
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.


