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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan prosedur yang seharusnya 

ada dalam sebuah perusahaan dalam membantu menjalankan aktivitas. Standard 

Operating Procedure ada dan dibentuk oleh perusahaan sebagai acuan kerja 

sehingga para manager dan karyawan dapat menjadi sumber daya perusahaan 

yang professional dan handal (Setiawati, 2015). SOP merupakan dokumen tertulis 

yang memuat prosedur kerja, tahapan yang sistematis serta serangkaian instruksi 

mengenai aktivitas rutin dan berulang yang seharusnya dilakukan oleh organisasi 

(Ramadhan, Syaharudin, Prajitiasari 2015). Standard Operating Procedure (SOP) 

menjelaskan peran dan tugas setiap karyawan, seperti siapa penanggung jawab 

dan pelaksananya, kapan melaksanakannya, bagaimana proses pekerjaannya, 

dokumen apa yang diperlukan, serta siapa yang memberikan persetujuan 

(Setiawati, 2015). Saat prosedur itu terbentuk dan diterapkan dengan baik oleh 

seluruh elemen perusahaan maka akan sangat membantu aktivitas perusahan 

dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, SOP 

merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Bagian 

penting dalam perusahaan seperti beberapa departemen atau centre, harus 

diperhatikan SOPnya, salah satunya adalah revenue centre. 

Revenue centre merupakan pusat penjualan, suatu output (yaitu, penjualan) 

diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk 
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mengaitkan input (yaitu, beban atau biaya) dengan output (Hillton, 2010). 

Revenue centre erat kaitannya dengan penjualan. Penjualan merupakan salah satu 

hal penting untuk kelangsungan usaha perusahaan karena dari penjualan akan 

diperoleh laba yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penjualan yang 

sebagai revenue centre perusahaan tentu menjadi penting untuk dikelola, sebab 

aktivitas yang melibatkan kinerja karyawan ini membutuhkan pengawasan dan 

pengendalian yang baik. Oleh karena itu, bagian penjualan sering kali terjadi 

kecurangan terkait kepentingan pribadi karyawan. SOP yang tepat untuk bagian 

penjualan akan menjadi salah satu solusi memperbaiki penjualan di perusahaan. 

PT. AJA, berlokasi di Semarang, bergerak dibidang perdagangan atau 

distributor mobil. SOP pada perusahaan tersebut belum jelaskarena pihak 

perusahaan menunggu sosialisasi SOP dari perusahaan utama Mazda mobil, 

sedangkan PT AJA bukanlah perusahaan cabang, hanya salah satu distributor 

perusahaan utama. Kondisi tersebut memunculkan kemungkinan kecil adanya 

sosialisasi SOP dari perusahaan utama. Akibatnya sering terjadi permasalahan 

yang berulang mengganggu jalannya aktivitas perusahaan, khususnya bagian 

penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan merupakan divisi utama PT AJA. 

Permasalahan yang berulang itu terlihat dari gejala-gejala yang terjadi di 

perusahaan. Gejala yang pertama adalah tingkat penjualan di PT AJA sebagai 

distributor Semarang mengalami penurunan. Gejala yang kedua adalah 

menumpuknya data penjualan masuk di satu hari dari sales dengan kondisi hari 

tersebut tidak ada pameran. Gejala tersebut memunculkan kecurigaan bahwa data 

penjualan diwaktu yang lalu belum dilaporkan secara tepat waktu. Gejala ketiga 
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adalah ketika proses akhir penjualan yaitu proses pengiriman barang ke 

pelanggan, ditemukan bahwa tanggal pada copyan SPK yang dibawa oleh 

pelanggan memiliki selisih hari yang jauh dengan pengiriman barang serta 

pelanggan mengeluh mengapa pengirimannya menunggu lama. Penjualan di 

dalam kota umumnya 1-2 hari tetapi yang terjadi seringkali adalah 4-5 hari. 

Permasalahan kedua adalah terkait pengendalian internal. Prosedur yang 

merupakan bagian dari pengendalian internal membutuhkan adanya pemisahan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian secara jelas. Pengawasan dan 

pengendalian yang masih kurang karena belum adanya pemisahan fungsi dan 

tugas masing-masing, padahal dalam pengendalian internal membutuhkan adanya 

pemisahan tugas dan tanggung jawab yang  jelas dengan fungsi yang berkaitan 

dengan karyawan yang cakap melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kebijakan 

perusahaan (Wardani, Dzulkirom, Topowijono 2014). Penjualan berkaitan dengan 

penerimaan uang ke bagian keuangan, dalam prosedur pencatatan penerimaan 

uang terdapat kelemahan dalam perusahaan. Sesuai SOP pencatat transaksi 

penjualan tidak boleh menjadi satu dengan pencatatan pembelian, artinya tidak 

boleh dikuasai oleh satu orang karyawan. 

Pada perusahaan ini bagian administrasi (kasir) dikuasai oleh satu orang, dia 

yang menerima dan melakukan pencatatan penerimaan uang dari customer. Hal 

tersebut rawan terjadi kriminalitas dalam akuntansi bagian penjualan, contohnya 

pelanggan yang telah membayar terjadi salah pencatatan oleh bagian keuangan 

tersebut menjadi belum bayar, sedangkan faktanya uang tersebut digunakan secara 

pribadi oleh pihak pencatat tersebut dengan melakukan pencatatan fiktif terkait 
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pembelian. Pencatatan fiktif dilakukan oleh bagian admin penjualan atau kasir, 

yaitu pencatatan kas masuk. Dalam hal ini uang tanda jadi yang berupa cash atau 

tunai misalnya 2 juta rupiah tetapi yang dicatat hanya 1 juta rupiah. Hal ini terjadi 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir sehingga mempengaruhi penurunan 

penjualan perusahaan yang dapat dilihat pada grafik berikut: 

Gambar 1.1. Penurunan Penjualan Perusahaan 

 

        Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Penurunan penjualan tersebut diebabkan adanya indikasi pencatatan fiktif. 

Pencatatan fiktif ini merupakan masalah kepada rentan terjadinya fraud karena 

tidak adanya pemisahan fungsi antar bagian administrasi dengan bagian 

purchasing sehingga admin dapat saja melakukan kecurangan karena ia merasa 

dapat memanipulasi stock barang dan pemesanan unit. Selain itu tidak adanya 

monitoring dari atasan menjadikan rentan terjadinya kecurangan ini. 

Penurunan penjualan yang dialami PT AJA setiap tahunnya membuat PT AJA 

merencanakan sesuatu untuk dapat meningkatkan penjualannya menjadi lebih 
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stabil. Pada paparan permasalahan selama survey dan observasi secara langsung, 

peneliti melihat pada proses penjualan terdapat beberapa kendala. Pengawasan 

belum berjalan secara efektif. SOP perusahaan belum terbentuk baku, pemisahan 

tugas dan tanggung jawab yang masih tidak jelas. Dampaknya signifikan terhadap 

penjualan karena rentan fraud dan ini membahayakan perusahaan.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak pimpinan perusahaan diketahui 

bahwa indikasi pencatatan fiktif ini diketahui setelah hasil croscheck bagian 

keuangan dengan sales dan bukti lainnya, sehingga membuat penurunan 

pendapatan perusahaan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab pencatatan fiktif 

tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Pencatatan fiktif tersebut mempengaruhi 

kas dan terkait dengan prosedur kas masuk perusahaan. 

Hal tersebut memunculkan motivasi peneliti melakukan riset karena 

permasalahan di bagian penjualan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. Jika tingkat profitabilitas tidak maksimal, maka kinerja perusahaan 

menjadi tidak optimal di mata pihak eksternal yaitu investor. 

Berdasarkan uraian dan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti “EVALUASI PROSEDUR KAS MASUK PADA PADA PT. 

AJA SEMARANG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan masalah yang ada pada latar belakang, 

batasan peneliti, maka rumusan masalah kami rumuskan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 
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a. Mengapa terjadi pencatatan fiktif?   

b. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan supaya 

pencatatan fiktif tidak terjadi lagi?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mengapa terjadi pencatatan fiktif. 

b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan 

perusahaan supaya pencatatan fiktif tidak terjadi lagi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Praktek 

Bagi administrasi: memberikan pemisahan tugas dan tanggung 

jawab yang jelas sehingga kinerjanya lebih maksimal dan 

berfokus kepada hal-hal yang sesuai jobdesknya dan 

memonitor supaya tidak ada fraud dan pencatatan fiktif. 

Bagi Branch Manager: dapat membantu mengawasi dan 

mengevaluasi sistem pengendalian yang lebih efektif. 

b. Kebijakan 

PT AJA segera membentuk SOP yang jelas secara mandiri 

tanpa menunggu dari perusahaan utama Mazda mobil karena 

sebagai distributor berhak menentukan SOP sendiri.  
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai deskripsi dari variabel-variabel dan 

teori mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji dari 

permasalahan perusahaan yang ada di perusahaan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang objek dan lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis/ uji 

hipotesis yang digunakan.  

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan 

    Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan beserta saran/solusi alternatif   

berdasarkan hasil penelitian. 
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1.5. Kerangka Pikir 

       Gambar1.2

Gejala yang dihadapi oleh PT AJA 

1.Tingkat penjualan di Semarang sebagai distributor menurun 

2.Data penjualan masuk dalam satu hari dengan jumlah yang 

cukup banyak tanpa ada pameran 

3.Perbedaan yang terlalu lama antara tanggal order dengan 

tanggal pengiriman 

4.Rentan terhadinya fraud tidak ada monitoring 

Survey secara langsung di PT 

AJA 

Bagian yang mempengaruhi aktivitas kas 

- Sop yang tidak terstandarisasi 

- Bagian yang berhubungan dengan 

aktivitas kas  

1. Sales 

2. Administrasi 

3. Keuangan 

4. Pengiriman 

5. Pengadaan barang  

Branch manager sulit 

mengevaluasi kinerja pada 

sales 

Pelanggan seringkali harus 

menunggu unit barang ready 

cukup lama 

Keterlambatan setoran tanda 

jadi dari sales kepada bagian 

admin penjualan 

Identifikasi masalah 

1. Pemisahan tugas dan fungsi belum ada (Tidak 

ada bagian purchasing dalam perusahaan) 

2. Muncul pencatatan fiktif 

3. Tidak ada monitoring /pengawasan dari atasan 

 

Evaluasi Prosedur Kas Masuk Pada 

PT AJA Semarang 

 




