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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sistem pengendalian internal yang lemah akan

mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan
tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi. Selain itu
informasi akuntansi menjadi salah satu dasar penting dalam mengambil keputusan sumber daya
perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Selain itu juga sistem informasi yang
dibuat menurut pola yang terpadu sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan
kegiatan perusahaan.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi
Penjualan pada PR. Trubus Alami Tulungagung? (2) Bagaimana peningkatan atau penurunan pada
penerimaan kas saat terjadi penjualan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem informasi akuntansi
pada PR. Trubus Alami Tulungagung? (3) Apakah pengendalian internal pada sistem informasi
akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang telah diterapkan PR. Trubus Alami Tulungagung sudah
efektif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatatif dengan jenis penelitan deskriptif. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subyek penelitian ini
adalah PR. Trubus Alami Tulungagung dan obyek penelilitan ini adalah SIA Penjualan dan
penerimaan kas dalam rangka pengendalian internal pada PR. Trubus Alami Tulungagung.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah analisis informasi akuntansi penjualan dan penerimaan
kas pada PR. Trubus Alami Tulungagung masih kurang baik serta pengendalian internnya masih
kurang baik, dikarenakan tanggung jawab, wewenang dan prosedur perusahaan belum terpisahkan
secara tegas dan belum memeberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan
dan biaya.

KATA KUNCI : Sistem informasi akuntansi penjualan, penerimaan kas, pengendalian
internal
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I. LATAR BELAKANG

Peran dari sistem informasi

akuntansi terhadap kemajuan

organisasi sudah tidak diragukan

lagi. Dengan dukungan sistem

informasi akuntansi yang baik maka

sebuah perusahaan akan memiliki

berbagai keunggulan kompetitif,

sehingga mampu bersaing dengan

perusahaan lain. Menurut Widjajanto

(2005:4), sistem informasi akuntansi

adalah susunan berbagai formulir

catatan, peralatan, termasuk

komputer dan perlengkapannya serta

alat komunikasi, tenaga

pelaksanannya, dan laporan yang

terkoordinasi secara erat yang

didisain untuk menstaformasikan

data keuangan menjadi informasi

yang dibutuhkan manajemen.

Pada perusahaan jasa maupun

manufaktur, penjualan sangatlah

penting dan merupakan salah satu

roda penggerak dalam

kelangsungan hidup usaha

perusahaan. Agar kegiatan penjualan

dapat berjalan secara efektif, tujuan

perusahaan dapat tercapai sesuai

dengan apa yang telah

direncanakan, maka perlu adanya

sistem informasi akuntansi

penjualan. Dengan adanya suatu

sistem informasi akuntansi penjualan

yang terorganisir  dengan  baik,

aktivitas penjualan pada perusahaan

diharapkan   berjalan   dengan   baik

dan benar. Selain itu, dengan adanya

sistem informasi akuntansi penjualan

yang terorganisir dengan baik akan

membantu memberikan informasi

yang akurat bagi manajemen,

sehingga manajemen dapat

mengambil keputusan guna

melakukan penjualan secara tepat,

sehingga dapat meningkatkan

efektivitas pengendalian intern serta

mengetahui kemajuan yang dicapai

perusahaan. Menurut Soemarso

(2005:274), bahwa sistem informasi

akuntansi penjualan diartikan sebagai

suatu pembuatan pernyataan

penjualan, kegiatan akan dijelaskan

melalui prosedur-prosedur yang

meliputi urutan kegiatan sejak

diterimanya pesanan dari pembeli,

pengecekan barang ada atau tidak

ada dan diteruskan dengan

pengiriman barang yang disertai

dengan pembuatan faktur dan
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mengadakan pencatatan atas

penjualan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga

memerlukan pengelolaan kas. Dalam

sistem akuntansi pengelolaan kas

yang memegang peranan penting

bagi perusahaan yang diawali dari

penerimaan kas, pengeluaran kas,

dan laporan keuangan. Guna sistem

informasi akuntansi penerimaan kas

dalam perusahaan untuk

mengumpulkan, mencatat transaksi

yang dapat membantu pimpinan

untuk menangani penerimaan

perusahaan. Dalam sistem informasi

akuntansi penerimaan kas, aliran kas

yang terjadi di perusahaan berjalan

terus menerus sepanjang hidup

perusahaan, dengan syarat yang

bersangkutan masih beroperasi.

Aliran kas terdiri dari aliran kas

masuk dan kas keluar. Menurut

Mulyadi (2010:439), SIA

penerimaan kas adalah suatu catatan

yang dibuat untuk melaksanakan

kegiatan penerimaan uang dari

penjualan tunai atau dari piutang

yang siap dan bebas digunakan untuk

kegiatan umum perusahaan.

Agar kegiatan penjualan dapat

berjalan secara efektif, tujuan

perusahaan dapat tercapai sesuai

dengan apa yang telah

direncanakan, maka perlu adanya

pengendalian internal. Pengendalian

ditetapkan agar kegiatan operasi

berjalan dengan efektif dan efisien,

serta menjamin adanya keandalan

mengenai catatan laporan keuangan.

Pengendalian internal sangat besar

pengaruhnya atas laporan keuangan.

Dengan adanya pengendalian intern

akan tercipta suatu  sarana untuk

menyusun, mengumpulkan

informasi-informasi yang

berhubungan dengan transaksi

perusahaan, yang secara tidak

langsung dapat dijalankan dengan

baik.

Mardi (2011:59), menjelaskan

bahwa ada beberapa tujuan

pengendalian intern yaitu keamanan

harta milik perusahaan, memeriksa

ketelitian dan kebenaran informasi

akuntansi, dan meningkatkan

efisiensi operasional perusahaan,

membantu menjaga kebijaksanaan

manajemen yang telah ditetapkan.

Pendapat yang lain disampaikan oleh

Hall (2009:181), bahwa

pengendalian internal mencangkup

rencana organisasi dan semua
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metode serta tindakan yang telah

digunakan dalam perusahaan untuk

mengamankan aktivanya, mengecek

kecermatan dan keandalan dalam

akuntansi, memajukan efisiensi

operasi, dan mendorong ketaatan

pada kebijakan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di

atas, maka peneliti terdorong dan

tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengangkat judul: “ Sistem

Informasi Akuntansi Penjualan dan

Penerimaan Kas dalam rangka

Pengendalian Intern ( Studi Kasus

Pada Perusahaan Rokok Trubus

Alami Tulungagung).

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas,

maka peneliti memberikan

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan pada PR.

Trubus Alami Tulungagung?

2. Bagaimana Sistem Informasi

Akuntansi Penerimaan Kas pada

PR. Trubus Alami Tulungagung

3. Bagaimana Penegendalian Intern

terhadap SIA penjualan dan SIA

penerimaan kas pada PR. Trubus

Alami Tulungagung?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan

yang diajukan dalam penelitian ini,

maka tujuan  penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan

menganalisis pelaksanaan Sistem

Informasi Akuntansi pada

PR.Trubrus Alami Tulungagung?

2. Untuk mengetahui dan

menganalisis keefektifan

pengendalian intern pada Sistem

Informasi Akuntansi Penjualan

yang diterapkan pada PR. Trubus

Alami Tulungagung?

3. Untuk mengetahui dan

menganalisis peningkatan dan

penurunan pada penerimaan kas

saat terjadi penjualan yang

berkaitan dengan pelaksanaan

Sistem Informasi Akuntansi pada

PR. Trubus Alami Tulungagung?

II. METODE

A. Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel

Penelitian

Sugiyono (2010:38) Variabel

penelitian pada dasarnya adalah

“segala sesuatu yang berbentuk

apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi
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tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini

variabel penelitian adalah:

a. SIA Penjualan

b. SIA Penerimaan Kas

c. Pengendalian Internal

2. Definisi Operasional Variabel

a. SIA Penjualan

Menurut Soemarso

(2005:274), bahwa Sistem

Informasi Akuntansi

Penjualan diartikan sebagai

suatu pembuatan pernyataan

penjualan, kegiatan akan

dijelaskan melalui prosedur-

prosedur yang meliputi urutan

kegiatan sejak diterimanya

pesanan dari pembeli,

pengecekan barang ada atau

tidak ada dan diteruskan

dengan pengiriman barang

yang disertai dengan

pembuatan faktur dan

mengadakan pencatatan atas

penjualan yang berlaku.

b. SIA Penerimaan Kas

Menurut Mulyadi (2010:439),

SIA Penerimaan kas adalah

suatu catatan yang dibuat

untuk melaksanakan kegiatan

penerimaan uang dari

penjualan tunai atau dari

piutang yang siap dan bebas

digunakan untuk kegiatan

umum perusahaan.

Penerimaan kas perusahaan

berasal dari dua sumber

utama, yaitu penerimaan kas

dari penjualan tunai dan

penerimaan kas dari piutang.

c. Pengendalian Internal

Menurut Mardi (2011:59),

pengendalian internal

merupakan suatu sistem yang

meliputi struktur organisasi

beserta semua mekanisme

dan ukuran-ukuran yang

dipatuhi bersama untuk

menjaga seluruh harta

kekayaan organisasi darai

berbagai arah.

B. Pendekatan dan Teknik

Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini

menggunakan penelitian

deskriptif
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3. Tempat dan Waktu

Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

JL. Dusun Gempolan,

Kecamatan Pakel,

Kabupaten Tulungagung

tepatnya pada PR. Trubus

Alami Tulungagung.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai

pada bulan februari-juni

2017.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian  ini

adalah PR. Trubus Alami

Tulungagung.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini

adalah Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan Dalam

Rangka Pengendalian Internal

Pada PR. Trubus Alami

Tulungagung.

D. Sumber Data

1. Data primer

Dalam penelitian ini data primer

diperoleh dari hasil wawancara

yang dilakukan oleh peneliti

kepada direktur perusahaan

rokok Trubus Alami

Tulungagung.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian

ini yaitu data yang langsung

diperoleh peneliti dari

narasumber. Data tersebut

berupa catatan, profil

perusahaan, dan laporan

keuangan publikasi perusahaan

untuk periode 2013-2016 yang

berhubungan dengan SIA

penjulan dan SIA peneriman kas

dalam pengendalian internal

perusahaan rokok Trubus Alami

Tulungagung.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian

ini adalah mengenai

prosedur penjualan dan

piutang serta mengenai

Sistem Informasi Akuntansi

terhadap piutang yang

diterapkan, dengan

narasumber yaitu direktur

PR. Trubus Alami

Tulungagung.

2. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian ini yang

akan di observasi adalah data
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mengenai Sistem Akuntansi

Penjuaan dan Piutang Tak

Tertagih.

3. Dokumentasi

Catatan dalam penelitian ini

meliputi: sejarah berdirinya,

struktur organisasi dan job

description PR. Trubus

Alami Tulungagung.

F. Teknik Analisis Data

Mengumpulkan data dan

mendeskripsikan sistem

pengendalian internal  serta

membandingkan antara teori

yang telah dibahas oleh penulis

pada bab 2 (dua) dengan

kenyataan yang terdapat pada

lapangan mengenai analisis

Sistem Informasi Akuntansi

Penjualan dan Penerimaan Kas

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung setelah itu

membuat kesimpulan bahwa

terdapat kelemahan dalam

Sistem Informsi Akuntansi

Penjualan dan Penerimaan Kas

terhadap pengendalian ntern

yang diterapkan PR. Trubus

Alami Tulungagung.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Analisis Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan

1. Fungsi terkait penjualan tunai

Berdasarkan hasil

analisis fungsi-fungsi yang

terkait dalam penjualan tunai

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung hanya terdapat 4

fungsi saja, sedangkan menurut

teori Mulyadi (2010:462) ada 5

fungsi yang terkait penjualan

tuanai. Selain itu, teori Mulyadi

tidak menjelaskan adanya bagian

produksi, tetapi sebaliknya pada

PR. Trubus Alami Tulungagung

menjelaskan adanya fungsi

produksi. Hal ini, menunjukkan

bahwa pembagian fungsi yang

terkait dalam penjualan tunai

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung kurang

sesuai/spesifik. Seharusnya

pembagian fungsi penjualan

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung perlu

ditambahkan, agar tidak terjadi

perangkapan fungsi. Seperti

fungsi accounting dengan fungsi

kas dan fungsi akuntansi.

Dimana fungsi kas dan
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akuntansi memiliki tanggung

jawab sendiri.

2. Dokumen yang digunakan

dalam sistem informasi

akuntansi penjualan

Berdasarkan hasil analisis

dokumentasi penjualan yang

terdapat pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori Mulyadi

belum sesuai. Hal ini

ditunjukkan dengan tidak adanya

kesamaan dokumen penjualan

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori. Selain itu,

dokumen penjualan pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

kurang spesifik, seharusnya

perlu ditambahkan, agar tidak

terjadi pemanipulasian data

perusahaan.

3. Catatan akuntansi yang

digunakan dalam sistem

penjualan tunai

Berdasarkan hasil analisis,

catatan akuntansi yang

digunakan penjualan tunai yang

terdapat pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori Mulyadi

belum sesuai. Dikarenakan ada 3

kesamaan dalam catatan

akuntansi yang digunakan

penjualan tunai pada PR. Trubus

Alami Tulungagung dengan

yang terdapat pada teori. Hal ini

dapat mengakibatkan

pemanipulasian catatan

akuntansi oleh bagian

accounting atau bagian lain yang

bersangkutan.

4. Prosedur penjualan tunai

Berdasarkan hasil analisis,

dilihat dari prosedur penjualan

tunai pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori kurang

sesuai. Dikarenakan pada bagian

order penjualan yang terdapat

pada teori membuat faktur

penjualan tunai dengan

banyaknya rangkap yang

ditujukan pada masing-masing

bagian, sedangkan pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

yang ada pada bagian penjualan

membuat faktur penjualan tunai

yang disebut pada perusahaan

yaitu invoice ada 5 rangkap yang

hanya di tujukan kepada

beberapa bagian saja. Pada PR.
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Trubus Alami Tulungagung

memiliki perbedaan prosedur

dengan yang terdapt pada teori

yaitu pada faktur penjualan

tunai. Dimana faktur penjualan

tunai pada PR. Trubus Alami

merangkap 5 yang lembar 1

untuk buyer, lembar 2 untuk

accounting, lembar 3 untuk

bank, lembar 4 untuk marketing,

dan lebar 5 untuk di arsipkan

oleh bagian penjualan, yang

mana seharusnya didalam

perusahaan faktur penjualan

tunai di tujukan kepada masing-

masing bagian tidak hanya di

yujukan kepada bagian

accounting saja sedangkan pada

teori bagian penjualan

menyebarkan faktur penjualan

tunai kepada masing-masing

bagian, lain halnya dengan

prosedur yang ada pada PR.

Trubus Alami Tulunggung

kurang lengkap atau kurang

sesuai dengan prosedur

penjualan yang sebenarnya.

Seharusnya penjualan tunai

(invoice)pada PR. Trubus Alami

Tulungagung disebarkan adil

kepada masing-masing bagian.

B. Analisis Sistem Informasi

Akuntansi Penerimaan Kas

1. Fungsi yang terkait

penerimaan kas

Berdasarkan hasil

analisis, dapat dilihat fungsi-

fungsi yang terkait pada

penerimaan kas belum lengkap.

Ada beberapa fungsi yang

tidak tercantum pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

dengan yang terdapat pada

teori. Hal ini

menunjukkanbahwa

pembagian funsi yang terkait

dalam penerimaan kas PR.

Trubus Alami Tulungagung

kurang spesifik. Seharusnya

pebagian fungsi penerimaan

kas pada PR. Trubus Alami

Tulungagung perlu

ditambahkan, agar tidak tejadi

perangkapan fungsi. Seperti

halnya pada penjualan tunai.

2. Dokumen yang digunakan

dalam penerimaan kas

Berdasarkan hasil analisis,

dokumen penjualan yang

terdapat pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori Mulyadi
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belum sesuai. Hal ini

ditunjukkan dengan hanya ada 4

kesamaan dokumen penerimaan

kas pada PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori. Selain itu,

dokumen penerimaan kas pada

PR. Trubus Alami Tulungagung

kurang spesifik, seharusnya

dokumen penerimaan kas pada

PR. Trubus Alami Tulungagung

perlu ditambahkan, agar tidak

terjadi pemanipulasian data

perusahaan.

3. Catatan akuntansi yang

digunakandalam penerimaan

kas

Berdasarkan hasil

analisis, catatan akuntansi yang

digunakan dalam penerimaan

kas yang terdapat pada PR.

Trubus Alami

Tulungagungdengan yang

terdapat pada teori belum

sesuai. Dikarenakan tidak ada

kesamaan dalam catatan

akuntansi yang digunakan

dalam penerimaan kas  pada

PR. Trubus Alami

Tulungagung dengan yang

terdapat pada teori. Halini

dapat mengakibatkan

pemanipulasian catatan

akuntansi baik oleh bagian

accounting atau bagian lain

yang bersangkutan.

4. Prosedur penerimaan kas

Berdasarkan hasil

analisis, prosedur penerimaan

kas harus sesuai dan saling

bersangkut paut atau saling

membutuhkan. Lain halnya

dengan prosedur penerimaan kas

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung. Pada perusahaan

ini prosedur penerimaan kasnya

belum lengkap dengan prosedur

yang ada pada teori.  Sama

halnya dengan prosedur

penjualan tunai yang kuran

efektif dibandingkan dengan

yang terdapat pada teori. Selain

itu, pada teori Mulyadi ada

prosedur penyetoran kas ke

bank, sedangkan pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

tidak terdapat prosedur tersebut.

Seharusnya prosedur dalam

perusahaan rokok ini dilengkapi

serta dalam pembagian prosedur

lebih diutamakan agar terhindar

dari penyalahgunaan dokumen-
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dokumen ataupun catatan

akuntansi.

C. Analisis Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan dan

Penerimaan Kas Terhadap

Pengendalian Intern Pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

1. Struktur organisasi yang

memisahkan tanggung jawab

fungsional

Hal ini berkaitan pada

penerimaan kas dengan

penjualan tunai, sehingga dapat

disimpulkan bahwa jika

penjualan tunai tidak terkendali

dengan baik, maka akan

berpengaruh pada penerimaan

kas terhadap perusahaan.

2. Sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang

memberikan perlindungan

yang cukup terhadap

kekayaan, uang, pendapatan

dan biaya

Hal ini dapat

disimpulkan, bahwa penjualan

dan penerimaan kas dalam

pengendalian internnya kurang

efektif. Dikarenakan prosedur

pencatatan pada PR. Trubus

Alami Tulungagung belum

semua melalui jabatan yang

memiliki wewenang dalam

perusahaan tersebut, sehingga

kurang penjelasan yang rinci

untuk perusahaan yang dapat

mengakibatkanpenyalahgunaan

karyawan perusahaan.

3. Karyawan yang mututan

sesuai dengan tanggung

jawabnya

Seperti halnya PR. Trubus

Alami Tulungagung memiliki

cara untuk mendapatkan

karyawan yang dapat

dipercaya perusahaan yaitu

dengan cara menyeleksi calon

karyawan berdasarkan

persyaratan yang dituntut oleh

pekerjaannya, selain

menyeleksi karyawan

manajemen perusahaan juga

menganalisis jabatan yangada

dalam perusahaan dan

menentukan syarat-syarat yang

dipenuhi oleh calon karyawan

yang akan menduduki jabatan

tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam hal ini dapat

dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut:
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1. Analisis sistem informasi

akuntansi penjualan tunai pada

PR. Trubus Alami

Tulungagung masih kurang

baik diantaranya sebagai

berikut :

a. Ditunjukkan bahwa

pembagian fungsi yang

terkait dalam penjualan

tunai pada PR. Trubus

Alami Tulungagung kurang

spesifik. Dikarenakan

terdapat perangkapan fungsi

yang terkait penjualan tunai

pada perusahaan.Terdapat

kurang kelengkapan

dokumen yang digunakan

penjualan tunai pada PR.

Trubus Alami Tulungagung.

b. Catatan akuntansi pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

belum sesuai, dikarenakan

catatan akuntansi yang

digunakan penjualan tunai

kurang terperinci atau

kurang lengkap.

c. Prosedur penjualan pada

PR. Trubus Alami

Tulungagung juga kurang

sesuai. Dikarenakan pada

bagian order penjualan yang

seharusnya membuat faktur

penjualan tunai dengan

banyaknya rangkap yang

disebarkan pada masing-

masing bagian dan juga

halnya pada bagian

pengiriman, membuat faktur

penjualan tunai yang disebut

invoice, dikarenakan ada 4

rangkap yang hanya

ditujukan kepada beberapa

bagian saja sehingga

prosedurnya kurang

spesifik.

2. Analisis sistem informasi

akuntansi penerimaan kas pada

PR. Trubus Alami Tulungagung

masih kurang baik diantaranya

sebagai berikut :

a. Ditunjukkan bahwa

pembagian fungsi yang

terkait dalam penerimaan

kas pada PR. Trubus Alami

Tulungagung juga kurang

spesifik. Dikarenakan

terdapat perangkapan fungsi

yang terkait penerimaan kas

pada perusahaan.

b. Catatan akuntansi pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

belum sesuai, dikarenakan
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catatan akuntansi yang

digunakan dalam

penerimaan kas kurang

terperinci atau kurang

lengkap.

c. Prosedur penerimaan kas

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung juga kurang

sesuai. Dikarenakan pada

kurangnya prosedur

penyetoran kas ke bank.

Seharusnya prosedur dalam

perusahaan rokok ini

dilengkapi serta dalam

pembagian prosedur lebih

diutamakan agar terhindar

dari penyalahgunaan

dokumen-dokumen ataupun

catatan akuntansi.

3. Analisis sistem informasi

akuntansi penjulan tunai dan

penerimaan kas terhadap

pengendalian intern pada PR.

Trubus Alami Tulungagung

masih kurang baik, diantaranya

sebagai berikut :

a. Pembagian tanggung jawab

fungsional dalam organisasi

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung belum sesuai,

dikarenakan struktur

organisasi dalam penjualan

dan penerimaan kas masih

belum terpisahkan dari fungsi

operasional dan penyimpanan

dari fungsi akuntansi.

b. Wewenang dan prosedur

pencatatan dalam penjualan

tunai pada PR. Trubus Alami

Tulungagung masih terdapat

kekurangan, yang mana

penjualan tunai pada

perusahaan belum memenuhi

prosedur yang ada.

Wewenang dan prosedur

pencatatan penerimaan kas

pada PR. Trubus Alami

Tulungagung juga masih

terdapat kekurangan, dimana

prosedur yang meliputi

dokumen dan pencatatan kas

yang ada seharusnya

ditujukan pada masing-

masing bagian tidak terlihat

pada prosedur penerimaan

kas pada PR. Trubus Alami

Tulungagung.
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