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BAB IV 

Hasil dan Analisis 

 

4.1. Profil dan Sejarah PT. Javas Tripta Gemala 

Nama   : PT. Javas Tripta Gemala 

Alamat  : Jl. Soekarno Hatta No.46, Gayamsari, Kota Semarang, 

Jawa Tengah 50166 

Bidang usaha  :  Distributor produk herbal 

 

 PT. Javas Tripta Gemala telah diresmikan menjadi PT selama 2 tahun. 

Berdirinya PT. Javas Tripta Gemala tidak terlepas dari naungan PT. Mulia Putra 

Mandiri yang terletak di jalan Kembang Kencana. Rukan Aries Niaga Blok A1 No 

wvx, RT.5/RW.9, North Meruya, Kembangan, West Jakarta City, Jakarta 12210. 

Perusahaan tersebut bergerak dibidang distributor produk herbal, tumbuh-

tumbuhan, nutrisi, dan produk kesehatan lainnya 

 

4.2   Hasil Evaluasi dan Pembahasan 

Evaluasi sistem pengendalian internal PT. Javas Tripta Gemala dapat dilihat 

dari bagaimana penerapan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada 

perusahaan. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi.
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4.2.1 Pengendalian Umum 

 Terdapat kelemahan pada pengendalian operasi perusahaan yaitu untuk 

menginput transaksi dalam jumlah kecil atau retur barang harga harus diinput 

secara manual. Hal tersebut dikarenakan harga yang ada pada sistem adalah harga 

barang grosir dan bukan harga barang ecer. Sehingga admin penjualan akan 

menghitung secara manual dan menginput harga secara manual sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan. Risikonya adalah admin penjualan dapat menginput 

harga barang yang tidak sesuai dalam arti dapat memanipulasi transaksi dalam 

jumlah kecil (dibawah jumlah grosir). Evaluasi pengendalian umum diuraikan 

pada tabel evaluasi. 
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Tabel 1: Evaluasi Pengendalian Umum 

Jenis 

pengendalian 

Indikator Praktik dalam perusahaan Hasil 

A1. 

Pengendalian 

Organisasi 

Adanya struktur organisasi dan 

pembagian Tugas. Terdapat 

empat pedoman dalam 

pembagian tugas untuk mencegah 

kekeliruan yang disengaja 

maupun tidak, yaitu : 

 

 

 

 

 

• Pemisahan Tugas 

Pengelolaan Aktiva. Hal 

tersebut dilakukan untuk 

menghindarkan 

perusahaan dari penipuan.  

 

Sudah terdapat struktur organisasi pada 

perusahaan dan pemisahan tugas telah di 

laksanakan pada perusahaan. Seperti pada 

bagian gudang terdapat 2 pegawai, satu menjadi 

admin dan satunya lagi menjadi pengawas 

gudang. Pada bagian penjualan terdapat 1 admin 

khusus untuk menangani transaksi penjualan 

kredit maupun retur penjualan. Kemudian 

terdapat satu admin lagi untuk menangani 

transaksi penjualan tunai. 

 

• Pada perusahaan pengelolaan catatan 

persediaan barang masih dilakukan oleh 

karyawan bagian gudang. Hal tersebut 

dikarenakan input barang kembali yang 

dilakukan secara manual sehingga untuk 

Pada pengendalian organisasi, PT 

Javas Tripta Gemala telah 

melakukan pemisahan tugas dan 

pembagian tugas dengan cukup baik. 

Dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian organisasi yang ada 

sudah cukup kuat untuk menangani 

risiko adanya fraud. 
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• Pemisahan otorisasi -

penanganan aktiva. 

Sebaiknya orang yang 

memberi otorisasi 

transaksi tidak turut 

berpatisipasi dalam 

pengendalian terhadap 

aktiva yang bersangkutan. 

• Pemisahan tugas dalam 

fungsi akuntansi. Sistem 

akuntansi dapat dikatakan 

kurang baik apabila dalam 

sistem tersebut seorang 

karyawan bertanggung 

jawab untuk mencatat 

transaksi, dari sejak tahap 

pertama pembukuan 

memudahkan pencatatan dilakukan oleh 

admin gudang. 

 

 

 

• Otorisasi untuk pembayaran faktur 

penjualan dan yang menandatangani cek 

untuk pembayaran atas faktur tersebut 

tidak dilakukan oleh orang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

• Dalam perusahaan, karyawan yang 

bertanggung jawab untuk mencatat 

transaksi dari awal hingga akhir bukan 

orang yang sama. Akan tetapi pada akhir 

untuk posting buku besar dan pelaporan 

dari berbagai divisi ditangani oleh 

bagian akuntansi yaitu Ibu Yohana.  
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sampai dengan akhir yaitu 

berupa posting dalam 

buku besar dan pelaporan. 

Ini memperbesar 

kemungkinan bahwa 

kesalahan yang tidak 

disengaja akan tetap tidak 

terungkap. 

• Pemisahan operasi/ 

akuntansi/ pencatatan. 

Apabila masing-masing 

divisi menyelenggarakan 

pembukuan dan 

pelaporannya sendiri-

sendiri, akan timbul 

kecenderungan untuk 

subyektif mengenai hasil/ 

kegiatan yang dilaporkan. 

Untuk mencegah hal yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dalam pemisahan operasi/ akuntansi/ 

dan pencatatan PT Javas Tripta Gemala 

setiap divisi masih membuat 

pelaporannya sendiri-sendiri. Akan 

tetapi pada bagian akuntansi akan 

melakukan penyesuaian terhadap 

pelaporan yang dibuat oleh masing-

masing divisi. 
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tidak diinginkan secara 

khusus, maka bagian 

penanganan catatan harus 

berada dalam divisi 

tersendiri dan dilakukan 

pengawasan. 

A2. 

Pengendalian 

Operasi 

Menilai sejauh mana sistem 

informasi tersebut beroperasi. 

Apakah sudah sesuai dengan 

yang diharapkan atau belum 

Setiap bagian sistem SDS sudah dapat 

beroperasi dengan baik. Para pengguna sistem 

tidak kesulitan untuk mengoperasikan sistem 

tersebut. Akan tetapi dalam mengisi database 

yang berkaitan dengan pelanggan masih 

dibutuhkan sales id untuk mencari nama toko 

yang terdaftar pada sistem. Hal tersebut 

dikarenakan terkadang terdapat nama toko yang 

sama dengan alamat yang berbeda.. 

Pada pengendalian operasi 

perusahaan, sistem yang digunakan 

(SDS) sudah beroperasi dengan baik. 

Hanya saja masih terdapat 

kekurangan mengenai 

ketidakefektifan data pelanggan 

yang harus dikonfirmasi oleh sales 

dengan menggunakan sales id. 

Meskipun hal tersebut tidak 

menganggu sistem operasional 

perusahaan akan tetapi dapat 

mengurangi efektifitas dari sistem 

operasional perusahaan. 
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A3. 

Pengendalian 

perubahan 

Perubahan - perubahan yang 

dilakukan terhadap sistem 

informasi harus dikendalikan, 

termasuk pengendalian versi dari 

sistem informasi tersebut 

• Perusahaan yang baru berdiri selama 2 

tahun ini belum mendapati adanya 

perubahan pada sistem. Akan tetapi 

perubahan dari sistem manual menjadi 

software sistem (SDS) membutuhkan 

proses 2 minggu untuk penyesuaian. 

Hal-hal yang dilakukan saat 

perpindahan sistem adalah : 

1. Programmer dan beberapa 

teknisi dari PT. Mulia Putra 

Mandiri mengadakan demo 

sistem pada hari pertama dan 

semua karyawan diwajibkan 

hadir 

2. Hari berikutnya setiap karyawan 

menempati bagiannya masing-

masing dan mulai belajar 

mengoperasikan sistem dengan 

didampingi oleh teknisi 

• Setiap karyawan mampu 

menyesuaikan diri menerima 

perubahan dari 

pengoperasian secara manual 

menjadi software system. 

Meskipun dibutuhkan 

beberapa proses akan tetapi 

sejauh ini tidak pernah terjadi 

masalah secara teknis hanya 

saja server yang sering down. 
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3. Teknisi dari divisi semarang 

(PT. Javas Tripta Gemala) secara 

khusus diberikan pemberitahuan 

apabila terjadi masalah teknis di 

lapangan dan contact person 

yang dapat dihubungi apabila 

terjadi gangguan maupun 

membutuhkan bantuan 

A4. 

Pengendalian 

akses fisikal 

dan logikal 

Aspek Fisikal : Pengamanan 

akses fisik dapat dicapai dengan 

pengendalian sebagai berikut: 

• Penempatan komputer 

dalam ruang terkunci. 

• Pemasangan kunci pada 

PC dan peralatan 

computer lainnya 

 

 

 

Aspek Fisikal : 

• Penempatan komputer untuk beberapa 

bagian dalam perusahaan diletakkan di 

ruangan terkunci, akan tetapi untuk 

bagian penjualan dan persediaan 

komputer diletakkan di luar ruangan 

yang tidak terkunci.  

 

• Komputer bagian persediaan diletakan 

di lantai satu dekat gudang (Gambar 1.1) 

sehingga jika terjadi banjir sangar 

Aspek Fisikal : 

• Komputer bagian finance dan 

direktur berada dalam 

ruangan terkunci dan dengan 

suhu ruangan yang dingin. 

Sehingga meminimalisir 

terjadinya kerusakan pada 

perangkat komputer. 

• Komputer bagian persediaan 

memang diletakkan didekat 

gudang untuk memudahkan 
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berisiko untuk terkena air dan 

mengakibatkan kerusakan. 

 

• Komputer bagian penjualan diletakkan 

di lantai dua di tempat terbuka. (Gambar 

1.2)  

 

 

• Untuk identitas pribadi setiap karyawan 

memiliki cocard yang berisikan foto, 

nama, dan jabatan. Sehingga tidak 

sembarangan pegawai dapat mengakses 

ruangan tertentu ataupun komputer 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

melakukan input maupun 

output persediaan. Akan 

tetapi seharusnya tetap 

diletakkan di dalam ruangan 

dengan suhu yang dingin. 

Selain itu juga untuk 

menghindari terjadinya 

banjir. 

• Komputer bagian penjualan 

diletakkan di lantai dua akan 

tetapi diruangan terbuka. Hal 

tersebut dilakukan agar 

memudahkan para sales 

untuk menyetor dan 

mengantri selama proses 

transaksi pembuatan faktur. 

Akan tetapi suhu ruangan 

yang tidak dingin tersebut 

dapat membuat perangkat 
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Aspek Logikal : Cara untuk 

membatasi aspek logical : 

• Password 

 

 

 

 

Aspek Logikal :  

• Setiap komputer diberi password 

sehingga hanya admin yang dapat 

mengakses komputer sesuai bagiannya 

masing-masing. 

 

komputer yang digunakan 

cepat rusak.  

 

Aspek Logikal : 

• Pembuatan id dan password 

pada setiap komputer telah 

dilaksanakan dan hanya 

direktur utama yang dapat 

mengakses setiap komputer. 
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4.2.2 Pengendalian Aplikasi 

Pada pengendalian aplikasi terdapat kelemahan pada pengendalian proses, yaitu 

tidak terdapat database untuk mencatat kembali barang sisa yang dikembalikan ke 

gudang setelah dibawa oleh sales. Admin bagian gudang hanya mencatat secara manual 

dan harus melakukan penyesuaian setiap harinya. Risiko yang mungkin timbul adalah 

terjadinya kecurangan atau terjadi masalah terkait dengan persediaan, seperti 

pengurangan barang yang tidak dicatat sehingga merugikan perusahaan. Evaluasi 

pengendalian aplikasi diuraikan pada tabel evaluasi  
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Tabel 2 : Hasil Evaluasi Pengendalian Aplikasi 

Jenis 

pengendalian 

Indikator Praktik dalam perusahaan Hasil 

B1. 

Pengendalian 

Organisasi 

dan Akses 

Aplikasi 

Setiap karyawan memiliki id 

dan password untuk login 

yang berkaitan dengan 

kebijakan perusahaan serta 

Batasan menu yang dapat 

diakses. 

Setiap admin bagian persediaan dan penjualan 

memiliki id dan password untuk komputer masing-

masing. Apabila ingin mengakses sistem harus 

memasukkan id dan password. Sehingga apabila 

admin penjualan ingin mengakses bagian gudang 

maka akan keluar pemberitahuan bahwa akses 

ditolak. Hanya direktur yang dapat mengakses 

seluruh database. Pernyataan ini didukung oleh 

matriks akses pengendalian yang dapat dilihat 

pada lampiran. (Tabel.3) 

Pengendalian organisasi dan akses 

aplikasi telah diterapkan oleh PT 

Javas Tripta Gemala dengan baik.  

B2. 

Pengendalian 

Input 

Data yang dimasukkan ke 

dalam sistem harus 

dipastikan sudah benar dan 

akurat. Form-form transaksi 

yang digunakan dalam 

sistem perusahaan dapat 

Melakukan pengendalian input dengan metode test 

data pada entry sales reguler untuk bagian 

penjualan dan entry stock out pada bagian 

persediaan. (Tabel 1 dan 2 mengenai Test Data) 

Pada beberapa pengendalian 

menunjukkan bahwa sistem tersebut 

bekerja dengan baik, akan tetapi 

terdapat sedikit kelemahan dalam 

sistem tersebut. 
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mencegah adanya kesalahan 

input data (Menggunakan 

metode test data) 

B3. 

Pengendalian 

Proses 

Pengendalian proses 

biasanya terbagi menjadi 

dua tahapan, yaitu (1) 

tahapan transaksi, dimana 

proses terjadi pada berkas-

berkas transaksi baik yang 

sementara maupun yang 

permanen dan (2) tahapan 

database, proses yang 

dilakukan pada berkas-

berkas master 

• Pada transaksi penjualan dicetak tiga slip 

berwarna putih, merah, dan kuning. 

Apabila penjualan tunai maka slip putih 

langsung diberikan kepada pembeli, 

apabila penjualan secara kredit maka slip 

putih dibawa oleh sales penjualan kredit 

sampai dilakukan pelunasan terhadap 

kredit tersebut. Sedangkan slip merah 

diserahkan kepada bagian gudang untuk 

dibawa oleh delivery atau penagih 

pembayaran. Slip kuning disimpan oleh 

bagian penjualan dengan tujuan apabila 

slip putih atau kuning hilang masih ada 

kopiannya. 

• Bagian gudang menginput data barang 

keluar dipagi hari untuk dibawa sales. 

Pengendalian proses terhadap 

transaksi penjualan sudah sangat 

baik. Apabila slip milik pelanggan 

hilang, perusahaan akan tetap 

memiliki kopian sehingga 

memudahkan dalam pencatatan dan 

rekapitulasi. Selain itu juga 

meminimalisir terjadinya 

kecurangan dalam persediaan 

(hilang atau dicuri) 

 

 

 

 

• Terdapat kelemahan dalam 

software persediaan 
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Kemudian pada sore hari barang yang 

terjual akan dibuatkan nota oleh bagian 

penjualan kredit dengan mengisi entry 

penjualan. Akan tetapi barang sisa tidak 

diinput dalam database, hanya dicatat 

secara manual oleh admin gudang. 

(gudang). Tidak terdapat 

database untuk menginput 

kembali barang sisa yang 

dibawa oleh sales. Barang 

sisa tersebut dikembalikan 

ke gudang tetapi 

pencatatannya manual. 

Sehingga hanya admin yang 

dapat menyesuaikan barang 

yanga da digudang dengan 

yang tercatat pada sistem. 

Maka dari itu setiap hari 

dilakukan stock opname 

B4. 

Pengendalian 

Output 

Mengecek kembali dan 

memastikan bahwa output 

yang dihasilkan sesuai 

dengan input yang telah 

diproses 

Setiap bagian baik persediaan maupun penjualan 

mengisi tabel laporan (Gambar 1.3) setiap hari dan 

akan dilakukan penyesuaian setiap akhir minggu. 

Pada bagian persediaan melakukan cek fisik setiap 

seminggu sekali (biasanya akhir minggu) untuk 

Pengendalian output pada PT Javas 

Tripta Gemala telah berjalan dengan 

baik. Karena dari output yang ada 

dilakukan pengecekan kembali 

untuk memastikan bahwa output 
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memastikan bahwa data pada sistem , pada buku 

manual dan pada persediaan fisik sama. 

yang dihasilkan sesuai dengan input 

yang telah diproses. 
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HASIL TEST DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 : Hasil Test Data Entry Penjualan 
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Form Nama Field Kendali Validasi Input Dummy Data Hasil yang diharapkan Hasil yang terjadi Kesimpulan 

Entry 

Penjualan 

No. Invoice Sequence check : 

Field No. Invoice secara 

otomatis menunjukkan 

nomor sequence-nya. 

Misalnya : 

SNR117SMG001004250 

Maka selanjutnya adalah 

SNR117SMG001004251. 

Otomatis 

terisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem 

berjalan dengan baik 

Tanggal Master Reference Check : 

File master Sales date. 

Sales date akan berganti hari 

apabila telah dilakukan 

closing 

Otomatis 

terisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 
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Network Master Reference Check : 

Sesuai dengan server login 

Otomatis 

terisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Divisi Master Reference Check : 

File master divisi hanya ada 

dua yaitu GL dan Unilever 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Salesman Master Reference Check : 

Sesuai dengan field Master 

Salesman.  

Dibiarkan 

kosong 

Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Show 

Pelanggan 

Master Reference Check 

pelanggan. Dapat dishort by 

all customer, by area, atau by 

outlate 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem tidak dapat 

meneruskan ke field 

pelanggan 

Sistem tidak dapat 

meneruskan ke field 

pelanggan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Pelanggan Master Reference Check : 

Sesuai dengan field Master 

Dibiarkan 

kosong  

Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 
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pelanggan. Hanya dapat diisi 

melalui nama pelanggan atau 

id pelanggan. 

Alamat Master Reference Check : 

Sesuai dengan database 

pelanggan.  

Otomatis 

terisi setelah 

mengisi field 

pelanggan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Type Bayar Completeness Check : 

Pilih salah satu dari 3 button 

Master Reference Check pada 

data pelanggan 

Otomatis 

terisi sesuai 

dengan 

database 

pelanggan  

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 
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Dari Gudang Master Reference Check : 

Hanya ada satu yaitu 

SMG001 

Otomatis 

terisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

No. Ref Completeness Check Dibiarkan 

kosong  

Sistem menolak Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem 

lemah 

Keterangan Completeness check Dibiarkan 

kosong 

Sistem menolak Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem 

lemah 

Proses 

Faktur 

Completeness check 

 

 

 

 

 

 

Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Sistem menolak 

 

 

 

 

 

 

Sistem tidak bisa 

diproses dan 

mengeluarkan 

peringatan bahwa 

kolom proses faktur 

harus diisi 

 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 
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Master Reference Sesuai 

database 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Type Order Completeness check 

 

 

Master Reference Check: 

terdapat beberapa pilihan 

yaitu via sales, via telepon , 

via supplier, dan via lain-lain. 

Otomatis 

terisi 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 

Tanggal PO Completeness check Otomatis 

terisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian sistem telah 

berjalan dengan baik 
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HASIL TEST DATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Hasil Test Data Entry Stock Out 

Form Nama Field Kendali Validasi 

Input 

Dummy Data Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

terjadi 

Kesimpulan 
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Entry 

Stock 

Out 

No. 

pengeluaran 

Sequence check : 

Field No. 

Pengeluaran secara 

otomatis 

menunjukkan 

nomor sequence-

nya 

Otomatis terisi Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem berjalan 

dengan baik 

Tanggal keluar Master Reference 

Check : File master 

date after closing 

 

Otomatis terisi Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

Network Master Reference 

Check : Sesuai 

dengan server login 

Otomatis terisi Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 
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berjalan dengan 

baik 

Supplier Master Reference 

Check : hanya ada 

satu yaitu  

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

Nama supir Alphabetic Check 

 

Completeness 

Check  

Di isi angka 

1,2,3 

 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

Tanggal Surat 

Jalan 

Master Reference 

Check : File master 

date after closing 

Otomatis terisi Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 
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 berjalan dengan 

baik 

Keterangan Completeness 

check 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem lemah 

No. Surat 

Jalan 

Completeness 

check 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

Dari Gudang Master Reference 

Check : Hanya ada 

satu yaitu SMG001 

Otomatis terisi Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

Alasan Completeness 

check 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem lemah 
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 Penanggung 

jawab 

Completeness 

check 

Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem lemah 

 Divisi Master Reference : 

File master divisi 

hanya ada dua yaitu 

GL dan Unilever 

Dibiarkan 

kosong 
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Dibiarkan 

kosong 
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menolak 

 

 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem berjalan 

dengan baik 
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 Nama 

Tertanda 

Master Reference 

Check 

 

Alphabetic / 

numeric check 

Dibiarkan 

kosong 

 

Diinput angka 

(1,2,3) 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem berjalan 

dengan baik 

 Untuk 

Subranch 

Master References Dibiarkan 

kosong 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem lemah 
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4.3 Kelemahan dan Rekomendasi 

4.3.1 Kelemahan dan Rekomendasi Pengendalian Umum 

Kelemahan pengendalian umum : 

Pengendalian Operasi 

Kelemahan  : ketidakefektifan data pelanggan pada entry penjualan yang 

hanya dapat dicari dan diisi berdasarkan nama. Sedangkan nama pelanggan atau 

toko terkadang sama tetapi tempatnya berbeda. Sehingga cara mengatasinya 

adalah dengan menggunakan sales id.  

Rekomendasi : Sebaiknya pada entry penjualan diberikan opsi untuk mengisi 

kolom pelanggan tidak hanya berdasarkan nama tetapi juga id pelanggan. 

Sehingga memudahkan pencarian apabila terdapat nama toko yang sama. 

Selain itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan input pelanggan apabila 

terdapat salesman yang sama dengan nama toko yang sama. 

1. Pengendalian aspek fisikal dan logikal 

Kelemahan :  

- Penempatan perangkat komputer pada bagian persediaan 

diletakkan diruangan terbuka. Perangkat komputer 

diletakkan dilantai 1 dekat dengan gudang barang. Hal 

tersebut dilakukan untuk memudahkan melakukan input 

maupun output persediaan. 

- Penempatan perangkat komputer pada bagian penjualan 

diletakkan diruangan terbuka. Perangkat komputer 



59 

 

 

diletakkan dilantai 2 akan tetapi tidak di dalam ruangan. Hal 

tersebut dilakukan untuk memudahkan para sales untuk 

mengantri selama proses transaksi pembuatan faktur. 

Sehingga risiko terjadinya pencurian akan lebih besar. 

Rekomendasi : 

- Seharusnya perangkat bagian persediaan dan penjualan tetap 

diletakkan di dalam ruangan dengan suhu yang cukup dingin 

sehingga perangkat tidak cepat rusak. Selain itu diletakkan 

dalam ruangan yang tertutup dapat menghindari dari risiko 

pencurian. 

4.3.2 Kelemahan dan Rekomendasi Pengendalian Aplikasi 

Kelemahan Pengendalian Aplikasi: 

1. Pengendalian Input 

Kelemahan :  

- Entry Penjualan : secara keseluruhan pengendalian input 

dari entry penjualan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi 

pada kolom nomor referensi dan keterangan pada entry 

penjualan tidak diisi, sistem tetap dapat dioperasikan. 

Seharusnya sistem menolak dikarenakan kedua kolom 

tersebut harus diisi. 

- Entry Stock Out : secara keseluruhan pengendalian input 

dari entry stock out sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi 
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pada kolom keterangan, alasan, dan penanggung jawab tidak 

diisi, sistem tetap dapat dioperasikan. Seharusnya sistem 

menolak ketika ada kolom yang tidak terisi. 

Rekomendasi :  

- Pada entry penjualan, sebaiknya kolom nomor referensi dan 

keterangan tetap diisi sesuai dengan transaksi yang 

berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi data 

transaksi. 

- Pada entry stock out, sebaiknya kolom keterangan, alasan 

dan penanggung jawab tetap diisi. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan dapat dikonfirmasi kepada penanggung jawab 

transaksi barang keluar. Selain itu juga dapat diketahui 

alasan barang tersebut dikeluarkan dari gudang. 

2. Pengendalian Proses 

Kelemahan : Terdapat kelemahan dalam software pada bagian persediaan. 

Tidak terdapat database untuk menginput barang kembali (barang sisa) yang 

dibawa oleh sales. Barang sisa tersebut dimasukkan kembali ke gudang tetapi 

tidak dicatat dalam sistem melainkan dicatat secara manual oleh admin gudang. 

Maka dari itu hanya admin gudang yang mengetahui jumlah persediaan yang 

ada digudang. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terjadi 

kecurangan dalam memanipulasi data persediaan. 
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Rekomendasi : Seharusnya sistem menyediakan module penginputan barang 

sisa yang dapat menyesuaikan jumlah total barang. Sehingga jumlah barang 

yang ada digudang tercatat dalam sistem dan meminimalisir kemungkinan 

terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh admin persediaan. 

 

 

 

 

 

 




