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Abstrak 
 

UD Bangkit Jaya adalah sebuah usaha dagang yang menjual barang – barang kebutuhan rumah 
tangga seperti sikat, sapu, hanger, kapstok, kain lap pel, dan lain – lain. Semua penjualan 
dilakukan dengan memberikan tempo pembayaran 30 hari sejak tanggal transaksi. Pelanggannya 
adalah beberapa supermarket yang ada di Semarang seperti Ada Swalayan, Gelael, Sanya group 
(Sanya Mataram, Sanya Sambiroto, Sanya Magelang, Sanya Ungaran), Intan Permai. 
Sempurnamart, Anterah Gajah, Anterah Peterongan, dan Koussuntermert. 
 
Kegiatan operasional yang telah dijalankan oleh UD Bangkit Jaya, terdapat permasalahan adanya 
ketidakcocokan atau perbedaan antara barang yang tercantum pada nota penjualan dengan 
barang yang dikirim atau yang keluar dari gudang. Hal ini mengakibatkan terjadinya retur. Retur 
yang biasa terjadi dikarenakan barang yang rusak (cacat pabrik), kesalahan karyawan yang 
kurang menghafal kode jenis barang yang ada, dan juga karena adanya kebijakan dari pemilik 
untuk mengganti barang yang dipesan pelanggan dengan barang lain yang sejenis dengan bentuk 
dan juga harga yang sama ketika barang yang dipesan pelanggan kosong (ketika belum ada stock 
barang dari pabrik). 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 
metode observasi, dan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada semua karyawan (15 orang) yang 
terlibat dalam kegiatan penjualan pada UD Bangkit Jaya. Tipe data yang digunakan oleh penulis 
adalah tipe kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung, 
bentuknya informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data – data 
yang diperoleh dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam siklus penjualan 
kredit untuk menemukan keunggulan dan kelemahan yang ada dalam sistem tersebut. 
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