
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Perkembangan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan dari sektor

perekonomiannya. Di dalam pembangunan, energi listrik merupakan sumber daya

yang sangat dibutuhkan keberadaannya, terutama dalam rangka mendorong

kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan

listrik sangat besar, bahkan sudah menjadi kebutuhan primer manusia, itu terbukti

dengan segala aktivitas manusia yang sebagian besar menggunakan listrik sebagai

alat penunjang kegiatannya.

Mengingat pentingnya peranan listrik tersebut dan menyangkut hajat hidup

orang banyak, maka perlu suatu badan atau organisasi yang bertanggung jawab

serta berkepentingan terhadap penyediaan ketenagalistrikan. Di Indonesia

organisasi tersebut dibentuk oleh pemerintah dengan nama Perusahaan Listrik

Negara (PLN). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1994 tanggal 16

Juni 1994, maka PLN yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum)

berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) dengan nama

PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Jaringan (UPJ) Bandung Timur merupakan

salah satu unit dari PT. PLN (Persero) Area Pengatur Jaringan (APJ) Bandung

yang melayani pendistribusian tenaga listrik kepada pemakai di area Bandung

Timur, adapun proses bisnisnya meliputi penjualan tenaga listrik untuk keperluan

berbagai jenis yang membutuhkan tenaga listrik mulai dari pemakaian untuk

kebutuhan rumah tangga, sosial, bisnis, industri, dan multiguna. Dalam

perusahaan, aktivitas penjualan merupakan salah satu aktivitas yang utama dan

sangat penting, mengingat dari aktivitas ini akan menghasilkan pendapatan

perusahaan. Penjualan yang baik akan menghasilkan profit/keuntungan yang

membawa perusahaan kepada tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai

tujuan yang diharapkan tersebut, perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat

membantu manajemen dalam mengambil keputusan, alat bantu tersebut



dinamakan informasi. Suatu informasi dapat dihasilkan dari sistem akuntansi.

Sistem akuntansi yang baik akan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, diperlukan suatu pengendalian intern yang

mampu memberikan jaminan terhadap kemampuan sistem akuntansi dalam

menghasilkan laporan atau informasi mengenai penjualan yang dibutuhkan oleh

perusahaan. Selain itu sistem akuntansi juga mengandung terciptanya

pengendalian intern yang efektif terhadap semua aktivitas perusahaan. Hal ini

dapat mencegah atau setidaknya memperkecil suatu kemungkinan dan

menghindari segala bentuk penyelewengan dan kecurangan yang akan merugikan

perusahaan.

Sehubungan dengan hal diatas, PT. PLN (Persero) berusaha terus untuk

meningkatkan pembangunan, sarana dan prasarana tenaga listrik sehingga dapat

menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan handal

serta mendorong untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada

masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penulisan laporan ini penulis

mengambil judul “Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tenaga

Listrik Di PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari sekian banyaknya ruang lingkup kegiatan usaha pada PT. PLN (Persero)

UPJ Bandung Timur, karena faktor keterbatasan waktu penelitian maka sangat

penting bagi penulis untuk membatasi masalah yang akan diteliti untuk

penyusunan laporan ini. Untuk membatasi permasalahan tersebut maka penulis

mengemukakan identifikasi masalah yang erat sekali hubungannya dengan

perkuliahan yang selama ini penulis pelajari yaitu mengenai penjualan tenaga

listrik pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam penjualan tenaga listrik di

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur ?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ada di PT. PLN

(Persero) UPJ Bandung Timur ?



1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik

Maksud penulis melakukan praktek kerja ini adalah untuk mengetahui

informasi tentang prosedur penjualan tenaga listrik dan pelaksanaan sistem

pengendalian intern yang ada di PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur.

Tujuan melakukan praktek kerja pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan tenaga listrik di

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ada di

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Adapun kegunaan hasil dari penelitian pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung

Timur, baik kegunaan praktis maupun kegunaan akademis, yang diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi :

1. Pihak Perusahaan

 Untuk lebih mengetahui mengenai penyusunan laporan pemasangan baru

dan perubahan daya atau yang berhubungan dengan prosedur penjualan

tenaga listrik dan pelaksanaan sistem pengendalian intern di perusahaan

tempat penulis melaksanakan praktek kerja selama ini, sehingga apabila

masih terdapat kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki dan

disempurnakan pada periode berikutnya.

 Sebagai masukkan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut yang

berhubungan dengan prosedur penjualan dan pelaksanaan sistem

pengendalian intern dalam perusahaan agar pelaksanaannya lebih efektif

dan efisien.

2. Penulis

 Untuk mengetahui perbedaan antara teori akademis yang didapat selama

perkuliahaan dengan praktek yang sebenarnya dilapangan, dan akan

menjadi bekal atau pengalaman seandainya kedepannya penulis bekerja

dalam suatu instansi atau perusahaan.



 Untuk menambah keterampilan wawasan berpikir secara luas serta

memperoleh pengalaman dalam dunia kerja yang sebenarnya tentang

prosedur penjualan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

3. Institusi Pendidikan

 Sumbangan pemikiran bagi institusi pendidikan guna pengembangan

kurikulum yang sesuai atau sepadan dengan kebutuhan lapangan kerja.

 Untuk membantu dan menambah referensi ilmiah pada penelitian

berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penjualan dan

pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode

Deskriptif Naratif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan pada suatu

perusahaan pada saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan praktek

kerja yang dilaksanakan.

Metode secara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan

laporan ini yaitu :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

 Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan

meninjau secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan.

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya

jawab secara langsung dengan karyawan atau pihak yang

berhubungan langsung dan relevan dengan objek yang diteliti.

 Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan di peroleh dengan pengumpulan data dan informasi

literature yang ada untuk ditelaah kebetulan PLN mempunyai

perpustakaan sendiri, apabila data yang tidak ada di tempat praktek kerja

yang berhubungan dengan PLN penulis mencari informasi dari

perpustakaan PLN tersebut, serta catatan yang diperoleh dibangku kuliah



maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan yang akan

dibahas.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis

melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur, yang

berlokasi di jalan PH. H. Musthopa No. 45 Bandung. Waktu penelitian dilakukan

selama satu bulan, mulai pada tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 15

Mei 2009.

- Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.00 – 16.00

- Jumat mulai pukul 07.00 – 15.00



BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Sistem Akuntansi

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta memiliki

tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba atau mencari profit semaksimal

mungkin. Salah satu cara untuk memperoleh laba yang tinggi adalah dengan

menekan biaya-biaya pengeluaran dan memperbesar pemasukan melalui hasil

penjualan. Disamping itu perusahaan juga harus mampu mengefektifkan dan

mengefesiensikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan baik sarana,

prasana maupun SDM.

Sistem Akuntansi yang menghasilkan informasi yang handal dan realistis

ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengkoordinir dan mengelola

perusahaan, serta menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi

hingga merugikan perusahaan.

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya

satu sama lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan

tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali secara

rutin terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip pengertian sistem.

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2006:1) dalam bukunya

yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” mengemukakan sebagai berikut :

“Sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk

mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Cecil Gilespie yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto

mengemukakan bahwa :

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen
yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuan”.



Menurut James A. Hall mengemukakan bahwa :

“Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-
komponen yang saling berkaitan (inter-related) atau subsistem-
subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common
purpose)”.

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart mengemukakan

bahwa :

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen
yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah

rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan untuk

mencapai tujuan. Pada dasarnya sistem terdiri dari tiga unsur yaitu input

(masukan), proses, output (keluaran). Input merupakan komponen penggerak atau

pemberi tenaga kerja dimana sistem itu dioperasikan, sedangkan output

merupakan hasil operasi.

2.1.2 Pengertian Informasi

Dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” yang disusun

oleh DR. Azhar Susanto (2004:46), mengemukakan bahwa :

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan

manfaat”.

Sedangkan pengertian informasi menurut La Midjan dan Azhar Susanto

(2001:28) adalah sebagai berikut :

“Informasi diartikan sebagai keluaran (output) suatu pengolahan data

yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”.

Informasi yang baik menurut DR. Azhar Susanto dalam bukunya yang

berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” adalah informasi yang berkualitas dan

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akurat

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan harus menghasilkan

hasil yang sama maka data tersebut akurat.

2. Tepat Waktu

Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut

diperlukan. Untuk itu diperlukan suatu teknologi untuk mengolah dan

mengirim data dengan cepat dan tepat.

3. Relevan

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.

Jika kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi

tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan

bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

4. Lengkap

Artinya informasi tersebut harus diberikan secara lengkap.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi

adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan yang

dinyatakan dalam nilai uang untuk berbagai kepentingan baik individu atau

kelompok mengenai kejadian atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu

organisasi.

2.1.3 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Alvi A. Arens dan James K. Loebbecke yang

dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (1996:4),

yaitu :

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan
pengikhtisaran peristiwa ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis
dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Warren Reeve Fees dalam bukunya yang berjudul “Accounting”

yaitu :

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang
menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.



Menurut Horngren, Harrison, and Bamber dalam bukunya “Accounnting”

(2006:4) :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis,
memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan
hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan”.

Sedangkan menurut Ahmed Riahi-Beikaoui dalam bukunya “Accounting

Theory” (2006:50) mengemukakan bahwa :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan
pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya
pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para
pengguna informasi tersebut”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi

merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dalam

laporan transaksi keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang

memberikan informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pangambil

keputusan maupun para pemegang saham serta ekstern lainnya.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi

Menurut DR. Azhar Susanto (2004:61) mengemukakan bahwa :

“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub sistem baik phisik
maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan
bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu
mengolah data menjadi informasi yang berguna”.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:29-30) yaitu :

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau
alat, teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksudkan
untuk menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah transaksi-
transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan pemakai
intern dan ekstern serta menyediakan informasi sebagai dasar
pengambilan keputusan yang tepat”.

Menurut Joseph W. Wilkinson (1995:4) mengemukakan bahwa :

“Sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber
daya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan
(data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran
perusahaan”.



Menurut James A. Hall (2001:7) mengemukakan bahwa :

“Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana
data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan
kepada para pemakai”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem

informasi adalah kumpulan dari sub sistem seperti, manusia, fasilitas atau alat,

teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang saling berhubungan dan

bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna.

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi pada dasarmya merupakan kumpulan dari

beberapa Sistem Pengolahan Transaksi (SPT) atau sub sistem informasi. Selain itu

juga sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk

melaksanakan bisnis utama perusahaan.

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (1999:1) dalam

bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” mengemukakan sebagai

berikut :

“Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya,
seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data
menjadi informasi”.

Menurut Barry E. Cushing yang diterjemahkan oleh Dr. La Midjan, MS, Ak.

dan Drs. Azhar Susanto, MBus, Ak. (2001:30) mengemukakan

bahwa :

“Sistem informasi akuntansi merupakan perangkat dari sumber
manusia dan modal di dalam organisasi yang bertugas untuk
mengumpulkan dan memproses data untuk menghasilkan informasi
yang berguna bagi semua tingkat manajemen, melaksanakan
perencanaan dan pengendalian atas aktivitas organisasi”.

Menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” (2002:4)

mengemukakan bahwa :

“Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan
transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”.



Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan

koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam

suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi

keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula.

2.1.6 Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi pada dasarnya mencakup segala

sesuatu yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas akuntansi di dalam

melaksanakan aktivitasnya. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut

Wilkinson (2000:10) yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana terdiri dari :

1. Sumber daya manusia dan alat

2. Data (catatan)

 Formulir

 Jurnal

 Buku Besar

 Buku besar pembantu

3. Informasi dan laporan

Berikut ini diurakan lebih lanjut pengertian dari unsur-unsur sistem

akuntansi sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia dan alat

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya manusia untuk

dapat berfungsi, manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi

untuk mengetahui prosedur penjualan apakah sistem dapat dilaksanakan

dengan baik atau tidak. Manusia juga mengendalikan jalannya sistem.

Alat merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam

mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atas

perhitungan dan meningkatkan kerapian bentuk informasi. Alat informasi

yang digunakan berupa komputer yang memungkinkan mempercepat

pengolahan data serta dilengkapi fasilitas internet.



2. Data (catatan)

Data dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar, buku

besar pembantu, dan formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti

tertulis dari pembelian kredit dan penjualan. Data yang terkumpul

biasanya menjalani serangkaian tahap pemrosesan untuk dapat diubah

menjadi informasi yang berguna.

 Formulir

merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya

transaksi. Formulir sering juga disebut dengan istilah dokumen,

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering

disebut dengan istilah media karena formulir merupakan media

untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam

catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan

transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam

catatan.

Contoh : Faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Dengan

faktur penjualan misalnya, direkam data mengenai nama pembeli,

alamat, jenis dan kuantitas barang yang dijual.

 Jurnal

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk

mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data

yang lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi

pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal, data

keungan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan

dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan

peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah

rupiah) transaksi tertentu kemudian diposting ke rekening yang

bersangkut dalam buku besar.



Contoh : Jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal

penjualan, jurnal umum.

 Buku Besar

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari rekening-rekening yang

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah

sebelummnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar

ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan

disajikan dalam laporan keuangan.

 Buku Besar Pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan

rinciannya lebih lanjut dapat dibentuk buku pembantu. Buku

pembantu ini terdiri dari rekening-rekening tertentu dalam buku

besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan

akuntansi terakhir (Book of Final Entry) yang berarti tidak ada

catatan akuntansi lain lagi sesudah data transaksi kas dan

digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Buku

besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akhir juga karena

setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut

proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan,

bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

3. Informasi dan laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan

harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok

penjualan, daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar, daftar

saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang

merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak

komputer maupun tayangannya pada layar monitor komputer.

Sedangkan menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbert (2004:3)

Sistem Informasi Akutansi terdiri dari lima komponen (unsur) yaitu :



1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan

berbagai fungsi.

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data

tentang aktivitas-aktivitas organisasi.

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sistem

informasi akuntansi adalah (1) sumber daya manusia atau orang-orang yang

mengoperasikan dan melaksanakan sistem, (2) data, dan (3) informasi.

2.1.7 Fungsi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi

Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal

mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang

berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya)

dan lengkap yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung

arti dan berguna.

2.2 Sistem Akuntansi Penjualan

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Penjualan

Sistem akuntansi penjualan termasuk informasi yang penting yang harus di

desain dalam perusahaan, disebabkan baik penjualan secara kredit maupun secara

tunai merupakan sumber pendapatan bagi suatu perusahaan. Sistem akuntansi

penjualan juga harus menghasilkan informasi mengenai situasi pasar, calon

pembeli, cara distribusi, syarat penyerahan dan syarat pembayaran yang didukung

oleh prosedur penerimaan order, prosedur pengiriman barang dan prosedur

pencatatan akibat adanya penjualan baik kredit maupun tunai.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan pengertian-pengertian mengenai sistem

akuntansi sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem akuntansi



penjualan merupakan metode yang diciptakan untuk mengidentifikasikan,

menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, melaporkan hasil

penjualan, dan untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan

kewajiban yang bersangkutan dan transaksi penjualan tersebut yang diperlukan

guna memudahkan pengendalian penjualan perusahaan.

Sistem akuntansi penjualan ialah sistem akuntansi yang digunakan untuk

menangani transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun tunai.

2.2.2 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi Penjualan

Aktivitas penjualan perlu disusun Sistem Akuntansi, disebabkan sebagai

berikut :

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan.

Kurangnya pengelolaan aktivitas penjualan dengan baik secara langsung

akan merugikan perusahaan disebabkan selain sasaran penjualan tidak

tecapai juga pendapatan akan berkurang.

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan

perusahaan oleh karenanya perlu diamankan.

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta dan menyangkut :

 Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya

uang tunai   jika penjualan secara tunai.

 Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan.

2.2.3 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penjualan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan suatu perusahaan harus

dijalankan oleh semua bagian dalam suatu perusahaan termasuk didalamnya

bagian penjualan, agar dalam melaksanakan aktivitasnya patuh terhadap target

atau acuan yang mengarah pada tercapainya tujuan perusahaan. Kebijakan itupun

mendorong pada dihindarkannya kecurangan-kecurangan serta penyelewengan

dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.

Prosedur penjualan baik secara kredit maupun tunai melibatkan beberapa

bagian perusahaan, hal ini dilakukan agar penjualan yang terjadi dapat diawasi



dengan baik. Beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan baik

secara kredit maupun tunai , yaitu :

a. Prosedur Penjualan Secara Kredit

 Prosedur order penjualan

 Prosedur pengiriman barang

 Prosedur pencatatan piutang

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur

penjualan kartu kredit kedalam kartu piutang

 Prosedur penagihan

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu

kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara periode, fungsi

penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada

pemegang kartu kredit perusahaan dilampiri dengan faktur penjualan

kartu kredit.

 Prosedur pencatatan penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan

kartu kredit kedalam jurnal penjualan.

b. Prosedur Penjualan Secara Tunai

 Prosedur order penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan mencatat 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.

 Prosedur penerimaan kas

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli

untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan

barang yang dibelinya.

 Prosedur penyerahan barang

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada

pembeli.



 Prosedur pencatatan penjualan tunai

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan penerimaan kas.

Disamping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya

persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan.

 Prosedur penyetoran kas ke bank

Struktur pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran

dengan segera ke bank. Semua kas yang diteriam pada suatu haridalam

prosedur ini fungsi kas menyetorkan yang diterima dari penjualan

tunai ke bank dalam jumlah penuh.

 Prosedur pencatatan penerimaan kas

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam

jurnal penerimaan kas berdasarkan hasil setoran bank yang diterima

dari bank melalui fungsi kas.

 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 harga pokok

penjualan ke dalam jurnal umum.

2.2.4 Desain Dokumen Penjualan

Dalam mendesain suatu dokumen, beberapa prinsip dasar harus

dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

1. Gunakanlah sedikit mungkin kalimat-kalimat, gunakanlah kalimat-

kalimat yang sederhana akan tetapi jelas dan hindari penggunaan

kalimat-kalimat yang tidak perlu.

2. Pergunakan tembusan kopi, untuk mempermudah pendistribusian

data atau informasi atau instruksi. Penggunaan dokumen yang

berangkap dan menggunakan karbon akan mempermudah



menciptakan internal cek dan korelasi intern, maupun sebagai data

bagi akuntan publik dalam memeriksa perusahaan tersebut.

3. Hindari penggunaan data rangkap. Prinsip yang sangat penting dalam

mendesain suatu dokumen ialah mencegah kemungkinan

penggunaan data atau informasi yang sama untuk dua atau lebih

dokumen yang berfungsi sama.

4. Dokumen harus disusun sesederhana mungkin dan jelas. Penggunaan

dokumen yang sederhana akan mengurangi data maupun informasi

yang tidak perlu dan mudah untuk ditafsirkan.

5. Susunlah sebanyak mungkin dokumen untuk mempermudah

mengumpulkan berbagai transaksi yang harus dicatat di dalam

perusahaan untuk memperlancar kegiatan antara lain proses

akuntansi. Di pihak lain penyusunan dokumen harus dapat digunakan

untuk tujuan penyusunan statistik.

6. Untuk tujuan pengamanan, dalam menyusun dokumen, gunakan

kode-kode tertentu agar tidak mudah dipalsukan, misalnya untuk

ketas berharga yaitu dokumen deposito berjangka, cek, bilyet giro

yang terdapat di bank.

7. Pergunakan kertas yang sebaik mungkin. Kalau perlu untuk

menghemat waktu, gunakan kertas berkarbon (carbon nize) untuk

menciptakan tembusan.

8. Format dan bentuk dokumen harus baik. Apabila tidak perlu jangan

terlalu besar atau lebar atau terlalu kecil, karena akan mempersulit

pengarsipan (file). Perlu ada batas-batas tertentu untuk pengetikan,

tulis tangan, dan lain-lain.

2.2.5 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penjualan

Beberapa dokumen yang biasa digunakan dalam siklus akuntansi penjualan

adalah :



1. Pesanan Pelanggan (Customer Order)

Yaitu permintaan barang dagang oleh pelanggan. Permintaan mungkin

diterima melalui telepon, formulir isian yang dikirimkan kepada pelanggan

yang ada dan pelanggan potensial, melalui wiraniaga atau cara lain.

2. Pesanan Penjualan (Sales Order)

Yaitu dokumen untuk mencatat deskripsi jumlah dan informasi terkait atas

barang yang dipesan oleh pelanggan. Ini seringkali digunakan untuk

menunjukkam persetujuan kredit dan otorisasi untuk pengiriman.

3. Dokumen Pengiriman (Shipping Document)

Yaitu dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang, yang

menunjukkan deskripsi atas barang dagang, jumlah yang dikirim, dan

data-data lain yang relevan. Dokumen ini juga berguna sebagai tanda

untuk menagih kepada pelanggan.

4. Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Yaitu dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas yang dijual,

harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran dan data lain

yang relevan.

5. Laporan Ikhtisar Penjualan (Summary Sales Report)

Yaitu dokumen yang dihasilkan computer yang mengikhtisarkan penjualan

untuk satu periode. Laporan ini secara khusus berisi informasi yang

dianalisa berdasarkan komponen kunci seperti wiraniaga, produk, dan

territorial.

6. Nota Pembayaran (Remittance Advice)

Yaitu dokumen yang mendukung faktur penjualan yang dikirim kepada

pelanggan dan dikembalikan ke penjual dengan pembayaran tunai.

Digunakan untuk menunjukkan nama pelanggan, nomor faktur penjualan,

dan jumlah dalam faktur saat pembayaran diterima.

7. Buku Harian Penerimaan Kas (Cash Receipt Journal)

Yaitu buku harian untuk mencatat penerimaan kas dari penagihan

penjualan tunai dan semua penerimaan tunai lainnya.



8. Nota Persetujuan Penghapusan Piutang (Uncollectible Account

Authorization)

Yaitu dokumen yang digunakan dalam perusahaan, yang menunjukkan

kewenangan untuk menghapuskan piutang usaha tak tertagih.

9. Berkas Induk Piutang Usaha (Account Receivable Master File)

Yaitu berkas untuk mencatat setiap penjualan untuk masing-masing

pelanggan dan mengelola saldo perkiraan pelanggan.

10. Neraca Saldo Piutang Usaha (Account Receivable Trial Balance)

Yaitu daftar jumlah yang tergantung kepada pelanggan pada waktu

tertentu. Neraca saldo ini disiapkan langsung dari berkas induk piutang

usaha.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2001:121) mengemukakan bahwa :

“Pengendalian Intern merupakan suatu struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen”.

Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang

hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik

dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin

pembukuan, maupun dengan komputer.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Mendorong efisiensi.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004:229)

mengemukakan bahwa :



“Pengendalian internal (Internal control) adalah rencana organisasi dan
metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi
jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang
telah ditetapkan”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal

adalah metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi

(asset), memberikan informasi yang andal dan akurat, serta mendorong efisiensi

dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.3.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Dalam mencapai tujuannya maka penerapan pengendalian internal harus

memperhatikan unsur penunjang jalannya pengendalian internal tersebut. Menurut

Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi

Jusuf (2003:274), George H. Bodnar dan William S. Hopwood, serta James A.

Hall mengemukakan yang sama bahwa unsur-unsur pengendalian internal adalah

sebagai berikut :

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)

2. Risk Assesment (Penilaian Resiko)

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

5. Monitoring (Pengawasan)

Komponen pengendalian internal di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

 Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk

menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas

dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai

prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan

mempraktikannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan

yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit mendeskripsikan

perilaku yang jujur dan tidak jujur. Seluruh tindakan yang tidak jujur



harus secara menyeluruh diinvestigasi, dan mereka yang dianggap

bersalah harus dibebastugaskan. Pegawai yang tidak jujur harus

dituntut untuk membuat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam

ini tidak akan diperbolehkan.

 Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya

beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan

berperilaku secara bertanggung jawab dalam usaha mencapai tujuan

organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian

atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang

rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.

 Struktur organisasional

Struktur organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan

tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk

perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya. Aspek-aspek

penting struktur organisasi termasuk sentralisasi atau desentralisasi

otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara

alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi pihak

manajemen, dan organisasi fungsi sistem informasi dan akuntansi.

 Badan audit dewan komisaris

Seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange harus

memiliki komite audit (audit committee) yang secara keseluruhan

terdiri dari para komisaris (non-pegawai) dari luar perusahaan. Komite

audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian

internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya

terhadap hokum, peraturan, dan standar yang terkait.

 Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab

Pihak manajemen harus memberikan tanggung jawab untuk tujuan

bisnis tertentu ke departemen dan individu yang terkait, serta

kemudian membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan

tesebut. Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi



pekejaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana opersional,

jadwal, dan anggaran. Buku pedoman kebijakan dan prosedur (policy

and procedures manual) adalah alat yang penting untuk memberikan

otoritas dan tanggung jawab.

 Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia

Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakkan, pelatihan,

pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai

mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman,

risiko, dan pajanan. Para pegawai harus dipekerjakan dan

dipromosikan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi

persyaratan pekerjaan mereka.

 Pengaruh-pengaruh eksternal

Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan

pengendalian adalah termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursa

efek, oleh Financial Accounting Standards Board (FASB), dan oleh

Securities and Exchange Comission (SEC). termasuk dalam pengaruh

eksternal juga persyaratan peraturan lembaga, sepeti bank. Sarana

umum (utility), dan perusahaan asuransi.

2. Penilaian risiko

Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen

mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif,

mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut

berjalan dengan efektif. Akuntan dapat mengevaluasi sistem pengendalian

internal dengan menggunakan Strategi Manajemen Risiko, yakni :

1) Identifikasi ancaman

Perusahaan mengahadapi jenis-jenis ancaman berikut ini :

 Strategis (contoh: melakukan hal yang salah)

 Operasional (contoh: melakukan hal yang benar, tetapi dengan

cara yang salah)



 Keuangan (contoh: adanya kerugian sumber daya keuangan,

pemborosan, pencurian atau pembuatan kewajiban yang tidak

tepat)

 Informasi (contoh: menerima informasi yang salah atau tidak

relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar

atau menyesatkan)

2) Perkirakan risiko

Beberapa ancaman menunjukkan risiko yang lebih besar karena

probabilitas kemunculannya lebih besar. Misalnya: pegawai lebih

mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja daripada

melakukan tindakan penipuan secara sengaja.

3) Perkiraan pajanan (Exposure)

Risiko gempa bumi mungkin kecil, tetapi pajanannya dapat sangat

besar; gempa dapat menghancurkan perusahaan dan menyebabkan

kebangkrutan. Pajanan dari penipuan biasanya tidak sebesar itu,

karena kebanyakan penipuan tidak mengancam keberadaan

perusahaan. Pajanan dari kesalahan yang tidak disengaja memiliki

jangkauan yang sangat luas, tergantung bentuk kesalahan dan

berapa lama terjadinya. Risiko dan pajanan harus diperhitungkan

bersama-sama, karena apabila salah satu meningkat, maka baik

materialitas ancaman maupun kebutuhan untuk melindunginya

akan meningkat.

4) Identifikasi pengendalian

Perusahaan harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa

pengendalian yang akan melindungi dari setiap ancaman. Dalam

mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal tertentu,

manajemen perlu mempertimbangkan keefektifan dan waktunya.

5) Perkiraan biaya dan manfaat

Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menyediakan

perlindungan anti penipuan terhadap seluruh ancaman dalam

pengendalian internal. Biaya atas sistem anti penipuan akan



menjadi halangan. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian

internal harus melebihi biayanya

6) Menetapkan efektifitas biaya-manfaat (cost-benefit effectiveness)

Setelah memperkirakan manfaat dan biaya, pihak manajemen

menetapkan apakah pengendalian tersebut menguntungkan dari

segi biaya.

3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen

dilaksanakan. Prosedur dan kebijakan untuk mengurangi risiko dalam

pencapaian tujuan perusahaan. Perkembangan dari aktivitas pengendalian

berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang secara umum tercakup

lima tipe khusus pelaksanaan pengendalian sebagai berikut :

a. Pemisahan tugas yang memadai (Adequate separation of duties)

Tujuan pokok pemisahan tugas ini adalah untuk dapat dilakukan

deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan

tugas yang dibebankan kepada seseorang. Pemisahan dan pembatasan

pada tugas dan tanggung jawab yang tepat dapat memudahkan pada

pelaksanaan pengecekan internal dengan cepat. Pemisahan fungsi ini

merupakan dasar dan kunci dari pelaksanaan pengendalian internal

setelah diperoleh pegawai atau personel yang mempunyai kompetensi

tersebut dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab

dan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga setiap transaksi

yang terjadi kedalam beberapa tahap pekerjaan yang memungkinkan

dilaksanakan pengecekan internal. Pemisahan ini umumnya meliputi

pada fungsi penguasaan atau fungsi operasi, fungsi pencatatan, fungsi

penyimpanan, dan fungsi pengawasan.

b. Otoritas yang memadai atas transaksi dan aktivitas (Proper

authorization of transaction and activities)

Di dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas

dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi

tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat sistem yang



mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya

setiap transaksi. Suatu kebijakan manajemen berupa keputusan atas

pemberian otorisasi dan wewenang untuk melaksanakan suatu fungsi

dan tugas secara umum maupun khusus uang memungkinkan

kronologis suatu transaksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

dan ketepatannya dengan mempertimbangkan batas-batas kewajaran

yang ditetapkan. Prosedur otoritas ini berfungsi sebagai penghubung

antara pengendalian administratif dengan pengendalian akuntansi yang

dilaksanakan perusahaan.

c. Dokumen dan pencatatan yang cukup (Adequate document and record)

Dokumentasi dan pencatatan perlu diselenggarakan sebagai sarana

dalam menuangkan dan menterjemahkan setip transaksi perusahaan

kedalam bentuk-bentuk yang lebih informatif dan memberikan

jaminan berupa pengendalian yang memadai atas aktiva perusahaan

serta pencatatan seluruh transaksi secara lengkap, benar, dan tepat.

Prosedur pencatatan dan dokumentasi ini meliputi tujuan validitas,

kelengkapan, timing, klasifikasi dan penilaian yang tepat atas

transaksi.

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan (Physical control over asset

and record)

Perlindungan fisik atas data dan aktiva tetap tersebut. Hal ini

mengandung arti setiap petugas yang berhubungan dengan data dan

aktiva harus mendapatkan otoritas dari manajemen.

e. Pengecekan independent terhadap kinerja (Independent checks on

performance)

Menunjukkan pada perlunya review atas keempat karakteristik

sebelumnya dengan maksud mengawasi dan melakukan penilaian-

penilaian atas pelaksanaan dan keseuaian antara fungsi dengan

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing

unit kerja serta mempersiapkan tindak lanjut yang diperlukan untuk

meningkatkan atau memperbaiki pengendalian internal yang telah



dilakukan. Dalam kenyataan fungsi ini perlu dilaksanakan oleh pihak

yang mempunyai indepedensi yang memadai terhadap organisasi

perusahaan keseluruhan.

4. Sistem Informasi dan komunikasi

Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah mencatat, memproses,

menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi atas suatu

organisasi. Hal ini berarti bahwa akuntan harus memahami bagaimana (1)

transaksi diawali, (2) data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh

mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca

oleh mesin, (3) file komputer diakses dan diperbarui, (4) data diproses

untuk mempersiapkan sebuah informasi, dan (5) informasi dilaporkan ke

para pemakai internal dan pihak eksternal. Akuntan juga harus memahami

catatan dan prosedur akuntansi, dokumen-dokumen pendukung, dan akun

laporan keuangan tertentu yang terlibat dalam pemrosesan dan pelaporan

transaksi.

5. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun

pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan

apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan,

dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut memerlukan

perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Sedangkan lima unsur-unsur atau komponen Model Pengendalian Internal

yang dihasilkan oleh COSO (Committee Of Sponsoring Organization) diringkas

dan disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Komponen Deskripsi

Linkungan

Pengendalian

Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya (ciri

perorangan,termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan

kompetensi) serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka

adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar



Aktivitas

Pengendalian

Penilaian

Risiko

Informasi dan

Komunikasi

Pengawasan

tempat segala hal terletak.

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan

dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan

yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi

risiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan.

Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang

dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang

terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran,

keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi

secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko

yang terkait.

Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan

komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam

organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang

dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan

mengendalikan operasinya.

Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai

dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara

dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Krismiaji (2002:219),

menurutnya  pengendalian internal memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan efek kolektif dari

berbagai faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan

efektivitas prosedur dan kebijakan khusus. Faktor-faktor tersebut

berupa

a. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika

b. Filosofi dan gaya operasi manajemen

c. Struktur organisasi



d. Komite audit dewan direkur

e. Metoda penetapan wewenang dan tanggung jawab

f. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia

g. Berbagai pengaruh eksternal lainnya yang mempengaruhi

kegiatan dan praktik organisasi.

2. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan

untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan,

mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan

untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait.

Sistem akuntansi yang efektif memberikan dasar yang memadai

untuk penetapan metoda dan catatan yang akan berfungsi sebagai

berikut :

a. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sah

b. Menguraikan secara tepat waktu transaksi bisnis secara rinci

sehingga memungkinkan klasifikasi secara tepat untuk

pelaporan keuangan

c. Mengukur nilai transaksi secara tepat sehingga memungkinkan

pencatatan sebesar nilai moneternya dalam laporan keuangan

d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga

memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi

yang tepat

e. Menyajikan secara tepat transaksi dan pengungkapan lain yang

terkait dalam laporan keuangan.

3. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang

ditambahkan ke lingkungan pengendalian dari sistem akuntansi

yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan

yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan

prosedur pengendalian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas



b. Pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang

untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnya, yaitu dengan

menempatkan orang yang berbeda pada fungsi otorisasi

transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aktiva

c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk

membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat

d. Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan

aktiva dan catatan

e. Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang

tepat terhadap nilai yang tercatat.

2.3.3 Pengendalian Pemrosesan Transaksi

Pengendalian pemrosesan transaksi adalah prosedur yang dirancang untuk

menjamin bahwa elemen dari proses pengendalian internal organisasi

diimplementasikan dalam sistem aplikasi khusus yang dikandung dalam setiap

siklus transaksi organisasi. Pengendalian pemrosesan transaksi terdiri dari :

1. Pengendalian Umum

Pengendalian umum adalah mengenai keseluruhan lingkungan pemrosesan

transaksi. Pengendalian umum terdiri dari yang berikut :

a. Rencana organisasi pemrosesan data

b. Prosedur Operasional Umum

c. Tampilan kontrol peralatan

d. Kontrol akses-data dan peralatan

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi adalah khusus untuk aplikasi individual. Pengendalian

dikategorikan menjadi :

a. Pengendalian Masukan

Pengendalian masukan dirancang untuk mencegah atau mendeteksi

kesalahan dalam tahap masukan dari pemrosesan data. Saat komputer

digunakan untuk pemrosesan, tahap masukan melibatkan konversi dari

data transaksi ke dalam format yang bisa dibaca mesin.



b. Pengendalian Pemrosesan

Pengendalian pemrosesan telah dirancang untuk memberikan jaminan

bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang

dimaksudkan dan bahwa tidak ada transaksi yang telah hilang atau

dimasukan dengan tidak benar ke dalam arus pemrosesan.

c. Pengendalian Pengeluaran

Pengendalian Pengeluaran dirancang untuk memeriksa bahwa masukan

dan pemrosesan menghasilkan Pengeluaran yang sah dan Pengeluaran

didistribusikan dengan tepat.

2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern menurut Mulyadi

(2003:181) sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

2. Gangguan

3. Kolusi

4. Pengabaian oleh manajemen

5. Biaya lawan manfaat

Keterbatasan pengendalian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seringkali manajemen dan karyawan lain bisa salah dalam

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam

melaksanakan tugas rutin krena tidak memadainya informasi,

keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Dapat terjadi karena karyawan keliru memahami perintah atau kelalaian,

dan tidak ada perhatian atau kelelahan. Perubahan yang sifatnya

sementara atau permanent dalam sistem dan prosedur dapat

mengakibatkan gangguan.

3. Tindakan bersama personil untuk mencapai tujuan kejahatan disebut

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan pengendalian intern yang ada tidak

bisa mendeteksi kecurangan yang ada.



4. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan

semu.

5. Pertimbangan biaya dan kegunaan merupakan hal yang penting dalam

kaitannya terselenggaranya suatu struktur pengendalian internal, dalam

arti bahwa biaya yang keluar untuk pengendalian hal-hal tertentu harus

sesuai dengan kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh.

Berdasarkan uraian diatas, pengendalian intern memiliki keterbatasan yang

dapat menghambat terciptanya pengendalian. Untuk itu keterbatasan-keterbatasan

yang ada seperti kolusi, mental yang buruk dan biaya-biaya yang memberatkan

harus bisa diketahui, dideteksi dan diatasi agar tujuan pengendalian intern dapat

tercapai.



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, objek penelitian yang penulis teliti adalah

Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan. Pada PT. PLN (Persero)

UPJ Bandung Timur merupakan salah satu unit yang melayani pendistribusian

tenaga listrik kepada pemakai di area Bandung Timur yang berlokasi di jalan PH.

H. Musthopa No. 45 Bandung. Alasan pemilihan PT. PLN (Persero) UPJ

Bandung dijadikan sebagai objek penelitian adalah karena adanya pertimbangan

bahwa perusahaan tersebut sudah berdiri cukup lama sehingga mempunyai data

yang memadai untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

3.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia

telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik

milik pemerintah, daerah otonom (Gemeente) maupun swasta ataupun gabungan

antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung), perusahaan yang mengelola

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoengsche

Electriciteit Maatschappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. pada tanggal 1

Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gemeenschappelijk Electriciteit

Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte

pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen – No. 213 tanggal 31

Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik

dilaksanakan oleh Djaawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah

kerja di seluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus

1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya

penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda.



Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan

penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah

Republik Indeonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi

perusahaan Asing di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI

yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1957 tentang

penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 di

bentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai

wadah kesatuan Pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan

nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat kecuali DKI

Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan

Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan

Listrik Umum Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri PULT No. 13/PRT/1975 tanggal 8

September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik

Negara. PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah

kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI Nomor

05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Eksploitasi XI diubah namanya

menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun

1945 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan Umum Listrik

Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk perusahaan

Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan

(PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (Persero) sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai

dengan akte pendirian. Demikian halnya dengan PT. PLN Rayon Timur menjadi

UPJ Bandung Timur dimana keputusan dikeluarkan sejak tanggal 1 Desember

2000, dengan begitu struktur organisasinyapun ikut berubah. Hal ini dijadikan

bahan pertimbangan migrasi organisasi. Pertimbangan-pertimbangan yang

dijadikan sebagai acuan diadakannya migrasi, yaitu :



a. Perubahan paradigma perusahaan yang berorientasi kepada kepentingan

pelanggan.

b. Pemberdayaan organisasi terdepan yang behubungan langsung dengan

pelanggan.

c. Pemikiran agar layanan kepada pelanggan tidak terganggu dan di sisi lain

Cash Flow pendapatan dan penjualan tetap terjamin.

d. Memudahkan manajemen dalam melakukan respositioning pegawai

sejalan dengan peningkatan organisasi maupun kewenangan dan tanggung

jawab.

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur dikepalai oleh seorang Manager

dengan dibantu 7 orang Supervisor, anatara lain :

1. Supervisor Pelayanan Pelanggan

2. Supervisor Cater dan Pengelolaan Rekening

3. Supervisor Pengendalian dan Penagihan

4. Supervisor Distribusi

5. Supervisor Administrasi dan Keuangan

6. Supervisor Sambungan Pelanggan

7. Supervisor P2TL

Khususnya Supervisor Distribusi dan Supervisor Sambungan Pelanggan

dibawah koordinasi Sub Unit Jaringan Bandung Timur.

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan

3.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada pada PT. PLN dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang

meliputi : Jenjang pertama yaitu struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Barat dan Banten, jenjang kedua yaitu pada Organisasi Area Pelayanan dan

Jaringan (APJ), dan jenjang ketiga yaitu Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ).

Dalam tugas akhir ini struktur Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Timur

merupakan bagian dari struktur organisasi Area Pelayanan dn Jaringan Bandung.

Pembagian wilayah ini bertujuan untuk pencapaian target penjualan yang optimal.

1) Bagian Penjualan



Kepala bagian penjualan membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

 Seksi Sambungan Pelanggan

 Seksi Pelayanan Pelanggan

 Seksi Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening

 Seksi Pengendalian Penagihan

 Seksi Keuangan dan Administrasi

 Seksi Distribusi

 Seksi Penerbitan

2) Bagian Akuntansi

Kepala bagian akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

 Seksi Akuntansi Umum

 Seksi Akuntansi Aktiva Tetap dan Pekerjaan Dalam Proses

 Seksi Akuntansi Biaya, Persediaan dan Evaluasi

3) Bagian Niaga

Kepala bagian niaga membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

 Seksi Sistem Informasi

 Seksi Administrasi Niaga

 Seksi Sistem Pelayanan Pelanggan

 Seksi Strategi Pemasaran

4) Bagian Audit

Kepala audit internal dibantu oleh :

 Auditor Teknik

 Auditor Manajemen dan Keuangan

 Auditor Khusus

3.2.2 Uraian Tugas

1) Bagian Penjualan

Tugas kepala bagian Penjualan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja bagian Pelayanan Pelanggan sebagai pedoman

kerja.



b. Memberi petunjuk kepada seksi bagian Pelayanan Pelanggan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Mengkoordinir pelaksanaan pemasaran, tata usaha langganan,

penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

d. Mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

pelayanan kepada pelanggan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan

usaha penyelesaiannya.

e. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan

kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan.

f. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah

setempat untuk penetapan rencana penjualan.

g. Menyusun RAQ/UAI bagian Pelayanan Pelanggan secara berkala.

h. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan

tanggung jawab pokoknya.

Kepala bagian Penjualan memiliki seksi-seksi dibawahnya yang diuraikan

sebagai berikut :

 Seksi Sambungan Pelanggan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya

sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja seksi penyambungan sesuai rencana kerja

bagian sebagai pedoman kerja.

2) Membagi tugas kepada bawahan di seksi penyambungan dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3) Mengklasifikasikan data permohonan penyambungan yang diterima

guna penetapan jadwal pelaksanaannya.

4) Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Memeriksa surat pemberitahuan pemutusan sementara untuk bahan

evaluasi.

6) Mengawasi pemutusan sementara aliran listrik pada konsumen sesuai

ketentuan yang berlaku.



7) Memonitoring penyambungan kembali aliran listrik yang diputus

sementara untuk konsumen yang telah membayar tunggakan guna

pelayanannya

8) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban

dan tanggung jawab pokoknya.

 Seksi Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya

sebagai berikut :

1) Menyusun langkah kegiatan pelayanan pelanggan sebagai pedoman

kerja.

2) Membuat jadwal kegiatan pelayanan pelanggan dalam rangka

pelaksanaan tugas.

3) Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan

tentang prosedur penyambungan atau perubahan daya aliran listrik,

pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Melayani permintaan pelanggan atau calon pelanggan terhadap

sambungan baru, perubahan daya atau golongan tariff, baik

nama/alamat, permintaan perbaikan dan menerima pengaduan

langganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Menyelesaikan mengenai perhitungan tagihan susulan berkaitan

dengan hasil OPAL, sebagai tindak lanjut dari seksi terkait.

6) Menginformasikan kepada seksi pencatat meter sesuai ketentuan

yang berlaku.

7) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan kewajiban dan

tanggung jawab pokoknya.

 Seksi Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening mempunyai tugas

dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1) Mempelajari prosedur dan pedoman pembacaan stand KWH meter.

2) Melaksanakan pembacaan stand kwh meter pelanggan, khusunya

pelanggan besar sebagai bahan pembuatan rekening.



3) Melaksanakan pengawasan pembacaan stand kwh meter yang

dilakukan pihak ketiga serta melaksanakan pembacaan sampling

sebagai uji petik.

4) Mencatat kelainan penggunaan dan keluhan yang ditemui sebagai

bahan pimpinan melaksanakan operasi penertiban aliran listrik.

5) Membuat berkala laporan sesuai bidang tugasnya.

6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasannya sesuai

bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 Seksi Pengendalian Penagihan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya

sebagai berikut :

1) Menyusun langkah kerja sesuai rencana kerja seksi sebagai pedoman

kerja.

2) Membuat jadwal kegiatan seksi dalam rangka pelaksanaan tugas.

3) Mengelompokkan rekening listrik sesuai dengan golongan tarif dan

lokasi unuk memudahkan pendistribusiannya.

4) Mendistribusikan rekening listrik ke ranting/rayon/PP untuk

ditagihkan pada pelanggan.

5) Menerima laporan pertanggungjawaban pelunasan listrik dan tempat

pembayaran ranting/rayon.

6) Membuat rekapitulasi pengihan rekening listrik sebagai bahan

laporan bulanan.

7) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiaban

dan tanggung jawab pokoknya.

 Seksi Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas dan tanggung

jawabnya sebagai berikut :

1) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank pada buku kas/bank

harian sesuai dengan bukti penerimaan yang telah disetujui.

2) Mengetik bukti kas penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan

disposisi atasan.

3) Mengetik bukti penyetoran pajak untuk proses penbayaran.



4) Mengetik daftar harta kekayaan perusahaan untuk proses

pengasuransiannya.

5) Membuat laporan saldo kas/bank berdasarkan saldo buku.

6) Membuat LKU berdasarkan data kiriman uang untuk pelaporannya.

7) Mengarsip data yang berhubungan dengan keuangan untuk

memudahkan pengambilannya bila diperlukan.

8) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

 Seksi Distribusi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai

berikut :

1) Memonitoring dan merekap data jaringan TM/TR eksiting.

2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan gangguan TM/TR.

3) Memantau TMP di UPJ TM/TR dan memberi masukan atau cara

perbaikan.

4) Mengawasi langsung pelasanaan SOP jaringan system untuk

kunjungan VVIP/VIP.

5) Melaksanakan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan

pengendalian system Automatic Meter Reading.

6) Melaksanakan penerapan dan perakitan alat pengukur pembatas

(APP).

7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban

dan tanggung jawab pokoknya.

 Seksi Penertiban mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai

berikut :

1) Menyusun rencana kerja seksi penertiban sesuai rencana kerja bagian

sebagai pedoman kerja.

2) Membagi tugas kepada bawahan di seksi penertiban dalam rangka

pelaksanaan tugas.

3) Melakukan pengumpulan dan evaluasi data potensi penertiban guna

informasi perluasan jaringan.



4) Menyusun target penjualan tenaga listrik untuk ranting/rayon.

5) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang

ketenagalistrikan dan rencana perluasan jaringan untuk kelancaran

pelaksanaannya.

6) Menyusun usulan standar kebutuhan sarana pelayanan pelanggan

untuk kantor cabang dan kantor ranting/rayon.

7) Memeriksa sarana pembayaran rekening secara berkala guna upaya

peningkatan pelayanan.

8) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban

dan tanggung jawab pokoknya.

2) Tugas Kepala Akuntansi adalah :

a. Menyusun rencana kerja seksi Akuntansi sesuai rencana kerja bagian

sebagai pedoman kerja.

b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi Akuntansi dalam rangka

pelaksanaan tugas.

c. Mengklasifikasikan data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai

dengan fungsinya.

d. Memeriksa pencantuman kode perkiraan pada masing-masing bukti

pembayaran/penerimaan untuk kebenarannya.

e. Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokkan pencatatannya.

f. Memeriksa data realisasi pembayaran atas SKK, SPK, dan KPK untuk

penilaian mutasi aktiva tetap dan PDP.

g. Memeriksa formulir TUKG guna pencocokan dengan kartu persediaan.

h. Memonitor pembuatan laporan di bidang Akuntansi untuk ketetpan jadwal

pembuatannya.

i. Memeriksa laporan di bidang Akuntansi baik rutin maupun berkala untuk

kebenaran pembuatannya.

3) Bagian Audit

Auditor internal dipimpin oleh kepala kontrin yang bertugas membantu

pemimpin dalam mengadakan audit dan penilaian atas sistem pengendalian



manajemen dan pelaksanaan serta memberikan laporan dan saran

perbaikannya. Dimana kedudukan audit internal pada struktur organisasi PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang kedudukannya independen.

PT. PLN (Persero) APJ Bandung UPJ Bandung Timur tidak memiliki audit

internal karena pelaksanaan pengendalian langsung dari PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat dan Banten, dengan maksud audit internal yang ada

dalam PT. PLN (Persero) tetap independent dan tidak terjadi dua keputusan

yang berbeda.

3.3 Aspek-aspek Kegiatan Perusahaan

PT. PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang kedudukannya dibawah

Departemen Pertambangan dan Energi. Tugas pokok PT. PLN (Persero) adalah

menyelenggarakan usaha-usaha di bidang produksi transmisi dan distribusi tenaga

listrik serta perencanaan dan pembangunan di bidang kelistrikan dalam rangka

turut membangun ekonomi, ketahanan nasional, serta lebih meningkatkan derajat

masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Fungsi dari masing-masing Area adalah untuk mendistribusikan tenaga

listrik ke konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan pelanggan dengan

system pembendaharaan, serta melaporkan kegiatannya dengan membuat laporan

realsisasi dan pertanggungjawaban kepada General Manager PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tenaga yang disalurkan kepada konsumen adalah tenaga listrik yang

dibangkitkan dari beberapa pusat ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk dan

kemudian ditransmisikan lagi ke gardu-gardu area hingga akhirnya sampai pada

konsumen. Jika konsumen tersebut adalah suatu pabrik yang membutuhkan daya

listrik yang besar ,maka dari gardu PLN langsung kepada panel di pabrik tersebut.

a. Produk Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi PLN, maka jenis produk layanan PLN UPJ

Bandung Timur adalah sebagai berikut :

 Pelayanan penyambungan baru



 Pelayanan perubahan daya yang meliputi tambahan daya, penurunan daya,

dan penyesuaian daya

 Pelayanan penyambungan sementara/pesta

 Pelayanan perubahan/penyesuaian golongan tarif atas permintaan

pelanggan dan bukan atas permintaan pelanggan

 Pelayanan ganti nama dan balik nama pelanggan

 Pelayanan pembetulan alamat pelanggan

 Pelayanan pengaduan pelanggan, geser meter dan geser tiang

 Pelayanan pembayaran tagihan susulan (Tagsus) dan tagihan ganti rugi

instalasi milik PLN yang hilang atau rusak

 Pelayanan pembayaran rekening listrik dan tagihan lainnya

 Pelayanan informasi perhitungan ; harga jual tenaga listrik, biaya

penyambungan, uang jaminan pelanggan, perhitungan rekening listrik, dan

biaya-biaya lainnya

 Pelayanan informasi persyaratan ; persyaratan penymbungan listrik,

peraturan instalasi pelanggan, hak dan kewajiban PT. PLN (Persero), PJU,

TDL, dan lain-lain

 Pelayanan khusus gangguan 24 jam (oleh Dinas Gangguan UPJ Bandung

Timur).

Semua produk layanan tersebut umumnya telah terintegrasi dalam system

CM@X program IT yang digunakan PT. PLN (Persero)

b. Proses Bisnis Layanan

Proses bisnis layanan PT. PLN (Pesero) UPJ Bandung Timur mengacu pada

format TUL 94 (Tata Usaha Langganan) dengan menyederhanakan birokrasi

menggunakan sistem CM@X sehingga proses pelayanan dapat dilakukan

lebih baik dan cepat. Sistem IT tersebut juga didukung oleh fasilitas GIS yang

telah terintegrasi dengan CIS.

c. Standar Mutu

Sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun

1999, maka PLN UPJ Bandung Timur dituntut memenuhi salah satu tugas dan

kewajibannya yaitu dengan dikeluarkannya standar mutu layanan PT. PLN
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(Persero) UPJ Bandung Timur. Standar mutu ini di evaluasi setiap bulan untuk

dikeluarkan dengan standar layanan kondisi terakhir dan selalu

disosialisasikan kepada pelanggan melalui informasi baik di loket pelayanan,

payment point, dan sosialisasi hingga kecamatan dan dikeluarkan standar

layanan.

Dalam mengusahakan tenaga listrik, PT. PLN (Persero) mempunyai 3 (tiga)

sasaran yaitu :

1. Meningkatkan jumlah pelanggan

2. Meningkatkan daya terpasang

3. Meningkatkan penjualan kwh (tenaga listrik) kepada pelanggan

Di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Pasal 15 ditegaskan bahwa

keuangan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu yang baik

2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat

3. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum

Visi dan Misi PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

a) Visi

Diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang,

unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b) Misi

 Fungsi bisnis atau memupuk keuntungan

Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan

pengembangannya dalam jangka panjang

 Fungsi sosial atau agen pembangunan

Sebagai pelaksanaan pembangunan, melakukan kegiatan baik yang

bersifat program pembangunan sebagai layaknya maupun bersifat

sosial perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak

mendatangkan keuntungan



Metode Penelitian

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode

Deskriptif Naratif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan pada suatu

perusahaan pada saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan praktek

kerja yang dilaksanakan.

Metode serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan

laporan ini yaitu :

3. Penelitian Lapangan (Field Research)

 Observasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan

mengamati dan meninjau secara langsung kegiatan perusahaan,

khususnya dalam kegiatan proses dan prosedur penjualan energi

listrik pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur.

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya

jawab secara langsung dengan karyawan atau pihak yang

berhubungan langsung dan relevan dengan objek yang diteliti.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung

dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Supervisor Pelayanan

Pelanggan dan Bapak Dani Hamdani selaku Staff Pelayanan

Pelanggan.

 Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan penjualan energi listrik.

4. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis mengambil data dan informasi literature yang ada dari beberapa

sumber (buku) antara lain yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi”,

“Accounting”, dan “Accounting Theory”.



BAB IV

ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang penulis peroleh dari PT. PLN

(Persero) UPJ Bandung Timur tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi

penjualan dan pengendalian internal penjualan, sebagai berikut :

4.1.1 Fungsi-Fungsi yang Terlibat dalam layanan jasa pemakaian listrik

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

Kegiatan penjualan listrik pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur

dimulai dengan diterimanya pendaftaran dari pelanggan/calon pelanggan berupa

agenda TUL I-01 yaitu :

 Permintaan Pasang Baru (PB)

 Permintaan Perubahan Daya (PD)

 Permintaan Perubahan Tarif

 Permintaan Sambungan sementara/pesta

Kegiatan ini melibatkan beberapa seksi yang ada dalam perusahaan, hal ini

tergantung kebutuhan dari permintaan konsumen sesuai prosedur dan secara

teknik bisa dilayani lalu dibuatkan TUL I-03 yaitu persetujuan dari PLN berupa

Surat Ijin Penyambungan (SIP).

Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan pada PT. PLN

(Persero) UPJ Bandung Timur khususnya untuk Pasang Baru (PB) menetapkan

bahwa penjualan terjadi pada saat calon pelanggan menyetujui syarat-syarat

penjualan yang diajukan oleh perusahaan dengan ditanda tanganinya Surat

Persetujuan Jual Beli Listrik (SPJBTL) antara calon pelanggan dan Manajer UPJ.

Pelayanan kepada pelanggan/calon pelanggan yang dilakukan pada PT.

PLN (Persero) UPJ Bandung Timur untuk Pasang Baru (PB) dilakukan secara

langsung yaitu pelanggan datang sendiri ke loket pelayanan yang ada di PT. PLN

(Persero) UPJ Bandung Timur dibawah seksi Pelayanan Pelanggan membawa SIP



untuk membayar Biaya Pemasangan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL)

dan pembayaran Sambungan Sementara/Pesta.

Untuk Perubahan Daya (PD) PT. PLN (Persero) sudah bekerja sama

dengan PT. POS dan GIRO untuk pelanggan bisa membayar BP dan UJL di

Kantor POS atau di loket pelayanan PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur.

Pembayaran dilakukan secara tunai. Untuk pembayaran pemakaian listrik

perbulan telah ditetapkan PT. PLN (Persero) sesuai dengan kebijakan yang

berlaku dalam perusahaan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya,

dibayar di Payment Point (tempat pembayaran listrik) yang telah bekerja sama

dengan PT. PLN (Persero) yaitu Kantor Pos & Giro, Bank Pemerintah, Bank

Swasta, BPR dan KUD sedangkan PT. PLN (Persero) tidak menerima

pembayaran tagihan listrik.

Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem informasi

akuntansi pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur :

1. Fungsi pelayanan pelanggan (PP)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima pendaftaran TUL I-01

PB,PD dan Sambung Sementara/pesta, mengeluarkan Surat Persetujuan

Pasang Baru (SIP) TUL I-03, membuat SPJBTL menerima pembayaran

BP dan UJL membuat kwitansi TUL I-06 oleh kasir PP,disetor ke kasir

keuangan, cek list penerimaan antara fungsi PP dengan Keuangan, mutasi

Identitas Pelanggan (IDPEL) Pasang Baru yang telah dinyalakan,

mengedit data pelanggan seandainya data pelanggan ada koreksi.

2. Fungsi pencatatan meter dan pencetakan meter (CATER)

Fungsi ini bertanggung jawab dalam proses pencatatan jumlah pemakaian

listrik, menginput temuan yang terjadi di lapangan, pencetakan rekening

pelanggan.

3. Fungsi penagihan dan pengawasan kredit

Fungsi ini bertanggung jawab menyampaikan surat tunggakan (inkaso)

kepada pelanggan yang belum bayar setelah tanggal 20, membuat PRR,

down load penerimaan penjualan listrik pada CM@X system IT di PLN



dan membuat rekapitulasi penjualan rekening cek list dengan fungsi

keuangan.

4. Fungsi administrasi dan keuangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima anggaran bulanan untuk

keperluan intern dari PT. PLN (Persero) APJ Bandung, menerima

pembayaran secara tunai dari pelanggan/calon pelanggan, pengeluaran

biaya untuk kebutuhan intern memasukan transaksi penerimaan/

pembayaran pada SIMKEU system IT untuk keuangan, mendokumenkan

penerimaan/pembayaran kas dari pembeli dan mencatat piutang yang

timbul dari transaksi penjualan ke dalam pembukuan memorial untuk

disetorkan kepada rekening PT.PLN (Persero) Pusat.

Kebijakan layanan jasa pamakaian listrik PT. PLN

Guna mendukung sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan perusahaan

sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha penjualan

listrik meliputi :

a. Meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi, pengembangan

kerjasama kemitraan, restrukturisasi organisasi, dan membudayakan misi

dan tujuan perusahaan.

b. Melakukan pendekatan dengan pihak terkait dalam sektor penjualan

tenaga listrik, sehingga dapat dilaksanakan penyesuaian tarif. Pendekatan

tersebut diharapkan dapat dicapai setelah peningkatan efisiensi ditetapkan

dengan jelas.

c. Melaksanakan pembangunan sarana tenaga listrik secara tepat waktu dan

efisiensi agar penyediaan tenaga listrik yang jadi pangsa PT. PLN

(Persero) dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

Pembangunan sarana ketenagalistrikan yang diperlakukan dilaksanakan

dengan dukungan pendanaan yang memadai dan kemitraan.

d. Kebijakan tarif

Untuk pemerintah/Instansi perkantoran diberlakukan Tarif P, rumah

tangga diberlakukan tarif R, Mesjid/sekolah social diberlakukan tarif S,
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Industri diberlakukan tarif I dan untuk bisnis B sesuai dengan Tarif Dasar

Listrik (TDL) berdasarkan KEPRES No. 76 Tahun 2003 Tanggal : 30

September 2003.

e. Jika terdapat selisih saldo penjualan karena pembulatan, dapat dimiliki

oleh bagian payment point.

f. Pelanggan yang kurang bayar karena sesuatu hal, contoh pencatatan meter

oleh petugas pencatat meter (Cater) tidak sama dengan pemakaian litrik

oleh pelanggan boleh mengajukan keberatan. Pengaduan hanya boleh

dilakukan kepada PT. PLN (Persero) UPJ seksi Cater bukan kepada

payment point.

Prosedur dalam layanan jasa listrik

Dalam kegiatan pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur ini memiliki

prosedur penjualan sesuai peraturan PT. PLN (Persero) dalam usaha untuk

menjamin kelancaran aktivitasnya adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Permintaan dan Penyambungan Baru Tenaga Listrik

Dalam prosedur ini, masyarakat yang akan menjadi pelanggan PLN mendaftar

terlebih dahulu ke kantor PLN terdekat dengan membawa persyaratan sesuai

peraturan yaitu photocopy KTP/SIM/Surat keterangan lainnya untuk identitas

calon pelanggan serta membawa Photocopy rekening pembayaran listrik

tetangga/rumah terdekat, kemudian data calon pelanggan dimasukan ke

CM@X, keluar formulir penyambungan baru ditanda tangani oleh calon

pelanggan yang menyatakan bahwa calon pelanggan sudah terdaftar di PLN

tinggal tunggu hasil survey ke lokasi, kalau secara administrasi dan teknik

sudah sesuai prosedur maka calon pelanggan berkewajiban membayar Biaya

Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) di loket PP dari

kasir PP di setor ke kasir Keuangan yang menerima semua biaya berupa uang

tunai dari calon pelanggan berujung di seksi Keuangan untuk dibukukan,

program yang menangani masalah keuangan adalah SIMKEU.

Setelah calon pelanggan memenuhi semua kewajiban diatas, maka tinggal

menunggu penyalaan dari pihak PLN, prosedurnya adalah seksi Pemutusan

mailto:CM@X


dan Penyambungan (Tusbung) membawa material (Kwh, Mcb, kabel, dll)

untuk dipasang dirumah calon pelanggan setelah terpasang baru dinyalakan

oleh petugas dari Tusbung, setelah nyala maka calon pelanggan tersebut

statusnya berubah menjadi Pelanggan PLN dan sudah mempunyai nomor

Identitas Pelanggan (IdPel) berkewajiban membayar tagihan listrik tiap bulan

sesuai dengan peraturan PLN.

Aktivitas pengendalian :

Persyaratan yang harus dilakukan tidak terlalu sulit, dengan demikian

memudahkan masyarakat untuk menjadi pelanggan PLN. Adanya pemisahan

tugas yang memadai mulai dari pembayaran, pembukuan, hingga

penyambungan dilakukan oleh bagiannya masing-masing.

2. Prosedur Pencatatan Kwh Meter

Dalam prosedur ini, fungsi CATER UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) melakukan

pengawasan terhadap pegawai CATER yang mencatat kwh yang ada di lokasi

(rumah, kantor dll) dan dituangkan dalam catatan pengecekan perbulan dan

dibukukan sebagai kwh beli dan pencatatan kwh meter UPJ disetiap pelanggan

dan dibukukan sebagai kwh jual. Sedangkan selisih antara kwh beli dengan

kwh jual dibukukan sebagai lossis. Hasil pencatatan meter dari setiap

pelanggan diproses menjadi rekening listrik yang ada dalam unsur laba/rugi,

yang harus dibayar tiap bulannya.

Aktivitas pengendalian :

Adanya pengawasan kinerja, yakni pengawasan pencatatan kwh di lokasi (di

luar perusahaan). Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya

penyimpangan hasil pencatatan kwh yang diproses menjadi rekening listrik.

3. Prosedur Pencatatan Piutang

Dalam prosedur ini, kwh hasil pencatatan meter oleh fungsi akuntansi dicatat

sebagai penjualan energi listrik (piutang). Sedangkan jumlah kwhnya

dibukukan sebagai pendapatannya.

4. Prosedur Penagihan

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan mengecek tunggakan pelanggan,

memantau pembayaran rekening listrik secara tunai di Payment point (Kantor



Pos, Bank Pemerintah, Bank Swasta, BPR dan KUD), dan secara Bank Giral

di pantau melalui program CM@X yaitu sistem IT yang dipakai di PLN,

kemudian Seksi Penagihan memverifikasi data penjualan rekening listrik dan

BK, PLN tidak menerima pembayaran penjualan listrik.

Aktivitas pengendalian :

Dilakukannya pengecekan tunggakan dan pemantauan pembayaran rekening

listrik melalui computer, hal ini mempermudah seksi penagihan dalam

melakukan tugasnya.

5. Prosedur Penerimaan Kas/Bank

Dalam prosedur ini, Seksi ADM dan Keuangan memverifikasi data keuangan

memo 1 & 2, merekonsiliasi data transaksi BP, UJL, dengan Seksi PP,

merekonsiliasi data penjualan rekening lunas dengan Seksi Penagihan,

merekonsiliasi rekening Koran antar Bank, kemudian data tersebut dibuat

laporan yang akan diberikan ke manager untuk diverifikasi kembali dan

diserahkan ke APJ dari APJ ke kantor Distribusi Jabar & Banten.

Aktivitas pengendalian :

Adanya otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, hal ini dibuktikan

dengan adanya verifikasi seluruh data yang kemudian dibuat laporan dan

diotorisasi oleh manager.

Seluruh prosedur diatas saling berkaitan dalam penjualan energi listrik.

Masing-masing prosedur melibatkan beberapa bagian perusahaan, yang di setiap

bagian memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal ini dilakukan

agar penjualan yang terjadi dapat diawasi secara baik sehingga dapat mencegah

terjadinya kecurangan-kecurangan serta penyelewengan dalam pelaksanaannya

sehari-hari.

4.1.4 Sistem informasi akuntansi penjualan PT. PLN (Persero) UPJ

Bandung Timur

Sebagai perusahaan jasa listrik yang berstatus BUMN PT. PLN (Persero)

menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat baik, dengan melakukan
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perubahan kegiatan operasinya menggunakan sistem komputerisasi dari berbagai

bidang khususnya bagian penjualan.

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. PLN (Persero)

UPJ Bandung Timur adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia

PT. PLN memiliki karyawan yang berkompeten karena dalam menguji

keahlian serta keterampilan Sdm, PLN  melaksanakan Uji kompetensi

diwajibkan untuk semua karyawan sehingga prosedur-prosedur penjualan

yaitu penerimaan pesanan, pengiriman barang, penagihan, keterampilan

dalam teknik kelistrikan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjang

dengan adanya seleksi bagi karyawan yang akan bekerja pada perusahaan.

Dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada, selain

melaksanakan program pendidikan dan latihan bagi karyawannya,

perusahaan juga memberikan punishment (hukuman) bagi karyawan yang

mangkir atau tidak disiplin dan reward (penghargaan) terhadap karyawan

yang memiliki prestasi kerja yang baik.

2. Alat

Pekerjaan yang dilaksanakan di PLN sudah komputerisasi program yang

dipakai adalah CM@X, SIMKEU dan GLMagic untuk menunjang semua

itu disediakan seperangkat Komputer/PC dan yang dipergunakan

khususnya pada seksi pelayanan pelanggan yaitu model intel (R) Pentium

(R) 4 CPU Coreduo dengan memori 1GB RAM. Printer jenis HP 1300 dan

untuk menunjang semua sistem komputer yang dipakai PLN menyediakan

seperangkat server sehingga semua komputer yang ada di PT. PLN

(Persero) UPJ Bandung on line untuk memantau penjualan listrik se

Bandung Timur dan semua kebutuhan informasi konsumen dapat diakses

langsung antara komputer-komputer yang ada dan dapat dipantau oleh

Komputer pusat yang ada di kantor Distribusi Jawa Barat ke semua kantor

APJ & UPJ seluruh Jawa Barat dan Banten. Sistem on line dapat

memberikan informasi secara tepat waktu dengan tujuan untuk

mengendalikan proses atau operasi.

mailto:CM@X


Manfaat yang didapat antara lain :

1) Pemrosesan data yang lebih cepat, hal ini tidak akan didapatkan bila

diproses secara manual. Peraturan di perusahaan mengharuskan

laporan selesai pada tanggal 28 setiap bulannya, hal ini dapat terpenuhi

oleh bagian keuangan, sehingga karyawan bagian niaga dapat langsung

memberikan data persediaan secara on line.

2) Perhitungan dan pengolahan data yang lebih akurat. Laporan yang

dihasilkan akan lebih akurat dibandingkan dengan proses manual,

karena dengan menggunakan komputer data diproses sesuai dengan

program yang telah dirancang, sehingga mengurangi kesalahan.

3) Biaya yang lebih rendah untuk setiap data yang diproses, dalam

memproses data hanya dibutuhkan satu orang karyawan yang meng-

input data, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja.

4) Penyimpanan data yang lebih padat dan mudah diakses pada saat

dibutuhkan, bila sewaktu-waktu manajemen atau karyawan yang

memerlukan laporan yang dibutuhkan dapat langsung memperolah

data yang ada di computer.

Selain itu PT. PLN menyediakan website sebagai pelayanan informasi

perusahaan secara on line yang memudahkan pencarian informasi dan

mudah dapat diakses.

3. Formulir

Formulir merupakan rekaman transaksi yang terjadi dalam perusahaan.

Formulir ini memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan

penjualan yang nantinya akan menjadi informasi yang penting untuk

bagian niaga dan bagian keuangan. Formulir-formulir yang ada di

perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar

perancangan suatu formulir, sedangkan formulir yang digunakan adalah

formulir pelanggan atau dokumen dan catatan yang digunakan oleh

masing-masing bagian yang terkait dalam penjualan energi listrik antara

lain seksi Pelayanan Pelanggan, sedangkan dokumen dan catatan yang

digunakan dalam penjualan yaitu :



 Surat permintaan permohonan (Tata Usaha Langganan/TUL I-01)

Di loket PP sebagai tanda permohonan calon pelanggan untuk

permohonan pemasangan instalasi listrik dan menggunakan nomor

agenda rangkap 2 (dua) dimana resi diberikan pada konsumen,

ditandatangani oleh calon pelanggan dan di agendakan.

Formulir TUL I-01 ini telah di desain dengan data yang lengkap

dan jelas sesuai dengan prinsip dasar dalam mendesain formulir,

yakni penggunaan tembusan kopi dan menggunakan nomor

agenda.

 Surat Persetujuan (SIP) TUL I-03

Digunakan untuk memberitahu bahwa secara teknik calon

pelanggan bisa untuk pemasangan baru ditanda tangani oleh

Supervisor PP dan Manajer, rangkap 2 (dua) asli diberikan kepada

calon pelanggan.

Dalam TUL I-03 ini terdapat unit pengendalian formulir yang

mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk menelaah dan

menyetujui permohonan pemasangan baru.

 Surat perjanjian ( SPJBTL)

Digunakan untuk menyetujui kesepakatan jual beli listrik sesuai

peraturan yang ada di PLN, ditanda tangani didepan Manajer

sebagai perjanjian atas pembelian listrik dengan ditandatangani

oleh manajer dan calon pelanggan memakai materai 6000 rupiah

rangkap 2 (dua), 1 asli sebagai dokumen PLN.

Formulir ini berisi perjanjian antara pihak pelanggan dengan PLN

sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar isi

perjanjian) dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing

pihak.

 Kwitansi (TUL I-06)

Digunakan sebagai tanda bukti pembayaran biaya pasang

baru,perubahan daya,sambung pesta dll. Dengan memakai identitas

pelanggan/calon pelanggan/yang dikuasakan oleh pelanggan,



dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama (asli) untuk

pelanggan/calon pelanggan/dikuasakan, lembar dua untuk

dokumen seksi keuangan, lembar tiga untuk dokumen seksi PP

memakai materai sesuai nilai rupiah yang dibayarkan materai 3000

>250.000<1.000.000 dan 6000 >1.000.000. Kwitansi ini terdiri dari

nomor, unit kantor PLN, sudah terima dari banyaknya uang, untuk

pembayaran, jumlah, tanggal, dan tandatangan pihak yang

mengetahui.

Format dan bentuk kwitansi sudah baik, memiliki nomor urut,

menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana akan tetapi jelas.

 Laporan Survei

Digunakan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya secara

teknik di lokasi calon pelanggan/pelanggan oleh seksi Distribusi,

hasil survey dilaporankan ke seksi PP ditandatangani oleh surveyor

dan Supervisor Distribusi.

 Perintah kerja pemasangan (TUL I-09)

Digunakan oleh petugas seksi Tusbung sebagai surat jalan dalam

proses pemasangan kwh atau mcb. ditandatangan oleh pelanggan

atau calon pelanggan dan supervisor Tusbung dibuat 2 (dua)

rangkap asli untuk Dokumen PP, tembusan untuk arsip seksi

Tusbung.

 Berita acara (TULI-010)

Merupakan berkas yang memuat tentang keterangan material PLN

(Kwh,MCB) yang ada dilokasi calon pelanggan.

 Jawaban Penangguhan Penyambungan SJPT (TUL I-04)

Digunakan untuk pasang baru yang secara administrasi atau secara

teknik tidak layak, sehingga PLN belum bisa mengabulkan

permohonan calon pelanggan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli

untuk calon pelanggan, tembusan untuk dokumentasi seksi PP.



4. Jurnal

Jenis-jenis pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPJ

Bandung Timur adalah :

a. Pencatatan atas pendapatan penjualan tenaga listrik

Kwh hasil pencatatan meter oleh perusahaan sudah dianggap sebagai

pendapatan dan dicatat oleh bagian akuntansi dengan jurnal :

Dr. Piutang Rekening Listrik xx -

Cr. Pendapatan - xx

Setelah bagian penagihan menerima pembayaran rekening listrik dari

pelanggan, maka seksi keuangan/akuntansi akan mencatat penerimaan

uang hasil penjualan rekening listrik tersebut dalam jurnal :

Dr. Kas/Bank xx -

Cr. Piutang Rekening Listrik - xx

b. Piutang yang tidak dilunasi pada akhir bulan akan dicatat pada (TUL

IV-06)

c. Pencatatan penjualan rekening listrik tersebut akan dibukukan dalam

Tata Usaha Langganan (TUL V-04)

5. Laporan

Laporan merupakan hasil akhir dari suatu Sistem Informasi Akuntansi.

Laporan yang dihasilkan tidak terlepas dari bantuan alat-alat pengolahan

data. Adapun laporan yang dihasilkan merupakan laporan penjualan.

Laporan ini memberikan informasi kepada manajemen mengenai laporan

hasil penjualan listrik setiap bulannya. Laporan-laporan tersebut dibuat

secara periodik oleh seksi Niaga dan seksi Keuangan. Laporan yang

dihasilkan dapat diterima dengan baik jika laporan sesuai antara catatan

pemakaian listrik pelanggan dengan catatan Niaga. Dengan demikian

dapat dipergunakan untuk manajemen dalam melakukan pengambilan

keputusan. Catatan hasil dari pemakaian listrik pelanggan selanjutnya

dibuat laporan oleh seksi masing-masing.



4.1.5 Pengendalian Internal Penjualan Pada PT. PLN (Persero)

Dalam penelitian terhadap pelaksanaan pengendalian internal penjualan

penulis lakukan di PT. PLN (Persero) khususnya di PT. PLN (Persero) UPJ

Bandung Timur, penulis memperoleh data mengenai pelaksanaan pengendalian

internal penjualan sebagai berikut :

4.1.5.1 Lingkungan Pengendalian

a. Nilai integritas yang dijunjung tinggi manajemen dan nilai etika yang

diterapkan pada seluruh personel perusahaan.

 Setiap pegawai harus mentaati peraturan yang berlaku di PLN

sesuai Surat Keputusan Direksi PLN seandainya ada yang

melanggar ketentuan-ketentuan contoh kasus seperti menerima

pembayaran listrik dari pelanggan (kolektor), tidak masuk kerja

tanpa pemberitahuan (mangkir) dll dapat dijatuhi hukuman sesuai

dengan berat dan ringannya kesalahan, yang paling ditakuti sama

pegawai adalah dikeluarkan dengan tidak hormat, PLN tidak segan

atau tidak memandang tinggi rendahnya kedudukan/jabatan

seandainya pegawai melakukan perbuatan yang merugikan

perusahaan baik material maupun imaterial.

 PLN akan memberikan reward/penghargaan bagi pegawai yang

dapat meningkatkan penjualan di derah rawan, penemuan

pemasangan listrik tanpa ijin, menurunkan losess dan setia kepada

perusahaan.

 Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di

lingkungan Perusahaan yang ditetapkan dalam peraturan Disiplin

Pegawai.

 Pegawai harus menjunjung tinggi norma-norma etika kesopanan

dan kesusilaan dalam melakukan pelayanan dan penjualan

sehingga masyarakat akan merasa puas dengan layanan yang

diberikan PLN.



b. Komitmen dan Kompetensi

 Menjungjung tinggi norma dan etika pelayanan

 Meningkatkan pelayanan dengan kehandalan mutu dan sarana yang

disediakan perusahaan.

 Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh persusahaan

dengan sebaik-baiknya, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab.

 Diadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin tiap tahun, untuk

pembinaan meningkatkan pengetahuan, wawasan, karir sehingga

menjadi pegawai yang kompeten.

 Uji kompetensi untuk pegawai baru dan pegawai yang tidak lulus

dalam kompetensi yang telah diadakan dengan berkesinambungan

sehingga menghasilkan pegawai yang betul-betul kompeten.

 Diadakan lomba inovasi untuk merangsang kreatifitas pegawai

dikasih reward oleh perusahaan dinaikan satu peringkat .

c. Komite Audit

 Kontrol Intern (Kontrin) bagian Audit Internal yang bertanggung

jawab untuk mereview pengendalian secara formal dan periodic.

 Dibentuknya Dewan Komisaris dan Komite Audit yang

berkedudukan di pusat.

 Dibentuknya Kontrin yang dilimpahi wewenang dan tanggung

jawab untuk melaksanakan audit di lingkungan internal PT. PLN

(Persero).

d. Struktur Organisasi

Terdapatnya struktur organisasi PT. PLN yang menggambarkan garis

wewenang dan tanggung jawab.

e. Strategi dan kebijakan

 Payment Point Online Bank (PPOB)

Pada tahun 2007 di-launch sebuah kebijakan yang inovatif, yaitu

Payment Point On-line Bank (PPOB). PPOB adalah sebuah

layanan pelunasan rekening listrik secara online yang

memanfaatkan infrastruktur milik Bank. Dengan demikian



pelanggan dapat membayar di ATM maupun payment point mana

pun dan kapanpun. Model ini berhasil pula memunculkan peluang

usaha baru bagi masyarakat berupa usaha payment point. Di sisi

PLN selain mendapat nilai tambah berupa revenue protection,

namun juga sebuah efisiensi signifikan karena tidak perlu

membangun infrastruktur online sendiri.

 Layanan Pasang Baru/Perubahan Daya Melalui Jasa PT Pos

Sebuah kebijakan strategis inovatif lainnya adalah Sinergi dengan

PT Pos dalam jasa layanan sambungan baru (PB) maupun

perubahan daya (PD). Masyarakat kini dapat mengajukan

permohonan PB / PD di kantor Pos secara transparan, mudah dan

cepat. Kebijakan ini menuntut segenap jajaran PLN untuk lebih

antisipatif dan responsif dalam layanan PB / PD.

 Tusbung Online

Pelaksanaan pemutusan sementara kepada penunggak listrik secara

online dan mobile. Pelanggan yang menunggak akan didatangi oleh

petugas, dan dilakukan pemutusan, namun pelanggan tersebut

dapat langsung membayar di lokasi serta langsung disambung

kembali. Model ini lebih ditujukan pada pembudayaan membayar

listrik tepat waktu.

 Layanan Prepaid (=Prabayar, Masih dalam Tahap Pilot Project)

Fenomena prepaid begitu meluas pada waktu penggunaan

komunikasi seluler memasyarakat. Dan PLN DJBB tidak mau

ketinggalan dengan model itu. Dengan layanan prepaid (prabayar),

maka pelanggan akan membayar dulu 'pulsa' listriknya (di sini

diistilahkan dengan token). Model ini cukup prospektif mengingat

bahwa sistem ini akan membantu masyarakat kecil dalam

pembayaran listriknya secara 'eceran'. Di sisi lain, sistem ini akan

merangsang masyarakat dalam pembudayaan penghematan energi.



 Lending Working-Capital

Sebuah peluang bagi pelanggan besar PLN DJBB untuk menjamin

ketepatan waktu pelunasan tagihan listrik, tanpa dihantui denda

keterlambatan. Yaitu dengan skema kerjasama segitiga :

Pelanggan-Bank-PLN DJBB. Pihak Bank akan membantu

menyediakan dana talangan untuk melinasi tagihan listrik

pelanggan, dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan

denda keterlambatan PLN.

 Implementasi Teknologi Baru

Mulai 2008 PLN DJBB akan banyak mengimplementasikan

penerapan Teknologi Baru dalam operasionalnya. Teknologi baru

tersebut dapat berupa teknologi informasi, otomasi,

telekomunikasi, pemanfaatan GIS (Geographical Information

System), pemulihan gangguan dan sebagainya.

Lingkungan pengendalian PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur cukup

baik, hal ini dapat dilihat dari adanya :

 Nilai integritas PT. PLN (Persero) cukup baik yang didukung

dengan adanya manajemen yang menjunjung tinggi nilai etika yang

diterpakan pada seluruh personel perusahaan dan setiap pegawai

yang melanggar ketentuan-ketentuan dapat dijatuhi hukuman

sesuai dengan berat ringannya kesalahan.

 Dengan diwajibkannya setiap karyawan berusaha meningkatkan

pelayanan kepada pelanggan serta terdapat bidang kepegawaian

dan administrasi yang berwenang untuk membentuk pegawai yang

jujur dan kompeten.

 Dibuktikan dengan adanya kontrin yang bertanggung jawab untuk

mereview pengendalian secara formal dan periodic, dan

dibentuknya Dewan Komisaris dan Komite Audit yang

berkedudukan di pusat.



 Terdapat struktur organisasi PT. PLN (Persero) UPJ Bandung

Timur, yang menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab

secara jelas.

 Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian dan administrasi

untuk mendapatkan pegawai yang jujur dan kompeten terhadap

tugasnya.

4.1.5.2 Perkiraan Resiko

Terdapat penerapan perkiraan resiko pada PT. PLN (Persero) UPJ

Bandung Timur, dapat dilihat dari adanya kebijakan atau peraturan khusus yang

dapat mengurangi resiko yang telah diperkirakan pada tingkat yang minimum,

dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Manajemen PT. PLN (Persero) menyadari adanya perubahan dalam

lingkungan operasi, penetapan personel baru dalam aktivitas penjualan, perubahan

sistem informasi penjualan, peningkatan aktivitas penjualan, dan penerapan

teknologi baru dalam aktivitas penjualan. Oleh karena itu PT. PLN (Persero)

melakukan perkiraan resiko terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan aktivitas penjualan

Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan serta sikap pegawai agar dapat menjamin

pelaksanaan tugas perseroan dalam memberikan jasa-jasa kepada

masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Penggunaan teknologi baru

Diadakannya kursus atau pelatihan khusus dan pada bagian pelayanan,

penggunaan komputer untuk pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan

cepat sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama.

c. Perubahan peraturan disiplin pegawai

 Peraturan perusahaan PT. PLN (Persero) disajikan dalam bentuk buka

buku saku dengan maksud agar baik perseroan maupun pegawai

memahami hak dan kewajiban masing-masing, dan diharapkan dapat



memotivasi pegwai untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi

kerja, serta loyalitasnya terhadap perseroan.

 Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi

hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

 Setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja PT. PLN

(Persero), baik berupa perubahan luas perusahaan, struktur organisasi,

uraian tugas, kebijakan dan prosedur, dan hal-hal yang utama

menyangkut bidang penjualan dan keuangan akan diadakan dahulu

tahap sosialisasi untuk penyesuaian, sekurang-kurangnya selama satu

tahun.

4.1.5.3 Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen

dilaksanakan.

a. Pemisahan Fungsi yang memadai

Di dalam perusahaan ini tedapat pemisahan fungsi yang berdasarkan

struktur organisasi yang ada di perusahaan sehingga di masing-masing

bagian dapat melaksanakan tugasnya.

Pemisahan fungsi tersebut sebagai berikut :

1. Fungsi penjualan oleh bagian penjualan

2. Fungsi pelayanan pembayaran oleh loket

3. Fungsi pengawasan dan pengendalian oleh bagian audit

4. Fungsi pencatatan oleh bagian keuangan dan akuntansi

5. Fungsi pemasaran oleh bagian niaga

Pemisahan fungsi yang memadai yang berdasarkan struktur organisasi

perusahaan sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. Yaitu

ketimpangan dalam pencatatan nomor rekening. Untuk itu PLN juga

melakukan kerjasama dengan beberapa Bank dalam melakukan

pembayaran listrik serta rekanan yang bergabung dalam AKLI (Asosiasi



Kontraktor Listrik Indonesia). Kegiatan sambungan, pelayanan dan

pembacaan meter yang seharusnya menjadi bagian Niaga, maka

pengerjaan dilakukan oleh rekanan. Kegiatan tersebut memungkinkan

terjadinya penyimpangan dalam pencatatan rekening dan ketidakakuratan

jumlah pemakaian. Untuk menghindari hal tersebut pihak PT. PLN

melakukan inspeksi mendadak (sidak) terutama untuk Golongan II yaitu

instansi dan rumah tangga dengan melibatkan satuan pengamanan dan

anggota kepolisian. Sidak dilakukan dua setiap 2 bulan sekali atau apabila

terjadi penyimpangan yang signifikan.

b. Otorisasi yang pantas

Agar aktivitas pengendalian penjualan dapat berjalan dengan baik, maka

harus ada otorisasi yang tepat dan memadai dalam melaksanakan aktivitas

penjualan.

Otoritas penjualan pada PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. rekening tagihan listrik diotorisasikan oleh bagian penjualan

2. Rekening yang tidak sesuai dengan diotorisasi oleh bagian unit

pelayanan pelanggan

3. Rekening yang diminta sebelum dibayar diotorisasikan oleh pejabat

pusat.

4. Pencabutan rekening pada payment point diotorisasi pada bagian niaga

Otorisasi yang pantas pada PT. PLN (Persero) oleh bagian Akuntansi,

bagian Niaga, dan bagian penjualan. Untuk memperlancar proses transaksi

maka rekening, catatan-catatan dan dokumen yang dipergunakan selain

diotorisasi juga dibuat suatu formulir data pelanggan. Data pelanggan akan

dihapus apabila pelanggan menunggak lebigh dari satu bulan dan apabila

dilakukan pembayaran kembali maka akan dianggap sebagai pemasangan

baru.

c. Pengendalian catatan perusahaan

Pengendalian catatan pada PT. PLN (Persero) disimpan dalam lemari data

yang dapat dikunci, disket, hardisk komputer.



d. Dokumen dan catatan yang layak

Untuk memperlancar proses transaksi, maka dokumen-dokumen dan

catatan yang dipergunakan selain diotorisasi juga dibuat suatu formulir

untuk pengendalian.

e. Adanya review atas pendapatan penjualan ynag dibuat oleh bagian niaga

PT. PLN (Persero)

4.1.5.4 Informasi dan komunikasi

Pada PT. PLN (Persero) telah terdapat informasi tentang pelaporan yang

meliputi :

a. Transfer Input

Yaitu pemasukan data dari hasil penjualan rekening yang dibayar

pelanggan di tempat yang bukan wilayahnya. Transfer input berupa

laporan penjualan listrik yang dilakukan secara on line melalui beberapa

agen pembayaran listrik, seperti koperasi, Kantor Pos dan beberapa Bank

yang ditunjuk. Selain itu PT. PLN melayani keluhan dari pelanggan

melalui telepon yang bertujuan untuk melayani dan membantu masyarakat

atau pelanggan dalam pelayanan listrik.

b. Transfer Output

Yaitu pemasukan data penerimaan hasil penjualan rekening oleh wilayah

yang bukan wilayah pembayaran pelanggan pada wilayah pembayaran

rekening sebenarnya. Transfer output berupa sejarah, kegiatan, dan data

yang berhubungan dengan PLN yang dapat diakses melalui website

www.pln.co. Transfer tersebut dilakukan oleh PT. PLN untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat mengenai data-data yang berhubungan dengan PT.

PLN.

Seluruh data yang telah dicatat dikumpulkan pada setiap unit pelayanan

pelanggan, kemudian dikirim ke bagian penjualan setiap satu bulan sekali. Untuk

menghindari adanya selisih yang timbul karena kesalahan pencatatan data diatasi

dengan menggunakan suatu format khusus untuk pembuatan laporan penjualan.

www.pln.co


Laporan dari masing-masing cabang dikumpulkan dan dikirim ke kantor pusat

untuk dibut laporan penjualan setiap semester dan laporan tahunan.

Hal ini dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transasksi yang

dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotoriasasikan oleh Kepala bagian Niaga,

bagian Pelayanan, bagian Keuangan dan bagian akuntansi telah dinilai secara

wajar, digolongkan secara wajar dan telah dicatat dalam periode setelah

pemakaian terjadi dan telah diposting, diikhtisarkan dengan benar setiap bulan.

4.1.5.5 Pemantauan

Aktivitas penjualan PT. PLN (Persero) dipantau oleh bagian audit internal

(kontrin), yang bertujuan untuk menilai dan menguji kecakapan, kecukupan serta

keefektifan pengendalian internal penjualan yang dilakukan oleh PT. PLN

(Persero). Apabila ternyata ditemukan berbagai penyimpangan, penyimpangan

tersebut akan ditelusuri untuk diketahui sumbernya, kontrin membuat usul dan

rekomendasi melalui DTR (Daftar Temuan dan Usul Rekomendasi) yang

dilengkapi dengan LPH (Laporan Hasil Pemerikasaan), yang kemudian dikirim ko

Obrik (Objek pemeriksaan), lalu dikirim ke masing-masing Manajer dan SPI

(Satuan Pengawasan Intern) di PT. PLN (Persero) pusat. Kemungkinan lain,

apabila setelah ditelusuri ternyata ditemukan bahwa sumber penyimpangan

berasal dari kelalayan personel yang terlibat dalam proses penjualan dan

penerimaan, maka PT. PLN (Persero) memberikan sanksi berupa :

a. ganti rugi sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh PT. PLN (Persero),

yang ditanggung oleh seorang yang bermasalah tersebut, penyimpangan

adalah akibat kelalayan seluruh personel yang terlibat dalam proses

penjualan dan penerimaan tersebut.

b. Ganti rugi sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh PT. PLN (Persero)

yang ditanggung oleh seorang personel atau sekelompok personel saja

dalam proses penjualan dan penerimaan yang bermasalah tersebut, apabila

sumber penyimpangan adalah akibat kesengajaan atau kecurangan seorang

personel atau sekelompok personel dalam proses penjualan dan

penerimaan tersebut.



c. Sanksi administrasi lainnya

d. Mutasi atau pemecatan

e. Tuntutan Pidana

4.1.5.6 Komponen Pengendalian

Ada lima komponen pengendalian yang dilaksanakan untuk mendorong

terwujudnya tujuan pengendalian internal penjualan. Tujuan pengendalian internal

penjualan pada PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Penjualan yang dicatat adalah untuk jasa pemasangan baru yang dilakukan

kepada pelanggan non fiktif. Dibuktikan dengan adanya survey sebelum

pemasangan listrik, penggunaan meteran.

2. Semua transaksi penjualan jasa pemakaian listrik telah dicatat. Pencatatan

pemakaian listik setiap bulan, pencocokkan pencatatan hasil penjualan yang

dilakukan oleh KUD, Bank dengan bagian payment point setelah terjadi

penjualan.

3. Penjualan yang dicatat telah dinilai dan diotorisasi dengan benar yang

dibuktikan dengan adanya tandatangan pada rekening listrik.

4. Penjualan telah diklasifikasikan dengan pantas. Dibuktikan dengan adanya

perbedaan penjualam tenaga listrik per golongan layanan dengan penjualan

listrik berdasarkan golongan tarif seperti pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Klasifikasi Golongan Tarif

Tarif Pergolongan Kelompok

Golongan I

IA Sosial Umum Masjid, Balai RW

IB Sosial Khusus Panti Asuhan

Total

Golongan II

IIA1 Rumah Tangga Rumah Tinggal



IIA2 Rumah Tangga Rumah susun/apartemen

IIA3 RT, Sek, PTS, RS, Klinik &

Lab
RS, Universitas, sekolah, dll

IIA4 RT, Villa, Bungalow, yang

dikomersilkan

Rumah kos/kontrakan,

gedung pertemuan

IIB
Instansi/ABRI/Sipil

Koramil dan Instansi

pemerintah

Total

Golongan III

IIIA Niaga Kecil Los, outlet, pasar

IIIB Niaga Menengah Distributor, agen

Total

Golongan IV

IVA Golongan Industri kecil Home industri

IVB Golongan Industri

Menengah/Besar/Perkebunan

Pabrik, Pemintalan, dan

perkebunan

5. Penjualan dicatat dalam waktu yang tepat. Pencatatn jumlah pemakaian dicatat

setiap satu bulan sekali setiap tanggal 24 sampai dengan tanggal 26.

Pencatatan pada pelunasan pembayaran rekening setelah dilakukan

pembayaran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. PLN (Persero)

UPJ Bandung Timur dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang dijalankan perusahaan telah

memadai, hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur memliki karyawan yang

kompeten dan memiliki keahlian serta keterampilan untuk

melaksanakan prosedur-prosedur penjualan.

b. Alat

PT. PLN dalam menjalankan aktivitas perusahaan didukung

dengan alat-alat elektronik yang memadai, dapat mempercepat dan

meningkatkan ketelitian pengolahan data, mempermudah

komunikasi baik antara pihak perusahaan dengan pelanggan, serta

dengan adanya sistem online dapat memberikan informasi secara

tepat waktu.

c. Formulir

Formulir yang digunakan perusahaan telah memenuhi prinsip-

prinsip dasar perancangan suatu formulir. Formulir yang digunakan

sudah lengkap dan memadai dalam mendukung kelancaran

penjualan.

2. Pengendalian Internal atas penjualan energi listrik yang dijalankan

perusahaan telah efektif, hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Nilai integritas yang dijunjung tinggi manajemen dan nilai etika

yang diterapkan pada seluruh personel perusahaan yang meliputi



komitmen dan kompetensi, komite audit, struktur organisasi,

prosedur dan kebijakan.

b. Perkiraan Risiko

Pelaksanaan dari perkiraan resiko, Manajemen PT. PLN

melakukan adanya perubahan dalam lingkungan operasi, penetapan

penjualan, peningkatan aktivitas penjualan, dan penerapan

teknologi baru dalam aktivitas penjualan.

c. Aktivitas Pengendalian

Pemisahan fungsi yang berdasarkan struktur organisasi yang ada di

perusahaan sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan

tugasnya. Serta aktivitas pengendalian penjualan dapat berjalan

dengan baik, maka harus ada otorisasi yang tepat dan memadai

dalam melaksanakan aktivitas penjualan.

d. Informasi dan Komunikasi

Pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur telah terdapat

informasi tentang sistem pelaporan yang meliputi transfer input

atau pemasukan data dari hasil penjualan rekening yang dibayar

pelanggan di tempat yang bukan wilayahnya dan transfer output

atau pemasukan data penerimaan hasil penjualan rekening oleh

wilayah yang bukan wilayah pembayaran pelanggan pada wilayah

pembayaran rekening sebenarnya.

e. Pemantauan

Aktivitas penjualan PT. PLN dipantau oleh bagian audit internal

(kontrin), yang bertujuan untuk menilai dan menguji kecakapan,

kecukupan serta keefektifan pengendalian internal penjualan yang

dilakukan oleh PT. PLN.



5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil analisa, maka penulis

mencoba memberikan beberapa saran pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung

Timur dengan tidak mengurangi rasa hormat dan keterbatasan kemampuan yang

dimiliki, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tingkatkan terus dalam pelayanan disegala bidang terhadap pelanggan PT.

PLN (Persero) UPJ Bandung Timur agar pelanggan jasa listrik merasa

puas dengan pelayanan PLN.

2. Agar mempertahankan sistem dan prosedur penjualan yang sudah baik,

agar seluruh kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang harus segera

dibayarkan oleh perusahaan dapat terpenuhi sehingga likuiditas

perusahaan terjaga.

3. Agar PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur melakukan tindakan yang

tegas dalam menagih tunggakan pembayaran listrik sehingga penerimaan

kas dari hasil penjualan energi listrik tidak mengalami kemacetan.

4. Selalu meningkatkan kinerja unit yang terkait dengan penjualan sehingga

hasilnya diharapkan lebih baik agar dapat lebih siap dalam menghadapi

persaingan di pasar bebas.

5. Pengendalian internal yang diterapkan di perusahaan harus terus

ditingkatkan agar penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan yang

terjadi di perusahaan dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan.


