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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap perusahaan melakukan kegiatan operasinya untuk mencapai 

tujuan perusahaan yaitu mencari laba atau keuntungan. Agar tujuan tersebut 

dapat tercapai, perusahaan harus dapat bertahan hidup ( going concern ) 

dalam iklim persaingan yang saat ini sudah sangat ketat. Perusahaan harus 

mempunyai dan melaksanakan strategi yang tepat, baik strategi internal 

perusahaan dalam mengelola segala kegiatan perusahaan maupun strategi 

eksternal dalam menghadapi perusahaan – perusahaan pesaing. Strategi 

tersebut digunakan untuk memaksimalkan seluruh kekuatan dan peluang 

yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan kelemahan yang ada, serta 

menetralisasi hambatan – hambatan strategis dalam dinamika bisnis yang 

dihadapi dengan salah satunya adanya sistem pengendalian internal yang 

baik.  

 Menurut Mulyadi ( 2001 ), Sistem pengendalian internal merupakan 

suatu perencanaan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.  

 PT Sinar Mulia Prima merupakan salah satu perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang sewa alat berat pompa beton. Perusahaan ini berlokasi di 

Jalan Sri Rejeki Raya no 248, Semarang. PT Sinar Mulia Prima ini 

merupakan perusahaan jasa, maka perusahaan tidak melakukan proses 

produksi, melainkan operasional perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan jasa sewa pompa beton.  

 PT Sinar Mulia Prima merupakan perusahaan keluarga yang terdiri dari 

4 anggota keluarga, yang salah satu anggotanya merangkap sebagai direksi 

yang memiliki tugas dalam mengawasi seluruh kegiatan masing – 
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masing fungsi (departemen) yang ada di PT Sinar Mulia Prima yang 

dirangkap oleh 3 anggota lainnya sebagai penanggungjawab bagian yaitu 

fungsi pemasaran, fungsi penjualan dan fungsi pembiayaan. Namun 

terdapat 2 fungsi lainnya yaitu fungsi pembelian dan fungsi persediaan yang 

penanggungjawabnya tidak berasal dari anggota keluarga.  

 Kegiatan operasional perusahaan yang dibantu oleh sistem komputer 

akuntansi (siska) bergerak pada empat siklus pembelian, persediaan, 

penjualan, dan pembiayaan. 

1. Siklus Penjualan 

Konsumen memesan jasa sewa pompa melalui bagian marketing 

perusahaan via telpon dengan memberikan informasi mengenai apa 

yang akan dikerjakan, kapan akan dikerjakan beserta lokasinya yang 

sebelumnya melakukan tawar menawar harga. Setelah pekejaan 

disetujui bagian marketing melakukan survei lapangan sebelum 

pengerjaan akan dilakukan. Di hari pengerjaan, pelaksana lapangan 

diberikan slip surat jalan yang berisi mulai dari tanggal pengerjaan, 

nama customer, lokasi pengerjaan, dll yang berisi detail dari pekerjaan 

yang dilakukan. Surat jalan dicatat oleh pelaksana kerja yang kemudian 

dikumpulkan dan direkap oleh bagian marketing dan diberikan kepada 

bagian pembiayaan dan penjualan. Di dalam surat jalan terdapat 4 

lembar slip, 1 slip untuk bagian marketing sebagai slip cadangan jika 

surat kerja hilang, 1 slip untuk bagian pembiayaan untuk menghitung 

gaji yang diterima karyawan, 1 slip untuk bagian penjualan untuk 

menghitung pendapatan yang didapat perusahaan, dan 1 slip bagian 

untuk pemilik guna nanti dicocokkan dari hasil output dengan surat 

kerja yang didapat. Detail dari slip surat jalan  telah diberikan kemudian 

dimasukkan ke dalam modul penjualan yang kemudian dapat digunakan 

untuk pembuatan invoice (lembar penagihan piutang) dikarenakan rata 

- rata pekerjaan yang dilakukan merupakan penjualan kredit. Setelah 

piutang dapat ditagih, pendapatan tersebut akan masuk kedalam form 

penagihan piutang yang kemudian akan otomatis langsung masuk ke 
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bagian arus kas masuk karena bagian penjualan juga mengelola bagian 

tersebut.  

2. Siklus Pembelian 

Diawali dengan permintaan barang dari bagian perbaikan, yang 

kemudian diinput ke form purchase request dalam modul pembelian. 

Purchase request yang dibuat kemudian diberikan kepada bagian direksi 

untuk mendapat persetujuan dari direksi perusahaan dan setelah direksi 

mengobservasi pompa truk yang mengalami kendala dan menyetujui 

pembelian tersebut, bagian pembelian menginput barang tersebut ke 

form purchase order yang datanya akan diberikan ke bagian operasional 

untuk dibelikan. Nota pembelian yang diterima kemudian akan 

diberikan ke bagian pembiayaan untuk ditambahkan dalam form biaya 

perbaikan.  

3. Siklus Persediaan 

Persediaan yang dilakukan oleh perusahaan masih berkaitan dengan 

bagian perbaikan dengan memberikan batas stock yang harus dipunyai 

oleh perusahaan, ketika persediaan mulai habis barang tersebut 

langsung masuk ke purchase order tanpa persetujuan dari direksi 

perusahaan. Barang yang diberikan batas stock kebanyakan memiliki 

jangka waktu purchase order yang lama ataupun barang tersebut susah 

untuk ditemui. Sama seperti siklus pembelian, nota pembelian yang 

akan diterima akan diberikan ke bagian pembiayaan namun 

ditambahkan ke dalam form biaya persediaan.  

4. Siklus Pembiayaan 

 Pembiayaan yang dilakukan diawali dengan mengumpulkan bukti – 

 bukti nota yang diberikan dari bagian persediaan dan pembelian yang 

 akan dimasukkan ke form pembiayaan kendaraan untuk menghitung 

 biaya perbaikan kendaraan dan mengumpulkan slip surat jalan yang 

 diberikan ke bagian marketing untuk menghitung gaji karyawan 

 dikarenakan gaji karyawan yang dihitung dari jumlah pekerjaan yang 

 dikerjakan, lokasi pekerjaan, jam kerja, dan tingkat kesusahan yang 
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 dimasukkan ke perhitungan gaji yang kemudian diberikan kepada 

 bagian arus kas masuk dan keluar untuk dibuat laporan outputnya,  

 Ada beberapa masalah yang kerap kali dihadapi oleh PT Sinar Mulia 

Prima antara lain sebagai berikut :  

1. Penjualan jasa yang dilakukan oleh PT Sinar Mulia Prima kerap kali 

menimbulkan piutang tak tertagih dengan contohnya sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Rekap Piutang PT Sinar Mulia untuk Alat Berat Pompa Beton Standar  

Tahun Total Penjualan 

Kredit 

Yang Sudah 

Dibayar 

Yang Belum 

Dibayar 

Prosentase 

belum 

dibayar 

2014 609,703,401 590,213,401 19,490,000 3,2% 

2015 570,064,896 372,754,896 197,310,000 34.61% 

2016 728,884,550 308,972,050 419,912,500 57.61% 

 

Sumber: Data Penjualan Kredit Jasa Pompa Beton Standar PT. Sinar Mulia Prima 

Tahun 2014 – 2016 

Tabel 1.2 

Rekap Piutang PT Sinar Mulia untuk Alat Berat Pompa Beton Long  

Tahun Total Penjualan 

Kredit 

Yang Sudah 

Dibayar 

Yang Belum 

Dibayar 

Prosentase 

belum 

dibayar 

2014 545,718,322 500,978,322 44,740,000 8,2 % 

2015 651,595,678 518,017,122 133,578,556 20,5% 

2016 790,906,890 544,984,423 245,922,467 31,1% 

 

Sumber: Data Penjualan Kredit Jasa Pompa Beton Long PT. Sinar Mulia Prima 

Tahun 2014 – 2016 
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 Dari tabel penjualan di atas bisa dilihat bahwa keseluruhan transaksi 

 penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan banyak 

 piutang tak tertagih. Dari tabel diatas dapat dilihat prosentase piutang 

 tak tertagih rata – rata memiliki angka lebih dari 25% dengan angka 

 prosentase tertinggi pada rekap penjualan kredit pompa beton standar 

 tahun 2016 sebesar 57.61% atau 419,912,500 rupiah yang bisa diartikan 

 sudah melebihi jumlah piutang yang dapat ditagih sebesar 42.39%. atau 

 308,972,050 rupiah.  

2. Stock barang persediaan yang selalu memiliki jumlah stock yang 

berbeda antara stock fisik (nyata) dengan stock barang di dalam sistem 

yang mengharuskan perusahaan melakukan stock opname 2 kali selama 

setahun dengan stock barang di dalam sistem yang disesuaikan dengan 

stock fisiknya setelah stock opname dilakukan yang sangat merugikan 

perusahaan. 

3. Sejak berdirinya perusahaan hingga sekarang ini, perusahaan belum 

memiliki kebijakan secara tertulis sehingga sebagian dari karyawan 

tidak mengetahui peraturan dan kebijakan yang sebenarnya telah 

diterapkan oleh perusahaan dalam setiap kegiatan operasionalnya. 

Sehingga hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah di masa yang 

akan dating, bila tidak segera diterapkan kebijakan secara tertulis. 

 Dalam kegiatan operasionalnya, PT Sinar Mulia Prima tidak memiliki 

internal auditor yatu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk 

melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, yang 

berkewajiban untuk memberikan informasi yang berharga bagi manajemen 

untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. ( 

Arrens & Loebbecke. 1996). 

 Selain itu, PT Sinar Mulia Prima belum pernah melakukan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dengan melihat kepentingan 

perusahaan, tidak adanya internal auditor, dan permasalahan yang timbul di 

dalam perusahaan maka peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap sistem 
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pengendalian intern pada PT Sinar Mulia Prima dan peneliti memilih judul 

untuk penelitian skripsi ini adalah  

 “ EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. SINAR 

MULIA PRIMA SEMARANG“.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana sistem pengendalian internal di PT. Sinar Mulia Prima 

Semarang ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian\ 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal di PT. Sinar 

Mulia Prima Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

• Bagi PT. Sinar Mulia Prima 

1) Sebagai bahan evaluasi untuk menilai sistem 

pengendalian internal yang sudah ada dalam perusahaan. 

2) Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal. 

• Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang 

sistem pengendalian internal. 

• Bagi Pihak Lain  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

setelah membaca hasil penelitian ini tentang sistem 

pengendalian internal.  
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1.4 Kerangka Pikir  

 Penelitian ini mengevaluasi sistem pengendalian intern pada PT. Sinar 

Mulia Prima Semarang. Langkah yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan komponen pengendalian sistem informasi akuntansi dari 

COSO serta pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer yang 

terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dalam sistem 

pengendalian sistem informasi akuntansi dari COSO terdapat lima 

komponen yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian 

internal, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran 

risiko, informasi dan akuntansi, dan pemantauan. Kemudian dari 

pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer terdiri dari 2 

pengendalian yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

Pengendalian umum terdiri atas pemisahan tugas dalam fungsi sistem, 

pengendalian manajemen fungsi AIS, pengendalian akses fisik, 

pengendalian akses logis, pengendalian penyimpanan data, pengendalian 

transmisi data, pembakuan dokumen, pencegahan kemacetan, prosedur 

perbaikan kerusakan, dan perlindungan PC dan jaringan client server. 

Sedangkan pengendalian aplikasi meliputi pengendalian boundary, 

pengendalian input, pengendalian proses, angka total kelompok data, 

pengendalian terhadap sumber data, pengendalian validasi input, 

pengendalian terhadap perekaman data online, pengendalian pemeliharaan 

file, dan pengendalian output. Setelah mengevaluasi dengan kedua jenis 

pengendalian tersebut, maka akan diketahui tujuan evaluasinnya yaitu 

mengevaluasi sistem pengendalian internal dari perusahaan PT. Sinar Mulia 

Prima, dan sekaligus dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di perusahaan.  
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Evaluasi SPI pada PT. Sinar 

Mulia Prima 

Pengendalian Sistem Informasi 

Akuntansi   

1) Lingkungan Pengendalian 

2) Aktivitas Pengendalian 

3) Perhitungan Resiko  

4) Informasi dan 

Komunikasi 

5) Pemantauan Kerja 

Pengendalian Sistem Informasi Komputer  

1) Pengendalian Umum 

Pemisahan Tugas dalam Fungsi 

Sistem, Pengendalian Manajemen 

fungsi AIS, Pengendalian Akses 

Fisik, Pengendalian Akses Logis, 

Pengendalian Penyimpanan Data, 

Pengendalian Transmisi Data, 

Pembakuan Dokumen, 

Pencegahan Kemacetan, Prosedur 

Perbaikan Kerusakan, dan 

Perlindungan PC dan Jaringan 

Client Server. 

2) Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian Boundary, 

Pengendalian Input, 

Pengendanlian Proses 

Angka Total Kelompok Data, 

Pengendalian terhadap Sumber 

Data, Pengendalian Validasi 

Input, Pengendalian terhadap 

Perekaman Data Online, 

Pengendalian Pemeliharaan File, 

dan Pengendalian Output. 

Tujuan Evaluasi 

Alternatif Solusi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian kerangka pikir, serta sistematika penulisan dalam penelitian 

ini. 

2. Bab II  : Landasan Teori 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai teori 

dan konsep yang ada dalam penelitian ini. 

3. Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi mengenai sumber data dan jenis data yang akan 

digunakan, gambaran umum  perusahaan, dan metode analisis data. 

4. Bab IV : Hasil dan Analisis Pembahasan 

Bagian ini memuat tentang hasil dan analisis data yang akan membantu 

dalam menjawab persoalan yang ada di penelitian ini. 

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran  

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi perusahaan 

berdasarkan analisis yang telah diperoleh sebelumnya. 


