
DAFTAR PERTANYAAN (GUIDELINE) 

“Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pada PT. Citra Unggas Mandiri” 

 

PENGENDALIAN UMUM 

Nilai Integritas dan Etika 

1. Apakah ada kebijakan khusus mengenai kode etika dalam bekerja? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah pada bagian penjualan maupun bagian EDP penjualan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan kebijakan mengenai 

conflict of interst? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Adakah dan bagaimana kebijakan mengenai kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Komitmen Terhadap Kompetensi 

1. Apakah perusahaan memiliki kualisifikasi kemampuan dan keahlian tertentu bagi bagian penjualan maupun bagian EDP 

penjualan dan apakah kemampuan dan keahlian tersebut telah mendukung pekerjaannya? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah perusahaan memberikan peluang bagi personil bagian penjualan maupun EDP penjualan untuk mengembangkan 

kompetensi, dengan mengikuti pelatihan – pelatihan, mengikuti seminar – seminar? 



................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah terdapat program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil bagian pengolahan data – data penjualan kredit? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah terdapat evaluasi yang dilakukan secara periodik berdasarkan kriteria yang ada pada kinerja para personil? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Filosofi dan Gaya Operasi 

1.  Apakah manajemen mentolerir adanya penyelewengan atau pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan?  

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah ada punishment (sangsi) atas pelanggaran atau tidak? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Bagaimana manajemen atau pimpinan mengkomunikasikan pemahaman mengenai perilaku yang jujur dalam bekerja ? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi 

1. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan pemisahan fungsi  yang jelas dan tertulis? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah pemisahan fungsi dalam siklus penjualan kredit sudah memadai dan bagaimana pemisahan fungsinya? 

................................................................................................................................................................................................................ 



3. Apakah bagian EDP penjualan berada dibawah naungan departemen penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah perusahaan sudah memiliki departemen IT yang berdiri sendiri (independen) terhadap departemen lainnya?  

................................................................................................................................................................................................................ 

5. Apa job description masing – masing fungsi dalam siklus penjualan kredit? Apakah sudah cukup memadai atau menjamin 

pengendalian? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

6. Apakah bagian EDP penjualan sudah memiliki fungsi sebagai operator? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

7. Apakah fungsi operator sudah independen terhadap fungsi – fungsi yang lain? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

8. Apakah bagian EDP penjualan sudah memiliki fungsi sebagai librarian? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

9. Apakah dalam departemen IT terpadat personil sebagai analis sistem dan programmer? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 



Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

1. Apakah ada dan bagaimana kebijakan mengenai proses rekruitment? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah ada dan bagaimana kebijakan mengenai proses training? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah ada dan bagaimana kebijakan mengenai proses promotion? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah ada dan bagaimana kebijakan mengenai proses rotation? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Kesadaran Pengendalian 

1.  Adakah penunjukan auditor internal maupun auditor independen untuk melakukan audit terhadap bagian penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Adakah penujukan auditor internal maupun auditor independen untuk melakukan audit terhadap bagian EDP penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Adakah prosedur  untuk melakukan tindakan perbaikan atau koreksi atas kelemahan pengendalian pada bagian penjualan kredit? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



Penaksiran Risiko 

1. Adakah dan bagaimana kebijkanan / treatment / prosedur untuk mengatasi risiko – risiko yang terjadi, misalnya adakah sistem 

back – up untuk menjamin kemanan data, adakah sistem keamanan untuk mencegah terjadinya pencurian, dan adakah asuransi 

terhadap sistem komputer dan aset – aset perusahaan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah perusahaan melakukan penaksiran terhadap risiko – risiko yang mungkin terjadi pada bagian penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah perusahaan melakukan penaksiran terhadap risiko – risiko yang mungkin terjadi pada bagian EDP penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Informasi dan Komunikasi 

1. Apakah data dari bagian penjualan dapat diakses oleh bagian atau divisi lain? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah hasil laporan dikomunikasikan dengan baik kepada user yang berkepentingan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah aplikasi sistem pada bagian penjualan sudah menyediakan fasilitas yang lengkap, yang bisa menyajikan bentuk – bentuk 

laporan bisa disesuaikan dengan keinginan user? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 



Aktivitas Pengendalian  

1. Apakah perusahaan sudah memiliki prosedur otorisasi yang jelas pada bagian penjualan dan bagian EDP penjualan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Adakah ada pembatasan akses fisik untuk menghindari masuknya orang yang tidak berwenang? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3.  Adakah peraturan yang memberikan sanksi yang jelas terhadap orang – orang yang tidak berwenang, untuk akses fisik ke sistem? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan prosedur pemantauan mengenai penggunaan password, misalnya: password bukan 

tentang identitas pribadi (nama atau tanggal lahir), password diganti secara periodik, dan password tidak boleh diketahui atau 

diberitahukan kepada orang lain)? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Pemantauan (Monitoring) 

1.  Apakah dilakukan pemantauan ataupun evaluasi secara periodik untuk memastikan apakah pengendalian yang ada masih efektif 

yang mampu mengendalikan semua aktivitas dengan benar? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah semua aktivitas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada? 

................................................................................................................................................................................................................ 



3. Apakah ada kebijakan pemantauan terhadap perubahan lingkungkan perusahaan beserta pengendalian yang dibutuhkan yang 

mampu mengendalikannya? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

PENGENDALIAN APLIKASI 

Boundry Control 

1. Ketika masuk ke dalam sistem adakah fasilitas password maupun user-id? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Sudah adakah fungsi yang mengolah pemberian user-id berikut password? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Adakah sistem proteksi untuk mengatisipasi adanya user yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses sistem, misalnya 

setelah 3 kali melakukan kesalahan memasukkan password maka secara otomatis sistem akan log-off? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Input Control 

1. Apakah desain display awal pada saat penginputan sudah menyediakan judul, notes, dan instruksi? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah aplikasi sistem sudah menyediakan fasilitas field yang lengkap dan fasilitas penyiapan batch untuk mempermudah 

operator dalam melakukan proses penginputan? 



................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah aplikasi sistem sudah menyediakan fasilitas warning untuk mengidentifikasi file yang tidak logis maupun untuk 

mencegah kelalaian operator? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah terdapat prosedur untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang masuk dan terekam dalam komputer adalah hanya 

transaksi yang telah terotorisasi secara sah? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

Proses Control 

1. Apakah perusahaan mempunyai component replication sebagai komponen cadangan jika terjadi kerusakan atau error? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah komputer server maupun komputer personal sudah menggunakan UPS (Uninteruptible Power Supply)? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3.  Apakah proses update dapat dilaksanakan oleh sistem dengan baik? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Apakah dokumen asli disimpan untuk jangka waktu tertentu sehingga memungkinkan dilakukan verifikasi atau pengecekan data? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



Output Control 

1. Apakah proses back – up data dilakukan secara rutin terhadap hasil output? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah ada peraturan – peraturan khusus mengenai data – data apa yang harus di back – up? Kapan proses back – up data 

dilakukan? Berapa banyak jumlah copy arsip yang harus dibuat? Media penyimpanan data seperti apakah yang di gunakan? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur lamanya suatu data atau dokumen harus disimpan sebelum data atau 

dokumen tersebut dimusnahkan? 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Adakah proses pemeliharaan terhadap media penyimpanan, hasil back – up data? 

................................................................................................................................................................................................................ 

5. Adakah penataan dan pemisahan media penyimpanan, hasil back – up data? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

6. Adakah tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan media penyimpanan, hasil back – up data? 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

7. Adakah pembatasan akses terhadap personil yang ingin mengakses hasil back – up data? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



Database Control 

1. Apakah dilakukan pengecekan ke dalam data base untuk memastikan bahwa semua data sudah diproses ke dalam file database? 

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Apakah dilakuakan pengecekan ke dalam database untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan telah dikelompokkan 

sesuai pengklasifikasian secara tepat, misalnya data dari suplier A dimasukan ke data suplier A dengan tepat? 

................................................................................................................................................................................................................ 

3. Apakah terdapat fasilitas warning dalam database untuk mengkontrol kredit limit dan kredit term? 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



TAHAPAN TEST DATA 

Test data yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji keandalan pengendalian 

input. Dengan teknik ini, peneliti menyiapkan data dummy untuk melakukan test 

input ke dalam aplikasi. Langkah – langkah yang digunakan peneliti untuk 

melakukan test data adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : Mempelajari sistem yang ada. 

Tahap 2 : Menganalisis keberadaan pengendalian aplikasi, jika tidak ada 

lakukan prosedur alternatif. 

Tahap 3 : Bila ada pengendalian aplikasi, tentukan field – field penting 

yang perlu diuji. 

Tahap 4  :  Siapkan Dummy data dan hasil yang diperkirakan. 

Tahap 5  : Lakukan pengujian. 

Tahap 6 : Analisis hasil pengujian dan kesimpulan. 

 

 

 



PENJELASAN DOMAIN DARI MASING – MASING FILED 

 

FIELD DOMAIN 

STOCK - Karakter 2 digit (alphabetic). 

- Input kode untuk melakukan transaksi pembelian 

stock “BS”, penjualan stock “SS”, dan penjualan non 

stock “ENTER”. 

DATE Tanggal mengikuti setting tanggal sistem komputer. 

NO. BP -   Karakter 7 digit (numeric). 

-   Berasal dari no dokumen bukti pembelian. 

SPLOODE Tidak ada user yang mengetahui mengenai field ini dan 

field ini juga tidak pernah digunakan.  

FAKTUR SUPPLIER Di input berdasarkan faktur yang berasal dari supplier. 

CUSTOMER -   Karakter 3 digit (numeric). 

-   Input no kode customer / peternak. 

KANDANG Merupakan database dari field customer dan field ini 

berisi nama peternak 

FAKTUR Sistem sudah mengurutkan no faktur secara otomatis, 

tanpa user melakukan input ke dalam komputer.  

CSH/CRD -  Karakter 1 digit (alphabetic). 

- Input C untuk penjualan tunai dan input D untuk 

penjualan kredit. 

 



DISC Karakter 2 digit (numeric), hanya produk – produk 

tertentu saja yang di beri diskon. 

E.DISC Tidak ada user yang mengetahui mengenai field ini dan 

field ini juga tidak pernah digunakan 

PROD CODE -   Karakter 7 digit (numeric + alphabetic) 

-  Kode BR untuk ayam bibit hidup, kode MDC untuk 

obat, dan kode S10, S11, Dan S12 untuk pakan 

ternak. 

OTY -   Karakter 7 digit (numeric) 

-  Untuk input jumlah barang yang akan dibeli atau yang 

akan dijual. 

FREIGHT Perusahaan tidak mengenakan biaya angkut kepada 

customer atau peternaknya. 

 

 



KERTAS KERJA TEST DATA 



Nama Field Dummy Data Kendali yang Diuji Hasil yang Diperkirakan Hasil yang Terjadi Simpulan 

Stock  AB Validity Chek 
Sistem akan menolak karena kode 
yang di input tidak ada. Sistem akan menolak 

Sistem sudah memiliki pengendalian field yang 
mampu mendeteksi data yang di input ke dalam 
sistem, apakah data tersebut valid atau tidak. 

 
Dibiarkan 
kosong Completeness Check 

Sistem akan menolak karena kode 
harus di input. Sistem menerima 

Apabila field ini dikosongi berarti dilakukan 
penjulan non stock. Hal ini dapat menjadi 
kelemahan bagi sistem, seharusnya untuk 
penjualan non stock tetap harus dibuat kode. 

      

Date ab-cd-efgh Date check 
Sistem akan menolak karena data 
yang dimasukan bukan numeric Sistem akan menolak 

Sistem akan menolak karena tangggal berisi 
numeric misalnya 27-4-2006. 

 27-15-2006 Format Mask Sistem akan menolak bulan 15 Sistem akan menolak  

Sistem akan menolak, karena tidak ada bulan 15 
dalam sistem komputer. Dimana bulan dalam 
sistem komputer ada 12 bulan. 

         

NO. BP 
Dibiarkan 
kosong Completeness Check 

Sistem akan menolak karena NO. 
BP  harus di input.  Sistem akan menolak 

Field NO. BP harus di input ke dalam komputer, 
karena field ini nantinya akan digunakan 
sebagai  bukti dan dokumen pendukung untuk 
transaksi pembelian kepada supplier. 

 
123456 di 
input dua kali 

Sequence / Duplication 
Check 

Sistem akan menolak No. Bukti 
pembelian sudah ada  Sistem akan menolak 

 Sistem akan menolak apabila NO. BP di input 
dua kali  ke dalam sistem komputer. Field ini 
berkaitan dengan cetak dokumen bukti 
pembelian. 

         
SPLOODE         

FAKTUR 
SUPPLIER 

Dibiarkan 
kosong Completeness Check 

Sistem akan menolak karena kode 
harus di input.  Sistem akan menolak 

Field Faktur Supplier harus di input ke dalam 
komputer, karena nantinya field ini nantinya 
digunakan sebagai bukti dan dokumen 
pendukung dari transaksi pembelian barang ke 
supplier dan apabila terjadi kesalahan maka 
dapat langsung ditelusur dari no faktur supplier  
tersebut. 

      

 
123456 di 
input dua kali 

Sequence / Duplication 
Check 

Sistem akan menolak No. faktur 
sudah ada  Sistem akan menolak 

 Sistem akan menolak apabila  no faktur 
supplier di input dua kali, karena tidak mungkin 
no faktur ada yang sama. 

      

CUSTOMER 
Dibiarkan 
kosong Completeness Check 

Sistem akan menolak karena kode 
harus di input.  Sistem akan menolak 

Field customer harus di input ke dalam 
komputer, karena field ini merupakan kode 
penggenal tiap customer / peternak. 

 963 Validity Chek 
Sistem akan menolak karena kode 
pelanggan tidak ada. Sistem akan menolak 

Sistem sudah memiliki pengendalian field yang 
mampu mendeteksi data yang di input ke dalam 
sistem, apakah data tersebut valid atau tidak 
(apakah kode yang di input ada dalam sistem 
komputer). 

      
Dibiarkan Ffield ini berisi  nama  customer / peternak yang 



 

Keterangan: 

Nama Field  : Rincian dari field - field yang akan di uji. 

Dummy Data  : Data buatan yang akan diuji. 

Kendali yang diuji : Pengendalian field atau input 

Hasil yang diperkirakan : Respon yang sesungguhnya diberikan oleh sistem atas data yang di input ke dalam sistem. 

Hasil yang terjadi : Respon sesungguhnya sistem terhadap data yang di input ke dalam sistem. 

Simpulan  : Kesimpulan dari hasil pengujian. 



    STRUKTUR ORGANISASI 

PT. CITRA UNGGAS MANDIRI 

 

 

     

 

 

 

 
 
 
 
 

Direktur 

Divisi Marketing Divisi Finance 

Poduksi Marketing Accounting Finance 

Credit 
control 

Kasir Sales Admin Staff Accounting Technical 
Service 



JOB DESCRIPTION 

 

1. Direktur 

- Mengawasi divisi marketing dan finance. 

- Menjamin berjalannya prosedur dan sistem yang sudah ada. 

- Melakukan koordinasi dengan manajer – manajer dan memberikan wewenang 

khusus, serta meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan harian. 

2. Marketing 

- Menjual produk ke customer 

- Melakukan order ke supplier 

- Menjamin tepatnya penerimaan barang sesuai pesanan. 

3. Produksi 

- Melakukan pembinaan terhadap peternak (customer). 

- Mengawasi proses produksi dari awal sampai akhir. 

4. Finance 

- Mengawasi dan melakukan pembayaran ke supplier. 

- Menerima pembayaran dari customer. 

- Menentukan kredit term dan limit term untuk masing – masing customer. 

- Mempersiapkan prosedur dan surat kerja sama dengan customer. 

5. Accounting 

- Melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap data – data transaksi. 

- Mengumpulkan semua catatan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. 

- Melakukan kontrol terhadap semua transaksi. 

- Membuat laporan keuangan. 

 

 
 
 
 



PROSEDUR PEMBELIAN DAN PENJUALAN FEED, DOC, OBAT, VAKSIN & 

PERALATAN (BARANG YANG LANGSUNG DIKIRIM KE PIR) 

 

DILAKUKAN OLEH TINDAKAN 

SALES ADMIN 

 

 

 

 

 

 

FARM / PIR 

 

 

SALES ADMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUNTING 

 

 

 

01. Terima Dik (Dokumen) dari Technical Service: 

- PPDDM (Program Pemasukan DOC dan Makanan) 

untuk kebutuhan akan feed dan DOC. 

- OVO (Order Vaksin dan Obat – Obatan) untuk 

kebutuhan akan Vaksin dan Obat – Obatan. 

- SPKK (Surat Perjanjian Kredit Peralatan Kandang) 

untuk kebutuhan akan peralatan kandang. 

02. Terima BPE (Bukti Pendukung Eksternal) Beserta 

barang dari Supplier. BPE yang telah ditandatangani 

akan diserahkan oleh Spplier ke Sales Admin. 

03. Terima BPE dari Supplier kemudian cocokkan dokumen 

– dokumen tersebut dengan OP dan DK yang diarsip 

sementara. Berdasarkan dokumen – dokumen tersebut 

buat dan tandatangani BP (Bukti Pembelian) rangkap 2 

dan F (PIR) ( Faktur PIR) rangkap 3. Pembuatan F(PIR) 

khusus untuk penjualan ke PIR kemudian distribusikan 

dokumen – dokumen sebagai berikut: 

- OP, BPE dan BP lbr 1,2 diserahkan ke Accounting. 

- Khusus untuk penjulana ke PIR serahkan F (PIR) lbr 3 

ke Accounting. 

- Khusus untuk penjualan ke PIR, serahkan F(PIR) lbr 1 

ke Credit Control. 

- Arsip DK, sedangkan F(PIR) lbr 2 untuk perhitungan 

dan lampiran di DPUP. 

04 Terima OP, BPE, dan BP lbr 1,2 dari SAles Admin. 

Setelah diperiksa, lakukan pencatatan dalam JnPb 

(Jurnal Pembelian) kemudian OP, BPE, dan BP lbr 2 

diarsip sedangkan BP lbr 1 diarsip sementara untuk 

verifikasi pada saat pembayaran kepada Supplier. 



 

 

 

 

CREDIT CONTROL 

verifikasi pada saat pembayaran kepada Supplier. 

05. Untuk penjualan ke PIR terima F(PIR) lbr 3 dari Sales 

Admin. Setelah diperiksa lakukan pencatatan dalan JnPj 

(Jurnal Penjualan) kemudian arsip F(PIR) lbr 3 tersebut. 

06. Terima F(PIR) lbr 1 dari Sales Admin. Kemudian arsip 

sementara F(PIR) lbr 1 (ke prosedur pembayaran ayam 

broiler ke PIR). 

 

 



PROSEDUR PENJUALAN VACCINE & OBAT – OBATAN KE PIR 

 

Dilakukan Oleh TINDAKAN 

SALES ADMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Service 

 

 

PIR 

 

 

Technical Service 

 

SALES ADMIN 

 

 

 

 

 

1. Terima barang dan ESD {External Supporting Documents / SJ 

(Surat Jalan)}. Kemudian bandingkan dokumen tersebut 

dengan OVO lembar 1 (Order Vaksin dan Obat – obatan) 

{dari prosedur pembelian}. Perikasa dan cocokan kedua 

dokumen tersebut, apabila tidak sesuai informasikan ke 

Supplier sedangkan apabila sesuai beri nomor ESD. 

- Bila barang yang dikirim bukan barang in transit, catat 

penerimaan barang tersebut di KS (Kartu Stock) kemudian 

arsip ESD dan OVO lembar 1. 

- Bila barang yang dikirim adalah barang in transit, arsip ESD 

dan OVO lembar 1. 

2. Pada saat akan mengirim barang ke PIR (baik untuk barang in 

transit maupun bukan in transit), siapkan DO (Delivery Order) 

rangkap 3. setelah ditandatangani, serahkan DO rangkap 3 

beserta barang yang akan di kirim ke Technical Service. 

3. Terima DO rangkap 3 beserta barang dari Sales Admin. 

Setelah ditandatangani, serahkan DO rangkap 3 diserahkan 

kembali ke Production Admin, melalui Technical Service. 

4. Terima Barang dan DO rangkap 3 dari Technical Service dan 

tandatangani. Kemudian serahkan DO rangkap 3 tersebut 

kembali ke Technical Service. 

5. Terima kembali DO rangkap 3 dari PIR dan serahkan 

dokumen tersebut ke Sales Admin. 

6. Terima DO rangkap 3 dari Technical Service, kemudian 

distribusikan DO sebagai berikut: 

- DO lbr 1 ke Credit Control 

- DO lbr 2 ke Accounting 

- Bila barang yang dikirim bukan barang in transit, 

berdasarkan DO lbr 3 lakukan pencatatan di KS (Kartu 

Stock), kemudian pada akhir bulan buat MSR (Monthly 

Stcok Report) dan serahkan laporan tersebut ke 

Accounting. DO lbr 3 akan digunakan sebagai dasar 

pembuatan faktur PIR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUNTING 

 

CREDIT 

CONTROL 

Stock), kemudian pada akhir bulan buat MSR (Monthly 

Stcok Report) dan serahkan laporan tersebut ke 

Accounting. DO lbr 3 akan digunakan sebagai dasar 

pembuatan faktur PIR. 

- Bila Barang yang dikirim adalah barang in transit, tidak 

perlu dilakukan pencatatan di KS (Kartu Stock). DO lbr 3 

akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Faktur 

PIR. 

7. Terima DO lbr 2 dari Sales Admin untuk digunakan sebagai 

dokumen pendukung F(PIR) untuk jurnal penjualan. 

8. Terima DO lbr 1 dari Production Admin untuk digunakan 

sebagai dokumen pendukung F(PIR) untuk penagihan ke PIR.  

 



PROSEDUR TRANSFER FEED & OBAT ANTAR ANGGOTA PIR 

 

DILAKUKAN OLEH Tindakan 

ANGGOTA PIR 

(Yang Membutuhkan) 

PEMBINA 

 

 

 

ANGGOTA PIR 

(Yang Memberikan) 

 

 

 

ANGGOTA PIR 

(Yang Membutuhkan) 

 

 

 

PEMBINA 

 

 

SALES ADMIN 

 

 

 

FINANCE 

 

 

 

 

 

1. Berdasarkan kebutuhan Feed atau Obat, informasikan ke 

pembina. 

2. Terima informasi kebutuhan feed atau obat dari anggota 

PIR (yang membutuhkan), buat dan tandatangani BT 

(Bukti Transfer) rangkap 5. Kemudian serahkan BT 

rangkap 5 tersebut ke anggota PIR (yang memberikan). 

3. Terima BT rangkap 5 dari Pembina, lalu siapkan Feed 

atau obat dan tandatangani BT rangkap 5 tersebut. Setelah 

itu serahkan BT lbr 1 – 4 beserta feed atau obat ke 

pembina untuk diserahkan ke anggota PIR (yang 

membutuhkan) dan arsip BT lbr 5. 

4. Terima dan periksa BT lbr 1 – 4 beserta feed atau obat 

dari anggota PIR ( yang memberikan) melalui pembina. 

Bila cocok dan sesuai, tandatangani BT lbr 1 – 4 tersebut. 

Kemudian serahkan BT lbr 3 ke ekspedisi untuk 

penagihan ongkos angkut dan BT lbr 4 diarsip. 

5. Terima dan periksa BT lbr 1 – 2 dari anggota PIR (yang 

Membutuhkan). Kemudian serahkan BT lbr 1 – 2 tersebut 

ke Sales Admin. 

6. Terima dan periksa BT lbr 1 – 2 dari pembina, kemudian 

buat dan tandatangani KN (Kredit Nota) rangkap 4 dan 

DN (Debit Nota) rangkap 4, kemudian serahkan BT lbr 1 

– 2, KN rangkap 4, dan DN rangkap 4 ke Finance. 

7. Terima dan periksa BT lbr 1 – 2 dari pembina, KN 

rangkap 4 dan DN rangkap 4  dari Sales Admin. Bila 

cocok dan sesuai, buat dan tandatangani DN (Debit Nota) 

rangkap 4 dan KN (Kredit Nota) rangkap 4. kemudian 

distribusikan dokumen – dokumen tersebut sebagai 

berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALES ADMIN 

 

ACCOUNTING 

 

- DN lbr 2, BT lbr 2, KN lbr 2, BT lbr 1 diserahkan ke 

Accounting. 

- DN lbr 3 diserahkan ke anggota PIR (yang 

membutuhkan). 

- KN lbr 3 diserahkan ke anggota PIR (yang 

memberikan). 

- KN lbr 4, DN lbr 4 diserahkan ke Sales Admin. 

- DN lbr 1, dan KN lbr 1 diarsip sementara (dilanjutkan 

ke prosedur pembayaran ayam ke PIR). 

8. Terima dan periksa KN lbr 4 dan DN lbr 4 dari Finance, 

kemudian arsip dokumen tersebut. 

9. Terima DN lbr 2, BT lbr 2, KN lbr 2, dan BT lbr 1 dari 

Finance, lalu periksa dokumen – dokumen tersebut. Bila 

cocok dan sesuai, lakukan jurnal dan arsip sementara DN 

lbr 2, KN lbr 2, dan BT lbr 1 – 2 (lanjutkan ke prosedur 

pembayaran ayam ke PIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak manajemen 

PT. Citra Unggas Mandiri, peneliti memperoleh data – data atau informasi sebagai 

berikut: 

PENGENDALIAN UMUM  

I.  LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

A. NILAI INTEGRITAS DAN ETIKA 

Perusahaan sudah memiliki kebijakan tertulis (peraturan) yang 

mengatur mengenai masalah integritas dan etika dalam bekerja dan 

manajemen perusahaan sudah dapat mengkomunikasikan dengan baik dan 

jelas kepada setiap karyawannya. 

 Peraturan – peraturan yang sekarang ada pada perusahaan, adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan tidak memperbolehkan suami istri bekerja bersama dalam 

perusahaan. 

2. Perusahaan tidak memperbolehkan, adanya karyawan yang memiliki 

hubungan keluarga. 

3. Perusahaan tidak akan mentolelir karyawan yang melakukan 

penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian, perusahaan akan 

mengambil tindakan pemecatan bahkan sampai diusut melalui jalur 

hukum. 

 



B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

1. Perusahaan memiliki kriteria atau persyaratan dasar pendidikan tertentu 

bagi karyawannya untuk masing – masing posisi atau sesuai dengan tugas 

dan tanggungjawabnya dalam perusahaan. Kriteria atau persyaratan yang 

diminta perusahaan, adalah sebagai berikut: 

• Finance   ◊  S1 Akuntansi/Manajemen ipk min. 3.00 

• Accounting  ◊   S1 Akuntansi ipk min 3.00 

• Kasir       ◊  S1 Akuntansi/Manajemen ipk min. 2.75 

• Credit Control    ◊   S1 Akuntansi/Manajemen ipk min. 3.00  

• Produksi / Pembina  ◊  S1 Peternakan ipk min. 2.80 

• Divisi marketing   ◊  S1 Segala Jurusan ipk min. 2.75 

• Administrasi     ◊  S1 Segala Jurusan ipk min. 2.75 

• Sales admin.  ◊   S1 Segala Jurusan ipk min. 2.75 

• Technical Service   ◊  D3 Segala Jurusan ipk min. 2.75 

 2. Perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, yang 

dilakukan secara periodik yang lakukan setiap tahun oleh pihak atasan 

langsung. Penilaian terhadap kinerja karyawan tersebut dilakukan untuk 

mempromosikan kenaikan jabatan karyawan yang memiliki kinerja atau 

prestasi yang bagus dan manajemen perusahaan juga memberikan reward 

kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik, berupa kenaikan gaji 

maupun pemberian bonus.  

Poin – poin penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, 

yaitu: 



1. Pencapaian hasil kerja karyawan yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya. 

2. Komunikasi antar karyawan dan atasan. 

3. Tingkah laku karyawan. 

4. Pengambilan keputusan atau problem solving. 

5. Kerajian dan kerapian. 

 

C. FILOSOFI DAN GAYA OPERASI 

Visi dan misi PT. Citra Unggas Mandiri, adalah sebagai berikut: 

Visi :  Meningkatkan perekonomian bangsa melalui peternakan yang maju 

dan modern. 

Misi :  Memajukan peternakan di Indonesia. 

• Namun perusahaan belum dapat dengan baik mensosialisasikan kepada 

karyawanya megenai pemahaman visi dan misi dari perusahaan. 

• Manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan selalu menilai 

potensi yang mungkin menimbulkan kerugian bagi perusahaan, hal 

tersebut terlihat dengan adanya kontrak kerja sama antara peternak dengan 

perusahaan dan adanya jaminan (serterfikat tanah) yang diminta oleh 

perusahaan kepada peternak yang bertujuan untuk meminimalkan risiko 

kerugian perusahan apabila piutang peternak tidak tertagih. 

 

 

 



D. STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMISAHAN FUNGSI 

 Gambar struktur organisasi dan pemisahan fungsi terlampir. 

 Adapun Job Description atas masing – masing pekerjaan, adalah sebagai 

berikut: 

a. Direktur 

- Mengawasi divisi marketing dan finance. 

- Menjamin berjalannya prosedur dan sistem yang sudah ada. 

- Melakukan koordinasi dengan manajer – manajer dan memberikan 

wewenang khusus, serta meminta pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan harian. 

b. Marketing 

- Menjual produk ke customer 

- Melakukan order ke supplier 

- Menjamin tepatnya penerimaan barang sesuai pesanan. 

c. Produksi 

- Melakukan pembinaan terhadap peternak (customer). 

- Mengawasi proses produksi dari awal sampai akhir. 

d. Finance 

- Mengawasi dan melakukan pembayaran ke supplier. 

- Menerima pembayaran dari customer. 

- Menentukan kredit term dan limit term untuk masing – masing 

customer. 

- Mempersiapkan prosedur dan surat kerja sama dengan customer. 



e. Accounting 

- Melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap data – data transaksi. 

- Mengumpulkan semua catatan seluruh transaksi yang terjadi di 

perusahaan. 

- Melakukan kontrol terhadap semua transaksi. 

- Membuat laporan keuangan. 

 

Adapun kondisi struktur organisasi yang sekarang ada pada PT. Citra 

Unggas Mandiri, adalah sebagai berikut: 

1. PT. Citra Unggas Mandiri belum memiliki depertemen IT sendiri  yang 

berfungsi untuk menjamin kelancaran jalannya sistem komputer dan juga 

termasuk memperbaiki sistem apabila terjadi error atau kerusakan. 

Sehingga apabila terjadi masalah atau kerusakan sistem komputer, 

perusahaan akan mengalami hambatan dalam pengolahan data – data 

transaksi yang disebabkan pihak perusahaan tidak dapat segera 

memperbaiki kerusakan yang terjadi, perusahaan harus menunggu 

departemen IT dari Jakarta yang merupakan pusat dari PT. Citra Unggas 

Mandiri. 

2. PT. Citra Unggas Mandiri  belum memiliki karyawan yang fungsi 

librarian yang bertanggungjawab atas proses back – up data, penyimpanan 

serta pemeliharaan media penyimpanan hasil dari back – up data yang 

telah dilakukan. Adapun data – data hasil back – up data disimpan dan 



dipelihara dengan baik  oleh masing – masing karyawan yang memilki 

tanggung jawab terhadap data tersebut. 

3. PT. Citra Unggas Mandiri  belum memiliki internal auditor sendiri, yang 

mana audit yang dilakukan selama ini dilakukan oleh auditor internal dari 

Holding Company. 

 

E. KEBIJAKAN DAN PRAKTIK SUMBER DAYA MANUSIA 

1. PT. Citra Unggas Mandiri sudah memiliki kebijakan mengenai masalah 

rekuitment, dimana perusahaan mempekerjakan karyawan sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya, nilai IPK sesuai dengan kriteria perusahaan, 

dan pada saat proses rekuitment terhadap karyawan baru, perusahaan 

melakukan tes kemampuan dan wawancara sesuai dengan bidangnya 

masing – masing. Bila calon karyawan yang lulus tes kemampuan maka 

selanjutnya akan dilakukan psikotes. 

2. Traning memberikan pemahaman mengenai orientasi perusahaan yang 

diberikan sesuai dengan level karyawan. Dan proses training ini dilakukan 

oleh karyawan lama terhadap karyawan baru.  

 Dan dalam proses training ini, setiap karyawan diberikan pemahaman 

mengenai gambaran perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta sistem 

prosedur yang ada dan berlaku dalam perusahaan.  

 Apabila seorang karyawan akan dipromosikan naik jabatan, karyawan 

tersebut harus melalui psikotes yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan dari karyawan yang bersangkutan, apakah kemampuan yang 



dimiliki oleh karyawan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawab 

yang akan diberikan kepadanya.  

Tetapi perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengikuti pelatihan – pelatihan dan seminar – seminar yang dapat 

mengembangkan kemampuan dan memotivasi karyawan untuk bekerja 

lebih baik. 

3. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses promotion, dimana 

proses promotion tersebut didasarkan pada kinerja masing – masing 

karyawan dan bila karyawan memiliki kinerja dan prestasi yang baik 

dalam menjalankan tugas yang menjadi tangungjawabnya didalam 

perusahaan maka karyawan tersebut akan memperoleh prioritas 

dipromosikan untuk naik jabatan. Dimana proses promosi tersebut 

dilakukan setelah karyawan bekerja dalam perusahaan selama 2 - 3 tahun.  

 

F. KESADARAN PENGENDALIAN  

1. Manajemen perusahaan sudah melakukan audit yang dilakukan secara 

periodik (setiap tahun) dan manajemen perusahaan segera melakukan 

tindakan perbaikan atau koreksi atas penunjukkan auditor internal atas 

kelemahan pengendalian intern perusahaan. 

2. Apabila pihak manajemen perusahaan menemukan adanya indikasi adanya 

penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, maka 

manajemen perusahaan akan segera melakukan audit. 

 



II. PENAKSIRAN RISIKO 

Risiko bisnis: 

1. Adanya kontrak kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

customer (peternak). Dan untuk mengantispasi kemungkinan tidak 

tertagihnya piutang, maka perusahaan meminta jaminan kepada customer 

(peternak) berupa seterfikat tanah dan juga perusahaan melakukan analisis 

terhadap kapasitas kemampuan tiap customernya. 

2. Perusahaan sudah melakukan antisipasi keterlambatan distribusi barang ke 

peternak (PIR), kekurangan pakan, dan kelebihan pakan ternak yang 

dimiliki oleh peternak dengan melakukan transfer barang antar anggota 

PIR. Hal ini dilakukan agar konsumsi pakan yang dilakukan oleh ternak 

dapat dikontrol atau dipantau dengan baik oleh pihak perusahaan 

3. Perusahaan sudah menetapkan standar tingkat kematian ayam, yang 

dihitung berdasarkan berat rata – rata ayam. Dan apabila lebih rendah atau 

sama dengan standar maka perusahaan akan memberikan insentif sebesar 

Rp. 30,- /kg.  

Risiko IT: 

4. Untuk mengantisipasi kemungkinan data – data yang hilang, maka semua 

data harus di back – up setiap harinya. Media yang di gunakan untuk 

penyimpanan yaitu disket, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

musibah seperti kebakaran, maka disket yang berisi data – data tersebut di 

simpan dalam brangkas ataupun disimpan / dibawa pulang oleh karyawan 

yang bertanggungjawab atas data – data tersebut.  



5. Password yang ada untuk akses ke dalam sistem diketahui oleh semua 

karyawan perusahaan, hal ini menurut pihak perusahaan dilakukan untuk 

memudahkan proses pengolahan data – data transaksi pada saat karyawan 

yang berwenang tidak masuk kerja. 

6. Perusahaan belum memiliki departemen IT sendiri, sehingga apabila 

terjadi masalah atau kerusakan sistem komputer, perusahaan akan 

mengalami hambatan dalam pengolahan data – data transaksi yang 

disebabkan pihak perusahaan tidak dapat segera memperbaiki kerusakan 

yang terjadi, perusahaan harus menunggu departemen IT dari Jakarta yang 

merupakan pusat dari PT. Citra Unggas Mandiri.. 

 

III. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Program aplikasi sudah dapat menghasilkan bentuk – bentuk laporan – 

laporan yang informatif (laporan penjualan harian dan laporan penjualan 

bulanan), dan  laporan yang dihasilkan dikomunikasikan secara tepat kepada 

user yang berkepentingan, serta laporan dari hasil transaksi penjualan kredit 

disajikan secara rutin (setiap hari). 

Bentuk – bentuk laporan yang dihasilkan, adalah sebagai berikut: 

1.  Daftar Perhitungan Untuk Peternak (DPUP), yang dilaporkan kepada 

accounting untuk dilakukan verifikasi atau pengecekan terhadap dokumen 

– dokumen yang ada (SPPA, Surat Jalan,  Bukti Transfer, Debet Nota, 

Kredit Nota). Dapat dilihat dalam lampiran 3. 



2. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat oleh kasir untuk 

dilaporkan ke finance. 

3. Summary Sales Report dilaporkan kepada accounting. 

 

IV. AKTIVITAS PENGENDALIAN 

1. Walaupun aplikasi sistem sudah meminta user memasukan password 

untuk masuk ke dalam sistem, tetapi dalam penggunaannya kurang efektif 

karena semua karyawan perusahaan mengetahui password yang ada, serta 

tidak adanya prosedur mengenai penggunaan password. Hal seperti ini 

dilakukan untuk memudahkan apabila ada salah seorang dari karyawan 

yang tidak masuk, maka proses pengolahan data – data transaksi tetap 

dapat dilakuakan. 

2. Tidak adanya pembatasan akses fisik, hal ini terlihat penempatan 

komputer yang di letakan ditempat yang memungkinkan setiap karyawan 

bebas untuk menggunakan komputer tersebut, sehingga akan memberi 

kemudahan bagi karyawan lain yang tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan akses ke komputer. 

 

V. PEMANTAUAN (MONITORING) 

 Proses pemantauan (monitoring) dilakukan secara langsung oleh 

masing – masing  departemen, untuk menentukan apakah pengendalian yang 

ada sudah mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mengendalikan 

semua aktivitas dan kegiatan perusahaan sesuai dengan prosedur yang ada. 



Adapun aktivitas atau kegiatan perusahaan yang dilakukan secara rutin, yaitu: 

1. Kasir harus membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

yang dilakukan secara rutin. 

2. Apabila barang yang dikirim bukan barang in transit, penerimaan barang 

harus di catat dalam kartu stock. Dan bila barang yang dikirim adalah 

barang in transit cukup arsip surat jalan. 

3. Output hasil pemrosesan data, yang hasilnya berupa Daftar Perhitungan 

Untuk Peternak (DPUP) diverifikasi oleh accounting berdasarkan 

dokumen – dokumen yang ada, yang bersangkutan dengan peternak 

(SPPA, Surat Jalan, Bukti Transfer, Debet Nota, Kredit Nota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGENDALIAN APLIKASI 

I. BOUNDRY CONTROL 

1. Aplikasi sistem sudah meminta user menginput password apabila akan 

melakukan akses ke dalam sistem sehingga dapat memberikan jaminan 

keamanan terhadap data – data dan laporan yang dihasilkan perusahaan 

dari user yang tidak berkepentingan.  

2. Dan sistem sudah memiliki fasilitas maintainance yang memilki fungsi 

untuk mengolah pemberian password serta mengolah penggantian 

password. 

  Namun hal tersebut tidak diaplikasikan secara baik, karena semua 

password yang ada untuk akses ke dalam system diketahui oleh seluruh 

karyawan. 

 

II. INPUT CONTROL 

1. Walaupun aplikasi sudah menyediakan fasilitas warning atas kesalahan 

input yang dilakukan oleh user, tetapi aplikasi sistem, baru dapat 

memberikan pesan warning pada akhir proses atau pada proses 

penyimpanan. Hal tersebut kurang efisien, karena user harus mengecek 

kembali data – data yang input, apabila user salah atau kurang lengkap 

dalam menginput data.. 

2. Aplikasi sistem menggunakan bahasa inggris, sehingga kurang familiar 

dengan user. 



3. Aplikasi sistem menyediakan help facility (bantuan) untuk membantu user 

ketika mengalami kesulitan dalam melakukan penginputan data. 

4. Dalam melakukan proses input data, aplikasi sistem sudah mimiliki 

fasilitas penyiapan batch yang dapat melakukan penginputan secara 

langsung.  

5. Pengkodean data sudah dibuat secara sederhana, yang dapat dengan 

mudah di ingat oleh user. Misalnya kode customer dan supplier dibuat 3 

digit dan kode yang dibuat mudah diingat oleh user. 

 

III. PROCESS CONTROL 

1. Proses perhitungan, pengelompokan, maupun klasifikasi data transaksi 

dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan data yang valid 

sehingga nantinya laporan penjualan yang dihasilkan dapat diperoleh 

secara akurat. 

2. Aplikasi sistem bebas dari kesalahan desain, dimana setiap perintah yang 

diberikan oleh user tersedia pada set perintah di komputer. 

3. Walaupun tidak ada prosedur khusus dan otorisasi mengenai proses 

pengulangan yang diakibatkan kesalahan input data yang dilakukan oleh 

operator, tetapi apabila terjadi kesalahan input maka akan dapat diketahui 

pada saat dilakukan pengeceken atau verifikasi yang dilakukan oleh bagian 

akuntansi. 



4. Semua komputer sudah menggunakan UPS (Uniteruptible Power Supply), 

sehingga dapat mengantisipasi apabila terjadi listrik padam maka proses 

input data masih dapat dilaksanakan. 

 

IV. OUTPUT CONTROL 

1. Bentuk output yang dihasilkan mudah dipahami dan sudah menyediakan 

rincian perhitungan yang lengkap sehingga dapat memberikan kemudahan 

bagi orang yang membacanya. 

2. Belum adanya otorisasi yang jelas untuk akses terhadap output hasil 

pemrosesan data, hal ini terlihat dengan tidak adanya penyimpanan output 

hasil pemrosesan data secara baik sehingga semua karyawan dapat dengan 

mudah untuk akses output hasil pemrosesan data tanpa adanya otorisasi 

dari karyawan yang berwenang. 

 

V. DATABASE CONTROL 

1. Proses back – up data dilakukan secara rutin setiap harinya terhadap data – 

data transaksi sehingga dapat menjamin keamanan data. 

2. Hasil back – up data disimpan melalui media disket dan disket disimpan 

dan dipelihara dengan baik (disimpan dalam brangkas atau dibawa pulang 

oleh karyawan yang memiliki tanggungjawab terhadap data tersebut), hal 

tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan data – data dari kemungkinan 

ancaman kebakaran dan lain sebagainya. 



3. Update data ke dalam database dilakukan secara tepat dan semua data 

yang masuk ke dalam database dikelompokan sesuai dengan 

pengklarifikasian secara tepat. 

4. Walaupun perusahaan tidak memiliki seorang karyawan sebagai librarian, 

tetapi semua data – data dan hasil back – up data sudah disimpan dan 

dipelihara dengan baik oleh masing – masing karyawan yang memiliki 

tanggungjawab atas pekerjaannya (data – data tarnsaksi penjualan 

disimpan oleh sales admin dan DDPIK [Disket Data Pengeluaran Kas] 

disimpan oleh Kasir). 

5. Walaupun dalam database tidak memiliki fasilitas yang dapat memberikan 

pesan warning untuk mengkontrol limit kredit, tetapi perusahaan sudah 

melakukan analisis terhadap kemampuan setiap konsumennya pada saat 

melakukan kontrak kerja sama. 

 

Cirebon, 10 Mei 2006 

 

 

Hanny Gunawan, SE 

Head Accounting & Finance 
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