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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden  

PT AJA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mobil. 

Perusahaan AJA berdiri pada tanggal 23 Agustus 2003, kepemilikan perusahaan 

beranggotakan tiga orang yaitu Medwin Rukmana, Amelia Endorasari dan 

Johanes Handoko Widjaja sebagai direktur perusahaan. PT AJA saat ini berlokasi 

di Jl.MGR Soegijapranata No 43-45 Semarang dengan jumlah karyawan 58 orang. 

Lingkup usaha perusahaan berupa penjualan, perawatan, dan suku cadang. PT 

Auto Mobil Jaya Abadi memiliki dua kantor cabang yang berada di kota Solo dan 

Yogjakarta. Brand yang dimiliki dari perusahan ada enam, yaitu All New Mazda 2 

Skyactiv, Mazda CX-5, All New Biante Skyactiv, Mazda VX-1, New Mazda 6, 

dan All New Mazda BT-50Pro. 

PT. AJA adalah satu-satunya dealer resmi mobil Mazda yang berada di 

Jawa Tengah, khususnya di Semarang sebagai kantor  pusat, Jogja dan sekitarnya 

sebagai cabang, dengan adanya perkembangan otomotif yang sangat pesat ini PT. 

AJA memberikan pelayanan dengan 3S (Sales, Service & Spare Part) yang 

terletak di Yogyakarta. 

Semangat untuk memberikan pelayanan dan solusi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi telah mendorong kami untuk 

terus berkembang dan berinovasi dalam menciptakan produk ” MAZDA ” yang 

nyaman, ramah serta berkualitas tinggi untuk mendukung mobilitas keluarga.
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4.2. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 
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4.3.  Job Desc 

4.3.1. Director 

1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan 

2. Bertanggung jawab dalam  memimpin dan menjalankan perusahaan, 

serta kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan 

perusahaan 

3. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber penjualan dan 

pembelanjaan kekayaan perusahaan 

4. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan 

dunia luar perusahaan 

5. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi 

perusahaan 

6. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, 

mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

4.3.2. Finance Manager 

1. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lain, bertugas 

merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan 

termasuk perpencanaan umum keuangan perusahaan. 

2. Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan penting investasi 

dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan 

keputusan tersebut. 
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3. Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan 

roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja 

sama dengan manajer lainnya, dan menjadi penghubung antara 

perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana 

dan memperdagangkan surat berharga perusahaan. 

4.3.3. Customers Service Manager 

1. Meningkatkan pengalaman layanan pelanggan, menciptakan pelanggan 

yang terlibat dan memfasilitasi pertumbuhan organik. 

2. Mengambil kepemilikan masalah pelanggan dan mengikuti masalah 

sampai pada resolusi. 

3. Menetapkan misi yang jelas dan menerapkan strategi yang terfokus 

pada misi tersebut. 

 

4.4. Analisis Data  

Pada penelitian ini akan menganalisis tentang prosedur kas masuk pada PT. 

AJA. Indikasi masaah pada prosedur kas masuk tersebut dapat dilihat dari 

pencatatan kas fiktif yang akan mempengaruhi kas masuk perusahaan. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukkan hasil wawancara dengan evaluasi SPI terkait 

dengan sebab terjadinya pencatan fiktif yaitu tidak adanya pemisahan fungsi 

bagian purchasing dan admin, pengawasan yang kurang dari bagian manajemen : 
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Tabel 4.1. Hasil dan Analisis Data 

A. Lingkungan Pengendalian 

 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi SPI diatas, perusahaan memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis tanggung 

jawab dan wewenang. Namun terdapat kelemahan yakni dimana garis pada bagian struktur kurang jelas dan selain itu ada bagian 

Keterangan Indikator Kondisi Riil Bukti 

1. Struktur Organisasi 
 

Adanya struktur organisasi yang 

menunjukkan garis wewenang dan 

tanggung jawab 

Ada struktur organisasi dan garis 

wewenang tanggung jawab tetapi 

tidak optimal karena ada double job 

antara bagian purchasing dan admin 

Wawancara peneliti dan observasi, 

dan dokumentasi 

2. Metode pembagian wewenang 

dan tanggung jawab 

Adanya deskripsi pekerjaan atau job 

description pada masing-masing 

bagian 

Ada job desc tetapi masih kurang 

detail dan ada double job antara 

bagian purchasing dan admin 

Wawancara peneliti, observasi 

3. Kebijakan dan praktik SDM 
 

 

 

Adanya kebijakan pelatihan 

karyawan 

Tidak dilakukan training sehingga 

karyawan kurang mahir dalam 

menjalankan tugasnya khususnya 

bagian purchasing dan admin 

 

Wawancara peneliti, observasi 
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yang double job. Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak optimal. Selain itu tidak adanya pelatihan/training untuk 

karyawan membuat tidak maksimalnya kinerja karena kurang mahir. Tentunya hal ini rentan terjadinya fraud karena tidak ada 

pemisahan fungsi bagian purchasing dan admin. 

 

B. Penilaian Risiko 

Pemisahan fungsi menurut struktur hanya dilakukan pada sebagian divisi saja, sedangkan pada divisi administrasi penjualan sebagai kasir 

dan sekaligus bagian purchasing merangkap tugas. Hal ini merupakan ancaman bagi perusahaan apabila terjadi dalam kurun waktu yang 

lama tanpa adanya pemantauan dari pihak manajemen. 

 

Keterangan Indikator Kondisi Riil Bukti 

1. Identifikasi Risiko Adanya identifikasi ancaman 

yang akan dihadapi perusahaan 

Rentan terjadinya kecurangan 

/fraud karena tidak ada pemisahan 

fungsi bagian purchasing dan 

admin 

Wawancara peneliti, observasi 
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C. Kegiatan Pengendalian 

Keterangan Indikator Kondisi Riil Bukti 

1. Otorisasi yang tepat atas 

transaksi 

Adanya kebijakan dan pemberian 

otorisasi untuk memberikan 

persetujuan 

Tidak adanya otoritas transaksi 

yang berbeda bagian dan prosedur 

SOP kurang optimal 

Wawancara peneliti dan observasi, 

dan dokumentasi 

2. Pengendalian fisik atas aktiva 

dan pencatatan 

Pengamanan aset dan 

perlindungan secara memadai  

Tidak adanya perlindungan cukup 

karena rentan fraud, dan tidak ada 

monitoring atasan sehingga 

berbahaya bagi asset perusahaan  

Wawancara peneliti, observasi 

3. Pembagian tanggungjawab dan 

wewenang 

Ada atau tidak adanya tanggung 

jawab ganda antara fungsi 

pencatatan, penerimaan dan 

pemberi otoritas 

Kasir menerima secara cash uang 

tanda jadi pemesanan kendaraan 

dari customer sekaligus mencatat 

kas harian yang ada diperusahaan 

Wawancara peneliti, observasi 
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Otorisasi yang ada dalam perusahaan tidak maksimal. Karena manajer hanya menyerahkan beberapa transaksi kepada bagian kasir dan 

melaporkan ke bagian keuangan tanpa adanya evaluasi dan pengawasan yang rutin. Kasir mencatat kas harian yang masuk dalam perusahaan, 

terutama uang tanda jadi dari customer. Uang tanda jadi diserahkan kepada bagian keuangan beserta catatan kas masuk yang dilaporkan oleh 

bagian kasir, tanpa adanya crosscheck dengan pihak sales. Karena sales juga akan menulis tanda jadi di formulir Surat Pemesanan Kendaraan 

(SPK). 

D. Informasi dan Komunikasi 

Keterangan Indikator Kondisi Riil Bukti 

1. Informasi dan Komunikasi Informasi yang relevan, dapat 

dipercaya dan lengkap serta dapat 

diuji kebenarannya dan 

dikomunikasikan dengan baik.  

Alur informasi dan komunikasi 

yang kurang baik dari bawahan ke 

atasan maupun sebaliknya. 

Wawancara peneliti, observasi 
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Informasi dan komunikasi yang diberikan kepada bagian keuangan, serta alur yang tidak maksimal memunculkan adanya risiko dan indikasi 

sebuah kecurangan atau fraud yang dapat dilakukan karyawan. Alur penyampaian dan informasi diperbaiki dengan tepat tentunya akan 

membuat perusahaan meminimalkan risiko yang mungkin dapat terjadi. 

E. Pengawasan atau Monitoring 

Keterangan Indikator Kondisi Riil Bukti 

1. Supervisi yang efektif Adanya pemantauan kinerja secara 

berkala dari manajemen 

Tidak adanya monitoring atau 

pemantauan kinerja secara berkala 

dari pimpinan terhadap tugas 

bawaan sehingga tidak ada 

perlindungan terhadap terjadinya 

fraud 

Wawancara peneliti, observasi 

2. Audit Internal Pengauditan dilakukan untuk 

berperan dalam memantau dan 

mengawasi aktivitas operasional 

perusahaan. 

Perusahaan tidak melakukan 

pengauditan secara berkala oleh 

satuan audit. 

Wawancara peneliti,observasi 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa evaluasi SPI tentang tidak adanya monitoring atau pengawasan dari atasan membuat rentan 

terjadinya fraud yaitu adanya kebijakan prosedur yang perlu diikuti,  penyelenggaraan asset yang akurat dan lengkap, adanya pemantauan 

kinerja secara berkala dari manajemen. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya otoritas transaksi yang berbeda bagian dan prosedur SOP 

kurang optimal, tidak adanya perlindungan cukup karena rentan fraud, dan tidak ada monitoring atasan sehingga berbahaya bagi asset 

perusahaan, tidak adanya monitoring atau pemantauan kinerja secara berkala dari pimpinan terhadap tugas bawaan sehingga tidak ada 

perlindungan terhadap terjadinya fraud. Kelemahan lain yang dimiliki oleh PT AJA ialah tidak dilakukannya audit internal oleh Satuan  

Tugas Audit dalam bentuk internal kontrol untuk tujuan pengendalian manajemen. 

Berikut ini adalah bukti dari terjadinya pencatatan fiktif  karena double job desc: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bukti dari pencatatan fiktif
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4.5. Langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya 

Selama ini di PT Automobil Jaya masih belum ada SOP dan tidak adanya 

pemisahan fungsi dari administrasi dan  purchasing maka  akan dibuat flowchart 

baru yang merekomendasikan pada perusahaan untuk pemisahan kedua fungsi 

tersebut untuk menghindari terjadinya pencatatan fiktif dikemudian hari: 
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FLOWCHART REKOMENDASI PT AUTO MOBIL JAYA ABADI 

Konsumen Bagian Penjualan Bagian Adminidtrasi Bagian Purchasing Pimpinan 
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4.5.1. Purchasing 

Purchasing adalah suatu department yang dimana segala sesuatu pembelian, 

negosiasi harga, pembuatan PO (Purchase Order), work permint, advent payment 

IA/EA, dan lainnya. Purchasing merupakan bagian yang mempunyai tugas dan 

wewenang untuk menyediakan material untuk keperluan produksi.Tugas dan 

Tanggung Jawab Purchasing Officer 

1. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material yang 

dibutuhkan  

2. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material dan memastikan 

tanggal pengiriman material  

3. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai kelengkapan 

dokumen  

4. Pendukung material sesuai standar mutu yang berlaku  

5. Berkoordinasi dengan PPIC dan Gudang tentang jadwal dan jumlah material 

yang akan diorder  

6. Bersedia melakukan pembelian dilapangan / keluar kantor  

7. Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang (inventory,material dll) 

8. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara 

sistematis dan terkontrol ( FIFO atau ERP/ MRP )  

9. Melakukan pemilihan / seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria perusahaan  
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10. Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran 

operasional perusahaan  

11. Memastikan kesedian barang/material melalui mekanisme audit / control 

stock barang 

Untuk menjadi seorang purchasing anda harus memenuhi standard beberapa kriteria 

berikut : 

1. Dapat Melakukan Negosiasi yang baik 

2. Memiliki Pengalaman Pembelian modern market  

3. Dapat bekerja dengan cepat  

4. Dapat menggunakan Aplikasi Komputer, minimal Ms.Office (Excel, Word, 

Power Point)  

5. Mampu bekerja secara individual & team  

6. Komunikatif  

7. Jujur & Teliti 

4.5.2. Administrasi 

Fungsi administrasi keuangan pada umumnya adalah menyusun anggaran 

belanja, menentukan sumber biaya dan cara penggunaannya, serta membuat 

pembukuan tentang semua hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan 

pengeluaran keuangan agar penggunaan biaya dapat efektif dan efisien. Tanggung 

jawab seorang petugas administrasi tidak diragukan lagi betapa pusingnya, karena 
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dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Berikut ini 

tugas seorang administrasi keuangan : 

1. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman, 

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran. 

2. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan 

3. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran, 

mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuat catatan 

transaksi kas 

4. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan 

5. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek 

6. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan 

bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

Untuk menjadi seorang Administrasi anda harus memenuhi standard beberapa 

kriteria berikut:  

1. Memahami tentang administrasi keuangan 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik 

3. Teliti, rapi dan cekatan dalam bekerja 

4. Rajin dan dispilin 

5. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab 

6. Dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan 

7. Memiliki kepribadian baik dan ramah 



50 
 

 
 

8. Bisa berbahasa asing menjadi nilai plus 

9. Berorientasi pada hasil kerja 

4.6. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa evaluasi SPI tentang sebab pertama 

terjadinya pencatatan fiktif adalah tidak adanya pemisahan fungsi pada bagian 

purchasing dan admin yaitu struktur organisasi, metode pembagian wewenang dan 

tanggung jawab, kebijakan dan praktik SDM, dan identifikasi resiko. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya struktur organisasi dan garis wewenang tanggung jawab 

tetapi tidak optimal karena ada double job antara bagian purchasing dan admin, ada 

job desc tetapi masih kurang detail dan ada double job antara bagian purchasing dan 

admin, tidak dilakukan training sehingga karyawan kurang mahir dalam menjalankan 

tugasnya khususnya bagian purchasing dan admin, serta rentan terjadinya aset hilang 

karena tidak ada pemisahan fungsi bagian purchasing dan admin. 

Jika bagian purchasing dibedakan dengan bagian administrasi maka tidak akan 

terjadi rangkap fungsi atau double job sehingga hasil kerja semakin efisien, dan ini 

akan meningkatkan hasil penjualan per bulan serta meningkatkan kinerja perusahaan, 

selain itu perusahaan dapat mengamankan aset dimana tidak rentan terjadinya fraud. 

Crosscheck antara bagian keuangan dan sales akan membantu perusahaan 

meminimalisir adanya risiko pencatatan fiktif yang dapat dilakukan bagian 

administrasi (kasir). Melalui formulir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) terdapat 

kolom untuk mencatat jumlah tanda jadi yang bisa digunakan untuk crosscheck. 

Namun dalam hal ini PT AJA sangat jarang melakukan hal tersebut, karena formulir 
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SPK diserahkan ke bagian admin kemudian ke bagian accounting sedangkan uang 

yang diterima oleh admin dari customer sebagai tanda jadi pemesanan kendaraan atau 

penjualan lainnya langsung diserahkan ke bagian keuangan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sebab kedua dari terjadinya 

pencatatan fiktif adalah karena tidak adanya monitoring atau pengawasan dari atasan 

membuat rentan terjadinya fraud yaitu adanya kebijakan prosedur yang perlu diikuti, 

penyelenggaraan asset yang akurat dan lengkap, dan adanya pemantauan kinerja 

secara berkala dari manajemen. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya otoritas 

transaksi yang berbeda bagian dan prosedur SOP kurang optimal, tidak adanya 

perlindungan cukup karena rentan fraud, dan tidak ada monitoring atasan sehingga 

berbahaya bagi asset perusahaan. Tanpa adanya monitoring atau pemantauan kinerja 

secara berkala dari pimpinan terhadap tugas bawaan sehingga tidak ada perlindungan 

terhadap terjadinya fraud. 

Oleh sebab itu dibutuhkan solusi untuk mengatasinya adalah membuat SOP baru 

dan untuk memisahkan bagian purchasing dan administrasi supaya dikemudian hari 

tidak terjadi pencatatan fiktif kembali. Pimpinan juga harus melakukan monitoring 

lebih ketat sehingga tidak terjadi pencatatan fiktif. 

Pengauditan perlu dilakukan oleh Satuan Tugas Audit untuk mencegah dan 

mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Dengan 

adanya evaluasi audit secara berkala, tentunya perusahaan lebih meminimalisir 

terjadinya hal yang dapat merugikan perusahaan. 

 




