah diklasifikasikan ke akun yang tepat.
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Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner disusun
sedemikian rupa sehingga kemungkinan jawaban yang diperoleh hanya
terdiri dari jawaban “Ya” dan “Tidak” dengan butir-butir pertanyaan
sebanyak 38 butir.Baik tidaknya sistem pengendalian internal dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai dapat dilihat dalam jawaban
kuisoner jawaban “Ya” menunjukkan sistem pengendalian interen dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai adalah baik,jika jawaban yang
diberikan “Tidak” berarti sebaliknya.
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan terdapat 35 jawaban “Ya” dan
untuk jawaban “Tidak” terdapat 3 buah jawaban. Pertanyaan yang
mendapat jawaban “Ya” selanjutnya dicari skornya dengan perhitungan:
Nilai Relatif =

=

x 100%

x 100%

= 92,10%
Hasil perhitungan melalui skoring menunjukkan bahwa nilai relatif
penerapan sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi
penjualan tunai pada Minimarket Kopma UNY sebesar 92,10%.
Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian interen dalam sistem
informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket Kopma UNY sudah
sangat memadai.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Minimarket

kopma UNY

terdiri dari Unsur-unsur sistem iformasi akuntansi penjualan tunai yakni input,
model yang mengolah data masukkan, output, teknologi, basis data dan
pengendalian. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan
tunai yakni fungsi administrasi gudang dan penerimaan, fungsi pengadaan, fungsi
kasir, fungsi pajang, dan fungsi administrasi dan keuangan. Prosedur kegiatan
sistem informasi akunansi penjualan tunai yakni prosedur penerimaan kas,
prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank dan
prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dokumen yang digunakan dalam
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yakni faktur penjualan tunai, pita cash
register, laporan omset penjualan dan pengeluaran, bukti kas masuk, dan rekap
harga pokok penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam siste informasi
akuntansi penjualan tunai yakni catatan yang digunakan dalam aktivitas
pengadaan barang dagang, catatan yang digunakan dalam aktivitas dalam
pembelian peralatan, dan catatan yang digunakan dalam pengeluaran kas kecil.
Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem informasi akuntansi
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penjualan tunai yakni jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk, jumlah
kas yang diterima dari penjualan tunai, otorisasi pejabat yang berwewenang,
kuantitas produk yang dijual dan jumlah harga pokok produk yang dijual.
Berdasarkan hasil perbandingan antara teori sistem informasi akuntansi
penjualan tunai dengan praktek yang ada di Minimarket kopma UNY sebagian
besar sudah sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi penjualan tunai.
Sedangkan yang belum sesuai dengan teori yaitu belum ada dokumen setoran kas
ke bank yang dibuat oleh bagian keuangan.
Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa peluang dan kekuatan yang
dimiliki Minimarket Kopma UNY sudah baik dalam menghadapi persaingan
bisnis dalam meningkatkan penjualan, sedangkan ancaman dan kelemahannya
tidak terlalu berpengaruh karena ancaman dan kelemahan yang terjadi bisa
segera diantisispasi oleh pihak manejemen Minimarket Kopma UNY. Hasil dari
analisis dokumen menunjukkan bahwa dokumen – dokumen yang digunakan
sudah baik dan dapat menunjukkan pengendalian intern, misalnya dengan adanya
penomoran dokumen. Berdsarkan hasil pemetaan internal control quesioner,
berupa pengendalian umum, pengendalian aplikasi, yang diterapkan oleh
Minimarket kopma UNY sebagian besar sudah sesuai dengan teori, sehingga
dapat dikatakan sudah baik, dan hasil perhitungan melalui skoring menunjukkan
bahwa pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi penjulan tunai
sudah sangat memadai.
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B. Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa kendala dalam
meakukan analisis data, adapun kendala tersbut yakni: Informasi tambahan lain
hanya diperoleh melalui metode wawancara dan yang bisa diobservasi hanya
kegiatan penjualan tunai.

C. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada
Minimarket Kopma UNY antara lain:
1. Minimarket Kopma UNY sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antar bagian
administrasi dan bagian keuangan,
2. Minimarket

Kopma UNY sebaiknya melakukan pemisahan Fungsi antara

administrasi gudang dan penerimaan barang.
3. Mengadakan pelatihan khusus terhadap pegawai pengelola komputer yang ada
di Minimarket Kopma UNY.
4. Minimarket Kopma UNY sebaiknya membuat standar penggunaan identifikasi
terhadap seluruh media magnetis yang dipergunakan.
5. Minimarket

kopma UNY sebaiknya membuat bukti setor bank yang

dikeluarkan oleh bagian keuangan
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Yogyakarta, 16 November 2015

Hal

: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
Pimpinan dan Staf dari seluruh tingkatan Manajerial
di Kopma UNY

Dengan hormat,
Dengan ini saya peneliti dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sedang melakukan penelitian dengan
judul “EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN
TUNAI” Studi kasus diKoperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
(Kopma UNY). Berkaitan dengan judul penelitian tersebut, peneliti sangat
mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner
ini.
Mohon dijawab dengan jujur, terbuka, dan apa adanya, sesuai dengan
kondisi yang ada. Upaya untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan dari jawaban
dan identitas para responden sekaligus meningkatkan kenyamanan para responden
dalam menjawab kuesioner yang dibagikan, peneliti menyediakan amplop tertutup
yang digunakan untuk menyimpan kuesioner yang telah dijawab oleh para
responden. Peneliti adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang di dalam
mengetahui dan menganalisis data dari hasil kuesioner tersebut.
Atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang telah diberikan, penelti
mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Peneliti

(Vinsensius Cici Mone)
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EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI
INSTRUMEN PENELITIAN KUESIONER
Nomor Kuesioner: 01

Identitas Responden
Nama*

: Siti Nurjanah

Jenis Kelamin

: Perempuan

Umur

: 21 Tahun

Pendidikan Terakhir** : SD/ SMP /SMA / D3 / S1 / S2 / S3
Jabatan Sekarang

: Ketua Bidang keuangan

Lama Masa Kerja

: 2 Tahun

(* boleh tidak diisi)
(** lingkari jawaban anda)

PETUNJUK PENGISIAN
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda Check List (√) pada
pilihan

jawaban

yang

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

tersedia

Setiap

sesuai

pertanyaan

dengan

mengharapkan

pendapat
hanya

satu

jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.
Contoh:
Penilaian Resiko
Di bagian ini, peneliti ingin meminta anda untuk melakukan penilaian
terhadap penentuan risiko (risk assessment) pada tempat anda bekerja. Penentuan
risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi.

No.

Pernyataan

1

Tujuan direktorat telah dikomunikasikan secara tertulis.
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Ya Tidak
√
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KUESIONER
Bagian ini, peneliti ingin meminta Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melakukan
penilaian terhadap pengendalian intern pada tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja.
Tugiman (2000: 49), Internal Control questionner terdiri dari kuesioner
pengendalian umum, pengendalian aplikasi, dan kuesioner pengujian subtantif
terhadap sistem pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi penjualan
tunai. Hal ini dilakukan unutk mengetahui baik atau tidaknya pelaksanaan sistem
pengendalaian intern dalam suatu organisasiyaitu dengan membandingakan hasil
temuan lapangan yang ada di Minimarket kopma UNY dengan kajian teori yang
memenuhi unsur pengendalian intern sistem akuntansi penjualan tunai.
a. Pengendalian Umum
Tabel 3.1 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum
sistem

informasi

akuntansi

penjualan

tunai

yang

dilaksanakan

Minimarket Kopma UNY
No
1.

2.

3.

Teori
Organisasi
a. Apakah terdapat struktur organsasi
formal yang mencakup pengolahan
data?
b. Apakah kedudukan pengolahan
data cukup tinggi dalam struktur
organisasi untuk dapat independen
terhadap bagian lain?
Pemisahan Fungsi
a. Apakah terdapat fungsi-fungsi
yang ada dibagian pengolahan data
telah terdapat uraian tugas dan
tanggungjawab yang jelas dan
tertulis?
Kepegawaian
a. Apakah terdapat ketetapan tertulis
tentang persyaratan keterampilan
bagi setiap posisi?

b. Apakah latar belakang pendidikan
setiap pegawai telah mendukung
pekerjaannya?
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Ya




Tidak

Keterangan
Terdapat
struktur
dalam pengolahan
data
Terdapat
alur
koordinasi
dari
karyawan,asisten
bidan dan kepala
bidang.



Hal ini ada urain
tugas
dan
tanggungjawab baik
tertulis maupun tidak
tertulis.



Ada
ketetapan
tertulis,
misalnya
seorang kasir harus
bisa mengoperasikan
mesin cash register
Hal ini sebagian
sudah mendukung
pekerjaannya
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Tabel 3.1 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
(lanjutan)
No

Teori
c. Apakah terdapat program pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan
disetiap personalia?

Ya




d. Apakah terdapat pelatihan khusus
terhadap pegawai pengolahan
komputer?

e. Apakah terdapat evaluasi periodik
berdasarkan
kriteria yang ada
terhadap para personil?

4.

Pengendalian Operasi
a. Apakah terhadap seluruh operasi
komputer
telah
dilakukan
penjadwalan
sehingga
dapat
diselesaikan tepat waktu dan
efisien?

b. Apakah telah ditetapkan staf yang
bertanggungjawab
untuk
mengelolah media komputer?

c. Apakah telah terdapat prosedur
pengolahan media komputer dalam
rangka melindungi data dari
penyalhgunaan/kerusakan?
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Tidak









Keterangan
Terdapat pelatihan,
misalnya pelatihan
mental
building
dan
pelatihan
pelayanan
Hal ini belum
dilakukan karena
pertimbangan
efisiensi waktu dan
biaya.
Melakukan
evaluasi
kinerja,
misalnya
bagian
kasir mengevaluasi
tingkat
produktivitasnya
dalm
hal
memberikan
pelayanan kepada
konsumen
dalm
bertransaksi.
Operasi komputer
khusus
untuk
manajemen sudah
terjadwal
yakni
pada waktu sore
hari.
Terdapat
staf
pengelola
media
komputer, misalnya
staf
bagian
keuangan
Semua
media
komputer
menggunakan
password sehingga
hanya
beberapa
personil yang bisa
mengakses data
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Tabel 3.1 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
(lanjutan)
No

Teori

Ya

Tidak

Keterangan
Yang ada di komputer



d. Apakah terdapat standar
penggunaan
identifikasi
terhadap
seluruh
media
magnetis yang dipergunakan?
5.

6.

Physical logical access dan physical security
a. Apakah terdapat metode

pembatasan akses terhadap
fasilitas library yang ada?

b. Apakah terhadap individu
yang bukan staff bagian
pengolahan
data
selalu
didampingi
bila
mereka
masuk
ruang
komputer
ataupun storage?
c. Apakah
lokasi
intalasi
komputer telah cukup aman
dari kemungkinan gangguan
ataupun bencana dari luar
ruangan?
d. Apakah kontruksi bangunan
ruang
intalasi
komputer
terbuat dari bahan-bahan
yang tidak rawan akan apa
atau rusak?
Enviroment Control
a. Apakah ruangan komputer
telah dilingkapi dengan alat
pendeteksi dan pencegahan
kebakaran?
b. Apakah
terdapat alat
pemadam kebakaran atau
fasilitas back-up?
c. Apakah telah dilakukan
pemeliharaan secara berkala
terhadap alat pemadaman
kebakaran tersebut?

Hal ini belum dilakukan.

Jika
ada
yang
memerlukan data di
komputer, misalnya data
bagian keuangan, maka
yang
mendampingi
langsung oleh kepala
bidang keuangan.





Sudah
cukup
aman
karena terbuat dari bahan
yang tidak mudah rusak





Terdapat alat pemadam
kebakaran.



Terdapat staf pembantu
umum yang melakukan
pemeliharaan terhadap
alat
pemadam
kebakaran.
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Tabel 3.1 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian umum sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilaksanakan Minimarket Kopma UNY
(lanjutan)
No

Teori
Ya
d. Apakah terdapat prosedur tertulis

mengenai tata cara penanganan
kebakaran?
e. Apakah
ruang komputer telah
dilengkapi ruang pendingin serta

alat pengukur kelembapan?
f. Apakah
telah
digunakan
Uninterupted Power Supply (UPS)
untuk semua media komputer?

7

Pemulihan Masalah
a. Apakah telah terdapat prosedur
back-up yang memadai terhadap
data/aplikasi kritis?
b. Apakah
terdapat
cadangan
perangkat keras yang memadai
untuk menjalankan aplikasi yang
kritis apabila perangkat yang ada
tidak dapat digunakan?
c. Apakah
telah
tersedia
offsidestorage untuk menyimpan
back-up
data/aplikasi/dokumen
yang penting?

Tidak

Keterangan

Setiap
ruangan
komputer
sudah
dilengkapi dengan
AC





Terdapat monitor
dan CPU sebagai
cadangan
yang
sudah diletakkan di
ruang komputer.





Untuk back-up data
menggunakan basis
data.



b. Pengendalian Aplikasi
Tabel 3.2 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian aplikasi
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan Minimarket Kopma
UNY
No
1.

Teori
Input
a. Apakah terdapat prosedur
penyiapan data yang harus
ditaati oleh pemakai, termasuk
koreksi data untuk menjamin
seluruh
transaksi
telah
direkam?
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Ya


Tidak

Keteranan
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Tabel 3.2 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian aplikasi
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan Minimarket Kopma
UNY (lanjutan)
No.

2.

3.

Teori
b. Apakah terdapat prosedur
untuk menjamin bahwa
seluruh transaksi yang
masuk
dan
terekam
kedalam komputer adalah
hanya transaksi yang telah
terotorisasi secara sah?
c. Apakah terdapat prosedur
yang dapat menjamain
bahwa seluruh transaksi
yang telah direkam secara
akurat kedalam media
komputer?
Proses
a. Apakah terdapat prosedur
yang dapat menjamin
bahwa seluruh transaksi
yang telah terotorisasi
telah diproses?
b. Apakah terdapat prosedur
yang dapat menjamin
bahwa seluruh transaksi
yang
terorisasi
telah
diproses secara akurat?
c. Apakah source document
asli telah disimpan untuk
jangka waktu tertentu?
Output
a. Apakah terdapat prosedur
yang dapat menjamin
bahwa output dari sistem
informasi selalu direview
oleh pemakai manajemen
untuk
menentukan
kelengkapan akurasi dan
konsistensinya.
b. Apakah terdapat suatu
metode
dalam
meyakinkan
bahwa
prosedur pengendalian

Ya

Tidak


Keterangan
Adanya kontrol dari
manajemen puncak
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Dalam hal otorisasi
semuanya
menggunakan
Standar Operasional
Prosedur
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Tabel 3.2 Perbandingan antara teori dengan praktek pengendalian aplikasi sistem
informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan Minimarket Kopma UNY
(lanjutan)
No

Teori
yang mencakup kelengkapan
akurasi dan keabsahan selalu
dijalankan?

Ya

Tidak



c. Apakah terdapat kebijakan dan
prosedur
yang
mengatur
lamanya suatu data/dokumen
tersebut harus dimusnahkan?

Keterangan

Beberapa dokumen
jika
sudah
mencapai umur 10
tahun
lamanya
maka
akan
dimusnahkan
dengan
cara
dibakar

c. Pengujian Substantif
Tabel 3.3 Perbandingan antara teori dengan praktek pengujian substantif
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dilakukan Minimarket
Kopma UNY
No
1.

2.

3.

4.

Teori
Apakah sering terjadi kesalahan
memasukkan angka-angka pada
saat pemrosesan dan posting?

Ya




Apakah semua transaksi yang
terjadi dan seharusnya dicatat
sudah benar?
Apakah jumlah yang dicatat valid
dan didukung oleh dokumendokumen yang memadai?
Apakah semua transaksi telah
diklasifikasikan ke akun yang
tepat?

Tidak

Keterangan
Tidak
terjadi
kesalahan, karena
sebelum
pemrosesan kepala
bagian keuangan
akan mengkroscek
ulang.
Tidak
semuanya
benar, dikarenakan
banyaknya
transaksi.




-Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini115

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat Ijin Penelitian
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Dokumen –Dokumen Yang Ada Di Minimarket Kopma UNY
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