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Lampiran 

No Temuan Masalah Alternatif Solusi  

1 Penjualan Jasa yang 

dilakukan PT. Sinar Mulia 

Prima kerap kali 

menimbulkan Piutang Tidak 

Tertagih 

Dengan memberikan tambahan form 

pada bagian penjualan yaitu form 

penagihan piutang, yang berisi kumpulan 

dari piutang – piutang yang belum 

terbayarkan serta ditambahkan tanggal 

jatuh tempo pembayarannya dengan data 

yang diambil dari form penjualan, 

sehingga dapat membantu pemakai 

maupun pemilik dalam mengecek 

piutang mana saja yang belum terbayar 

yang kemudian setelah dilunasi akan 

otomatis masuk ke form pembayaran 

piutang. 

2 Sering terjadi perbedaan 

stock persediaan antara 

stock fisik dengan stock 

barang yang ada di dalam 

sistem yang mengharuskan 

perusahaan melakukan 

stock opname yang 

merubah jumlah stock 

barang yang ada didalam 

sistem sebelumnya 

Dengan memberikan tambahan form 

pada bagian persediaan yaitu form selisih 

stock, yang berisi data stock barang yang 

hilang setelah dilakukan stock opname 

yang sebelumnya telah disetujui oleh 

pemilik yang kemudian akan otomatis 

masuk kedalam bagian pembiayaan 

dengan catatan biaya kehilangan barang 

sehingga pemilik dapat mengetahui 

barang apa saja yang hilang dan berapa 

kerugian yang dialami perusahaan 

setelah barang tersebut dinyatakan 

hilang.  

Bisa juga ditambahkan cctv ataupun 

tanda pengenal  karyawan yang dapat 
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menunjang pengendalian akses fisik 

untuk mengetahui karyawan selain 

bagian persediaan yang keluar masuk 

gudang  

3 Masih bergantungya 

perusahaan dengan pembuat 

sistem dikarenakan ketika 

terjadi permasalahan dalam 

sistem, perusahaan 

seringkali menunggu 

terlebih dahulu si pembuat 

sistem untuk datang 

memperbaiki yang membuat 

para karyawan tidak bekerja 

secara maksimal sehingga 

menjadi kerugian bagi 

perusahaan 

Dengan menambahkan pegawai yang 

menguasai mengenai kerusakan maupun 

permasalahan sistem yang dipakai 

sehingga dapat meninimalisir 

ketergantungan perusahaan dengan si 

pembuat sistem dan memaksimalkan lagi 

kinerja dari para karyawan yang 

berkaitan dengan komputer 

4 Pemisahan tugas dalam 

fungsi sistem pada 

perusahaan PT. Sinar Mulia 

Prima belum berjalan 

dengan baik dimana terdapat 

perangkapan bagian mulai 

dari bagian penjualan, 

bagian pengelolaan piutang, 

bagian arus kas masuk 

sampai dengan bagian 

pembuatan laporan 

keuangan yang hanya 

dikerjakan oleh satu orang.  

Bagian penjualan, bagian pengelolaan 

piutang, bagian arus kas masuk sampai 

dengan bagian pembuatan laporan 

seharusnya tidak dikerjakan oleh satu 

orang saja. Sebaiknya ditambahkan 

pegawai tambahan utnuk bagian tersebut 

dan membagi kembali fungsi dari 

penjualan untuk meminimalisir 

penyelewengan yang dapat menjadi 

kerugian bagi perusahaan.  
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5 Username dan password 

yang dipakai bagian 

pembelian dan persediaan 

memiliki username dan 

password yang sama  

Perlu adanya penggantian password 

secara berkala dan perlu ditambahkan 

username dan password yang berbeda 

pada bagian yang saling berkaitan untuk 

meminimalisir penyelewengan yang 

dapat dilakukan. Kemudian sistem 

history yang dipunyai oleh perusahaan 

sebaiknya dapat memberi tahu apa saja 

data yang si pemakai ganti atau 

tambahkan yang biasa disebut processing 

log dan bukan hanya memuat nama 

username dan jam mereka logout saja 

yang membuat sistem tersebut kurang 

bermanfaat dan menjadi kesempatan bagi 

si pemakai untuk melakukan fraud data.  
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