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ABSTRAK 

 
Siti Mujayanah : Analisis Sistem Penjualan Barang dan Penerimaan Kas pada Kopkar PT. Gudang 

Garam Tbk. Kediri “MEKAR”, Skripsi, Akuntansi, FE Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena uang kas merupakan salah satu komponen aktiva lancar yang 

memegang peranan penting dalam upaya tercapainya tujuan swalayan. Dalam sistem penjualan dan 

penerimaan kas ini akan memberikan informasi kepada para pengguna informasi tentang bagaimana 

kegiatan tersebut dilaksanakan, dokumen apa saja yang diperlukan, serta pihak-pihak mana saja yang 

berwenang mengotorisasi kegiatan penjualan dan penerimaan kas. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem penjualan barang dan penerimaan kas pada Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari kekuatan 

dan kelemahan sistem yang ada dalam perusahaan. Keabsahan temuan dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan peneliti pada sistem 

yang telah diterapkan. Pada struktur organisasi masih ada bagian yang merangkap, yaitu bagian kasir 

dan bagian pembungkus, meskipun itu masih dalam satu floor penjualan. Seharusnya bagian 

pembungkus tetap dipisah seterusnya baik dalam keadaan sepi pengunjung maupun ramai oleh 

pengunjung. 
 

Kata Kunci  :Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Penjualan, Sistem Penerimaan Kas 

 

I. LATAR BELAKANG 

Berkembang pesatnya usaha di 

Indonesia, khususnya di pulau Jawa 

mendorong perusahaan menengah untuk 

berkembang mengikuti kemajuan 

teknologi informasi yang juga 

berkembang pesat sehingga perusahaan 

menengah tersebut dapat tetap bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan lain. 

Kemajuan teknologi informasi 

mendorong perusahaan untuk ikut 

mengembangkan sistem informasi pada 

perusahaan hingga mempunyai sistem 

informasi yang baik dan efektif untuk 

membantu mengambil keputusan demi 

tercapainya tujuan utama perusahaan. 

Berkembangnya kebutuhan 

informasi tersebut telah mendorong 
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perkembangan akuntansi sebagai suatu 

sistem informasi. Hal ini mendorong 

pemrosesan data-data akuntansi 

terkomputerisasi. Melalui pemrosesan 

data-data akuntansi secara 

terkomputerisasi, dapat dihasilkan 

informasi yang efektif serta akurat yang 

pada akhirnya dapat membantu dalam 

proses pengambilan keputusan di dalam 

perusahaan. 

Menurut Krismiaji (2015:04) 

menyatakan sistem informasi akuntansi 

adalah: 

Sebuah sistem yang memproses 

data dan transaksi guna 

menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis. Untuk 

dapat menghasilkan informasi 

yang diperlukan oleh para 

pembuat keputusan. 

Sistem informasi akuntansi yang 

efektif dan efisien diharapkan dapat 

memberikan informasi yang handal dan 

dapat menyediakan informasi yang 

berkualitas bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan, dan harus jelas 

maksud dan tujuannya. Untuk dapat 

menghasilkan informasi dengan 

karakteristik tersebut, data yang 

diperoleh dalam sistem informasi 

akuntansi harus data yang benar dan 

akurat agar menghasilkan informasi 

yang dapat dipercaya. 

Menurut Sutabri, (2004:18) 

Sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas yaitu: 

Merupakan salah satu sub sistem 

informasi akuntansi yang 

menjelaskan bagaimana 

seharusnya prosedur dalam 

melakukan kegiatan dan 

penerimaan kas dari hasil 

penjualan sehingga tindakan 

manipulasi terhadap penjualan 

dan penerimaan kas dapat 

dihindari. Prosedur merupakan 

suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen 

atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 

Dalam sistem penjualan dan 

penerimaan kas ini akan memberikan 

informasi kepada para pengguna 

informasi tentang bagaimana kegiatan 

tersebut dilaksanakan, dokumen apa 

saja yang diperlukan, serta pihak-pihak 

mana saja yang berwenang 

mengotorisasi kegiatan penjualan dan 

penerimaan kas. Hal ini dilakukan 

karena uang kas adalah harta 

perusahaan yang paling mudah 

disalahgunakan, serta penjualan fiktif 

merupakan salah satu cara untuk dapat 

memanipulasi dan mencuri persediaan 

yang dimiliki perusahaan. 

Wardani, dkk (2014) melakukan 

penelitian yang berjudul Analisis Sistem 

dan Prosedur Penjualan dan Penerimaan 
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Kas dalam Upaya Meningkatkan 

Pengendalian Intern Perusahaan (Studi 

Kasus Pada PT. Anugerah Cendrawasih 

Sakti Motor Malang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi 

penggabungan fungsi keuangan dengan 

fungsi pembelian, fungsi pajak belum 

dicantumkan pada struktur organisasi, 

kegiatan penjualan pada perusahaan 

terdapat tiga macam penjualan, yaitu 

penjualan unit sepeda motor, penjualan 

spare part, dan penjualan barang 

promosi dan ketiga macam tersebut 

terpisah dalam satu bagian pemasaran 

produk perusahaan, dan terjadi 

perangkapan fungsi administrasi dengan 

fungsi kasir. 

Susanti (2016) melakukan 

penelitian yang berjudul Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas terhadap Volume 

Penjualan pada Swalayan Berkah 

Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas terhadap 

volume penjualan pada Swalayan 

Berkah Mandiri telah memberikan 

pengaruh terhadap volume penjualan 

yaitu meningkatnya volume penjualan 

sebesar 80%. 

Obyek dalam penelitian ini 

adalah Kopkar PT. Gudang Garam Tbk. 

Kediri “MEKAR”, sebuah perusahaan 

atau Swalayan yang bergerak dalam 

bidang penjualan barang-barang 

sembako dan nonsembako. Pada 

Swalayan ini, uang kas merupakan salah 

satu komponen aktiva lancar yang 

memegang peranan penting dalam 

upaya tercapainya tujuan swalayan. 

Sumber utama pendapatan berasal dari 

penjualan barang. Transaksi penjualan 

barang dagangan dilakukan secara tunai 

maupun kredit. Penjualan barang 

maupun produk dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan volume 

penjualannya, hal ini dikarenakan 

naiknya animo anggota dan masyarakat 

untuk berbelanja di “MEKAR” 

Swalayan yang senantiasa terus 

meningkatkan pelayanan, menjaga 

kualitas barang dan mengontrol harga 

supaya tetap kompetitif. Sehingga demi 

meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kegiatan penjualan, Kopkar “MEKAR” 

perlu lebih untuk mengembangkan 

sistem informasi akuntansinya. 

Tujuan penelitian adalah untuk 

memahami pengetahuan yang telah 

dipelajari oleh peneliti dengan melihat 

penerapannya dalam praktik yang 

sebenarnya. Sesuai dengan 

permasalahan diatas tujuan penelitian 

yang lebih spesifik adalah: 

Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Siti Mujayanah | 13.1.02.01.0209 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

1. Untuk mengetahui sistem penjualan 

tunai pada Kopkar PT. Gudang 

Garam Tbk. Kediri “MEKAR”. 

2. Untuk mengetahui sistem 

penerimaan kas tunai pada Kopkar 

PT. Gudang Garam Tbk. Kediri 

“MEKAR”. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2015:08), 

Metode penelitian kualitatif yaitu: 

“Metode Kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting) 

disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi 

budaya. Disebut sebagai metode 

kualitatif, karena data yang 

terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.” Jenis penelitian 

yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2015:7), “Jenis penelitian 

adalah suatu model penelitian yang 

digunakan dan dipersiapkan dalam 

suatu yang disusun secara teratur dan 

sistematis agar dapat memperoleh 

tujuan yang telah ditetapkan.” 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran 

peneliti bertindak sebagai pengumpul 

data, dimana perannya di lapangan 

hanya sebagai pengamat partisipan yang 

kehadirannya diketahui sepenuhnya 

oleh pihak informan. Kehadiran peneliti 

ini untuk mengumpulkan data dari 

informan dan juga dari manajer SDM 

Kopkar PT. Gudang Garam, Tbk. Kediri 

“MEKAR”. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih 

adalah Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR”, yang 

bertempat di Jl. Mataram 180, 

Karangrejo, Ngasem, Kab. Kediri. 

Untuk penelitian dilakukan selama 6 

bulan mulai dari bulan April 2017 

sampai Juli 2017. Peneliti memilih 

lokasi ini karena perusahaan ini 

melakukan sistem penjualan dan 

penerimaan kas yang bisa dibilang 

masih dalam tahap penyesuaian dari 

sistem manual ke sistem 

komputerisasi. 

D. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra pelaksanaan penelitian 
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a. Survey 

Survey yang dilakukan oleh 

peneliti disini adalah meninjau 

secara langsung lokasi penelitian 

yang akan dijadikan sebagai 

objek penelitian yaitu Kopkar 

PT. Gudang Garam, Tbk. Kediri 

“MEKAR”. 

b. Menentukan judul dan topik 

penelitian 

Setelah melakukan survey lokasi 

yang akan dijadikan tempat 

penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan 

judul penelitian yang diikuti 

oleh rumusan masalah 

penelitian. 

c. Menentukan instrumen 

penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini 

merupakan alat yang dapat 

digunakan mengumpulkan data-

data tentang sistem informasi 

akuntansi seperti daftar 

pertanyaan untuk mewawancarai 

pihak yang bersangkutan. 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pengumpulan data 

dilaksanakan selama proses 

penelitian berlangsung. Proses 

pengumpulan data lebih banyak 

menggunakan observasi langsung 

dan wawancara dengan pihak terkait 

seperti bagian gudang dan bagian 

manajer marketing dan operasional 

untuk memperoleh informasi 

mengenai sistem informasi 

akuntansi yang digunakan oleh 

Kopkar PT. Gudang Garam, Tbk. 

Kediri “MEKAR” dalam 

mengendalikan asset perusahaan 

khususnya penjualan dan 

penerimaan kas. 

3. Penyusunan laporan 

Penyusunan data atau informasi 

yang diperoleh dilakukan setelah 

melalui tahap pengolahan data. 

Langkah penyusunan data ini 

dilaksanakan agar laporan penelitian 

menjadi sistematis. 

E. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015:137), 

sumber data dapat dibagi menjadi dua 

yang meliputi: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono 

(2015:193), “data primer 

merupakan data yang langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data.” Sumber data 

primer yaitu data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

untuk menjawab masalah 

penelitiannya secara khusus. Data 

primer diperoleh dari wawancara 

secara langsung kepada pihak 
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kepala gudang, manajer marketing 

dan operasional dan juga 

karyawan Kopkar PT. Gudang 

Garam Tbk. Kediri “MEKAR”, 

yang dipilih sebagai informan 

utama bagi peneliti dengan 

kriteria tertentu. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono 

(2015:225), “Sumber data 

sekunder yaitu data yang tidak 

langsung memberikan data kepada 

peneliti, penelitian harus melalui 

orang lain atau mencari melalui 

dokumen.” Data sekunder dalam 

hal ini  yaitu data yang terkait 

tentang sistem penjualan barang 

dan sistem penerimaan kas yang 

dijadikan acuan utama untuk 

dilakukannya penelitian dengan 

judul tersebut. 

F. Prosesur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian, 

antara lain: 

1. Interview 

Menurut Sugiyono 

(2015:194), interview adalah 

“pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.” Dengan 

interview diharapkan dapat 

memperoleh data mengenai 

sejarah perusahaan dan tujuan 

perusahaan. Metode ini dilakukan 

dengan cara tanya jawab atau 

percakapan secara langsung 

dengan pihak perusahaan, yaitu 

kepala gudang, manajer marketing 

dan operasional dan juga 

karyawan Kopkar PT. Gudang 

Garam, Tbk. Kediri “MEKAR”. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono 

(2015:205), Dokumentasi 

merupakan “catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, dokumentasi biasanya 

berbentuk tulisan, gambaran atau 

karya-karya menumental dari 

seseorang.” Dalam hal ini penulis 

mencari dan mengumpulkan data 

yang berasal dari catatan atau arsip-

arsip tersimpan yang terkait dalam 

penelitian ini, contohnya: faktur dan 

surat order barang. 

3. Observasi 

Menurut Sugiyono 

(2015:203), observasi merupakan 

“suatu proses kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis.” 

Dalam penelitian ini penulis 

mengamati langsung evaluasi sistem 
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informasi akuntansi penjualan dan 

sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas pada Kopkar PT. 

Gudang Garam, Tbk. Kediri 

“MEKAR”. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2012:247), 

analisis data dimaknai sebagai 

berikut: 

Upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang 

lain.Proses analisis data dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam caatan 

lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, dan foto. 

Teknik analisis data yang ada dalam 

penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Langkah-langkah yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data mengenai 

sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas 

yang telah ditetapkan pada 

Kopkar PT. Gudang Garam, 

Tbk. Kediri “MEKAR”. 

2. Menganalisis dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas yang 

diterapkan pada Kopkar PT. 

Gudang Garam, Tbk. Kediri 

“MEKAR”. 

3. Membuat kesimpulan dan 

memberikan saran dalam sistem 

informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas pada 

Kopkar PT. Gudang Garam, 

Tbk. Kediri “MEKAR”. 

H. Pengecekan Keabsahan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pengecekan keabsahan 

dengan menggunakan Triangulasi. 

Menurut Moleong (2012:04), 

Triangulasi adalah “teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang telah 

ada.” 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Sistem Penjualan dan 

Penerimaan Kas pada Kopkar 

PT. Gudang Garam Tbk. Kediri 

“MEKAR” 

a. Prosedur yang Membentuk 

Sistem Penjualan dan 

Penerimaan Kas 

1) Prosedur Pemilihan 

Barang, dalam prosedur 

pemilihan barang, 

konsumen memilih 
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barang yang mereka 

inginkan di display 

penjualan. 

2) Prosedur Penerimaan 

Kas, dalam prosedur 

penerimaan kas, bagian 

kasir menerima 

pembayaran dari pembeli 

dan memberikan tanda 

pembayaran berupa struk 

belanja kemudian 

pembeli bisa mengambil 

barang pada bagian 

pembungkus barang. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” sudah 

terdapat pemisahan prosedur-

prosedur yang ada antara 

prosedur pemilihan barang 

dan prosedur penerimaan kas. 

b. Fungsi yang Terkait dalam 

Penjualan Tunai dan 

Penerimaan Kas 

1) Bagian Pembeli, Pembeli 

datang ke Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. 

Kediri “MEKAR” dan 

memilih barang yang di 

inginkan. Setelah selesai 

dengan memilih barang, 

barang bisa langsung 

dibawa ke bagian kasir 

untuk di hitung total 

belanjaannya. 

2) Bagian Kasir, Bagian 

kasir bertugas untuk: 

a) Menerima barang 

dari pelanggan untuk 

di hitung dan 

menanyakan apakah 

mempunyai kartu 

pelanggan atau tidak. 

Kalau mempunyai 

kartu pelanggan, di 

sertakan sekalian. 

b) Menerima 

pembayaran dari 

pelanggan dan 

mencetak struk 

belanja rangkap 2, 

satu untuk pelanggan 

satu untuk dijadikan 

arsip. 

c) Setiap hari 

melakukan 

pencocokan hasil 

penjualan tunai yang 

ada di mesin register 

kas dengan hasil 

uang yang diterima. 

Kalau hasilnya tidak 

sesuai, bagian kasir 

harus mengganti rugi 
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kerugian tersebut 

sesuai nominal yang 

hilang. Kalau 

jumlahnya sesuai, 

bisa langsung di 

serahkan ke bagian 

Kepala Kasir. 

3) Bagian Pembungkus, 

bagian pembungkus 

bertugas untuk 

membungkus barang 

yang sudah di scan oleh 

bagian kasir, setelah 

pembayarannya selesai 

bisa langsung diserahkan 

ke pelanggan. 

4) Bagian Kepala Kasir, 

bagian kepala kasir 

bertugas untuk: 

a) Menerima seluruh 

struk belanja pada 

hari itu, setelah itu 

membuat laporan 

penerimaan kas. 

b) Setelah membuat 

laporan penerimaan 

kas, dilanjutkan 

dengan membuat 

laporan penjualan 

tunai. Setelah itu, 

laporan penjualan 

tunai diserahkan ke 

bagian kepala 

urusan. 

c) Kepala kasir 

menerima jumlah 

penerimaan kas pada 

hari tersebut dari 

kasir, setelah itu 

memverifikasi hasil 

penerimaan kas, 

setelah diverifikasi 

diserahkan ke bagian 

kepala urusan. 

5) Kepala Urusan 

(Akuntansi), kepala 

urusan bertugas untuk: 

a) Menerima laporan 

penjualan tunai dari 

kepala kasir dan 

setelah itu di arsip. 

b) Menerima total 

penerimaan kas dari 

kepala kasir. 

c) Setelah itu membuat 

jurnal penerimaan 

kas dan jurnal 

penjualan tunai. 

d) Setelah membuat 

jurnal penerimaan 

kas, dan penjualan 

tunai, kepala urusan 

bertugas untuk 

menyetorkan 

Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Siti Mujayanah | 13.1.02.01.0209 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

penerimaan kas ke 

bank. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” 

fungsi yang terkait sudah 

efektif. Tetapi dalam fungsi 

pengiriman belum 

sepenuhnya dikembangkan, 

belum semua pelanggan 

mengetahui jika ada bagian 

pengiriman. 

c. Catatan Akuntansi yang 

digunakan dalam Sistem 

Penjualan Tunai dan 

Penerimaan Kas 

Perusahaan menggunakan 

beberapa catatan akuntansi, 

adalah sebagai berikut: 

1) Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan berfungsi 

untuk mencatat penjualan 

barang dagangan yang 

dilakukan dengan 

pembayaran tunai maupun 

kredit. 

2) Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas 

digunakan untuk merekam 

terjadinya penerimaan 

uang dari hasil penjualan 

tunai yang akan 

menambah kas. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR”  

catatan akuntansi yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan merujuk pada teori 

Mulyadi, (2016:468). 

Dokumen-dokumen tersebut 

mencakup jurnal-jurnal yang 

dibutuhkan untuk bagian 

penjualan dan penerimaan 

kas, seperti jurnal penjualan 

dan jurnal penerimaan kas. 

d. Dokumen yang digunakan 

pada Penjualan Tunai dan 

Penerimaan Kas 

Dalam Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. Kediri 

“MEKAR” dokumen yang 

digunakan adalah struk 

belanja. Pihak Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. Kediri 

“MEKAR” hanya 

menggunakan struk belanja 

sebagai dokumen untuk bukti 

pembeliannya. 

Dokumen yang 

digunakan dalam penerimaan 

kas adalah laporan 
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penerimaan kas dan laporan 

penjualan tunai. Selain itu 

juga mempunyai bukti 

setoran bank sebagai bukti 

penyetoran kas. 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” 

dokumen yang digunakan 

dalam penjualan tunai adalah 

struk belanja. Adapun dalam 

penerimaan kas, dokumen 

yang digunakan adalah 

laporan penerimaan kas, 

laporan penjualan tunai, bukti 

setor ke bank. 

2. Sistem Pengendalian Internal 

a. Struktur Organisasi 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” 

dalam struktur organisasi 

pada perusahaan sudah sesuai 

dengan job disk, namun 

terdapat beberapa jabatan 

yang merangkap fungsi 

tertentu, seperti kasir 

merangkap sebagai 

pembungkus jika tidak ada 

bagian pembungkus. 

b. Sistem Wewenang dan 

Prosedur Pencatatan yang 

Melindungi Kekayaan, 

Utang, Pendapatan dan 

Biaya 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” 

dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa sistem 

wewenang dan prosedur 

pencatatan sudah sesuai 

dengan job description. 

c. Praktik yang Sehat 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” 

praktik yang sehat dalam 

perusahaan sudah sesuai. 

Contohnya saja setiap struk 

belanja terdapat rincian-

rincian keterangan tentang 

barang yang dibeli, jumlah 

kas yang diterima dari 

penjualan disetor seluruhnya 

kepada kepala kasir pada hari 

tersebut, secara periodik 

Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Siti Mujayanah | 13.1.02.01.0209 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 11|| 

 
 

dilakukan perhitungan fisik 

barang yang tersedia. 

d. Karyawan yang Kompeten 

Sesuai dengan Tanggung 

Jawab 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pada 

Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR”  mutu 

karyawan pada perusahaan 

sudah cukup baik, namun 

perlu lebih di tingkatkan lagi 

agar pelanggan semakin puas 

atas kinerja karyawannya. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan pada Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. Kediri 

“MEKAR”, maka disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan penerapan 

sistem penjualan barang dan 

penerimaan kas sudah berjalan cukup 

efektif. Berikut hal-hal yang dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini: 

1. Pada Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” sudah 

terdapat pemisahan prosedur-

prosedur yang ada antara 

prosedur pemilihan barang dan 

prosedur penerimaan kas. 

2. Pada Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” masih 

terdapat penumpukkan job 

description, yaitu bagian 

pembungkus yang terkadang 

masih dikerjakan oleh bagian 

kasir. Seharusnya bagian 

pembungkus tetap di pisah 

seterusnya baik dalam keadaan 

sepi pengunjung maupun ramai 

pengunjung agar kinerja 

karyawan tetap maksimal. 

3. Pada Kopkar PT. Gudang Garam 

Tbk. Kediri “MEKAR” fungsi 

yang terkait dengan Penjualan 

tunai dan penerimaan kas sudah 

efektif. Tetapi dalam fungsi 

pengiriman belum sepenuhnya 

dikembangkan, belum semua 

pelanggan mengetahui jika ada 

bagian pengiriman. 

4. Pada Kopkar PT. Gudang 

Garam Tbk. Kediri “MEKAR” 

catatan akuntansi yang 

digunakan sudah mencakup 

jurnal-jurnal yang dibutuhkan 

untuk bagian penjualan dan 

penerimaan kas, seperti jurnal 

penjualan dan jurnal 

penerimaan kas. 

5. Pada Kopkar PT. Gudang 

Garam Tbk. Kediri “MEKAR” 

dokumen yang digunakan 

dalam penjualan tunai adalah 

struk belanja. Pada penerimaan 
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kas, dokumen yang digunakan 

adalah laporan penjualan tunai, 

laporan penerimaan kas, dan 

bukti setor ke bank. 
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