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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian di Ibu Perhiasan ini termasuk dalam“action research”. David Coghlan and 

Teresa Brannick (2005) dalam bukunya Doing Action Research On Your Own 

Organization mengemukakan bahwa : “action research is an approach to research which 

aims at both taking action and creating knowledge or theory about that action. The 

outcomes are both an action and a research outcome, unlike traditional research 

approaches which aim at creating knowledge only. Action research works through a 

cyclical process of consciously and deliberately: (a) planning; (b) taking action; (c) 

evaluating the action, leading to further planning and so on. The second dimension of 

action research is that it is collaborative, in that the members of the system which is 

being studied participate actively in the cyclical process. This contrasts with traditional 

research where members are objects of the study. Penelitian tindakan merupakan salah 

satu pendekatan penelitian ilmiah yang memiliki dua tujuan yaitu mengambil tindakan 

(untuk perbaikan) dan membangun pengetahuan atau teori tindakan yang bekerja melalui 

melalui proses siklus (a) perencanaan; (b) mengambil tindakan; (c) mengevaluasi 

tindakan yang mengarah lebih lanjut. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hasan (2009: 184)  

action research bisa digunakan sebagai penelitian untuk aplikasi bisnis dengan dasar  

penelitian tindakan berdasarkan tujuan. Tugas pokok dalam melaksanakan penelitian 

tersebut adalah mengidentifikasi masalah dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

objek riset, sehingga output yang didapat dari penelitian berdasarkan tujuan ini adalah 

pemecahan masalah yang nyata. Tahapan dalam penelitian tindakan ini adalah 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi objek riset serta melakukan intervensi 

untuk melakukan perubahan.  

Objek penelitian ini adalah Ibu Perhiasan yang merupakan pengusaha pribadi dengan 

beberapa karyawan yang membantu operasional tokonya. Usaha yang dijalankan oleh Ibu 

Perhiasan adalah produksi emas siap pakai dan penjualan eceran emas perhiasannya. 

Usaha ini merupakan usaha yang unik dimana para pelanggan boleh membuat sendiri 

bentuk atau model dari perhiasan yang akan dibeli. Karyawan yang bekerja dibagi 

menjadi beberapa bagian yakni bagian pembuatan emas atau produksi emas lalu bagian 
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customer service yang tugasnya untuk melayani pelanggan dalam mencatat pemesanan 

model perhiasan yang akan dibeli dan bagian yang melayani pelanggan dalam transaksi 

jual beli secara langsung. Bagian pembuat emas memiliki 4 karyawan yang mana dari ke-

4 karyawan tersebut salah satu karyawan juga bertugas untuk melakukan pencatatan 

persediaan bahan baku yang ada di gudang. Lalu bagian customer service juga memiliki 4 

karyawan yang masing-masing karyawannya memiliki 1 buku catatan penjualan. Salah 

satu karyawan dari ke-4 karyawan tersebut yang bertugas mencatat penjualan dan 

melayani pelanggan merupakan orang kepercayaan Ibu Perhiasan, dimana saat sudah sore 

hari maka 1 orang tersebut akan mengumpulkan seluruh catatan penjualan di hari tersebut 

untuk nantinya dilaporkan kepada Ibu Perhiasan. 

Usaha Ibu Perhiasan dijalankan di  beberapa tempat yang berbeda dengan karyawan 

yang tentu saja berbeda di setiap lokasi. Di saat mendekati jam penutupan toko, maka Ibu 

Perhiasan akan mengumpulkan setiap transaksi mulai dari nota penjualan, kas masuk, 

jumlah pesanan yang akan datang dan lainnya yang dilaporkan oleh orang kepercayaan 

Ibu Perhiasan di setiap lokasi. Ibu Perhiasan sebagai pemilik, hanya melakukan 

pengecekan yang dirasa diperlukan dan tidak secara rutin, sehingga hal itulah yang 

menjadi celah terjadinya permasalahan karena kecil kemungkinan untuk terdeteksi. 

Seperti permasalahan yang baru saja dialami oleh Ibu Perhiasan adalah saat perhitungan 

persediaan terdapat selisih dengan pencatatan. Persediaan yang tersedia ternyata lebih 

sedikit dibandingkan dengan yang ada dalam catatan. Hasil penelusuran dari Ibu 

Perhiasan beserta karyawan menunjukan adanya transaksi penjualan yang tidak tercatat 

sehingga menyebabkan selisih persediaan di catatan dan digudang. Hasil penelusuran ini 

didapatkan dari penelitian kas masuk  yang ternyata juga lebih besar daripada catatan atau 

nota transaksi penjualan.  

Dalam menjalankan usahanya, Ibu Perhiasan juga diharuskan untuk melaporkan 

jumlah penghasilan yang didapat setiap bulan untuk dikenakan Pajak Penghasilan. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti bersama objek riset dengan 

melakukan pencocokan persediaan, kas, dan penjualan yang dilaporkan maka dapat 

diketahui sebagai berikut: 

Pertama, kas masuk dari penjualan selama tahun 2018 adalah senilai Rp 

3.208.412.000,00 sedangkan berdasarkan catatan di nota penjualan selama tahun 2018 

ada penjualan sebesar 2.878.412.000,00; Kemudian Ibu Perhiasan tidak memiliki kartu 

persediaan, dan pencatatan hanya dilakukan di buku yang ada di gudang. Saat masing-

masing karyawan melakukan pengambilan persediaan maka karyawan tersebut akan 
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memberitahu karyawan yang bertugas untuk mencatat. Namun ada kalanya karyawan 

yang bertugas mencatat tersebut memperbolehkan karyawan yang mengambil persediaan 

untuk menulis sendiri tanpa dilakukan pengecekan kembali. Pencatatan di buku diketahui 

jumlah pengambilan persediaan selama tahun 2018 adalah Rp 2.878.412.000,00; Hasil 

persediaan opname dengan menghitung persediaan akhir di tahun 2018 diketahui bahwa 

sisa persediaan akhir tidak sesuai dengan perhitungan berdasarkan buku catatan; Total 

penjualan yang tidak tercatat dengan perbandingan pengambilan persediaan adalah 

sebesar Rp 330.000.000,00 atau sebesar 10,2% dari total penjualan sebenarnya. 

Berikut adalah tabel perbedaan atau selisih penjualan yang dilaporkan dalam pajak 

dan penjualan sebenarnya. 

 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Per Bulan Ibu Perhiasan Tahun 2018 

No Bulan Jumlah Penjualan 

Dilaporkan 

Jumlah Penjualan 

Sebenarnya 

Selisih 

Penjualan 

1 Januari Rp       224.505.000 Rp     234.505.000 Rp   10.000.000 

2 Februari Rp       210.487.000 Rp     230.487.000 Rp   20.000.000 

3 Maret Rp       227.156.000 Rp     237.156.000 Rp   10.000.000 

4 April Rp       231.328.000 Rp     251.328.000 Rp   20.000.000 

5 Mei Rp       266.714.000 Rp     286.714.000 Rp   20.000.000 

6 Juni Rp       275.981.000 Rp     295.981.000 Rp   20.000.000 

7 Juli Rp       228.243.000 Rp     268.243.000 Rp   40.000.000 

8 Agustus Rp       232.615.000 Rp     262.615.000 Rp   30.000.000 

9 September Rp       243.781.000 Rp     273.781.000 Rp   30.000.000 

10 Oktober Rp       235.149.000 Rp     275.149.000 Rp   40.000.000 

11 November Rp       243.548.000 Rp     283.548.000 Rp   40.000.000 

12 Desember Rp       258.905.000 Rp     308.905.000 Rp   50.000.000 

Jumlah Rp    2.878.412.000 Rp  3.208.412.000 Rp 330.000.000 

Sumber : Data Penjualan Per Bulan Ibu Perhiasan Tahun 2018 dalam Rekapitulasi 

Peredaran Bruto di SPT Tahunan 

 

Dengan kata lain dari uraian pada latar belakang diatas, permasalahan yang dialami oleh 

Ibu Perhiasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

a Adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan dengan persediaan emas di gudang yang 

terjadi karena tidak adanya pembagian tugas antar karyawan sehingga bisa 

menimbulkan double job. Dalam lampiran 1 mengenai hasil wawancara antara Ibu 

Perhiasan dengan penulis diketahui bahwa bagian gudang yang mana memiliki 4 
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karyawan untuk pembuatan emas, salah satu diantaranya juga melakukan pencatatan. 

Ilustrasi nya adalah sebagai berikut : 

Karyawan A, Karyawan B, Karyawan C dan Karyawan D merupakan karyawan Ibu 

Perhiasan di bagian gudang. Karyawan A dan Karyawan B merupakan karyawan 

yang membuat emas dengan bentuk dan kriteria sesuai pesanan pelanggan, sedangkan 

Karyawan C dan Karyawan D membuat emas dengan kriteria tertentu untuk dipajang 

di etalase. Selain itu Karyawan A juga bertugas untuk melakukan pencatatan atas 

persediaan emas yang ada di gudang. Karyawan A ini hanya mencatat persediaan 

emas sesuai yang dikeluarkan per hari nya saja, tanpa melakukan pengecekan berkala 

atau persediaan opname. Karena hal inilah terkadang Karyawan A lalai dalam 

melakukan pencatatan atau tidak melakukan persediaan opname dikarenakan tidak 

adanya waktu sebab Karyawan A harus melakukan tugasnya untuk mencatat 

persediaan dan juga untuk membuat pesanan emas; 

b Adanya ketidaksesuaian antara kas masuk dengan nota penjualan dikarenakan tidak 

adanya kontrol dalam penjualan. Selisih penjualan seperti yang tertera dalam Tabel 

1.1 terjadi karena ternyata Ibu Perhiasan melakukan penjualan langsung dan tidak 

dikomunikasikan kepada Karyawan bagian depan yang bertugas melakukan 

pencatatan penjualan. Hal ini menyebabkan selisih penjualan terjadi setiap bulan. 

Padahal setiap bulan, pencatatan penjualan yang dilakukan karyawan harus 

dilaporkan dalam laporan bulanan pajak yakni SPT Masa PPN. Selisih penjualan 

yang telah diketahui tersebut harus dilaporkan dan pasti dilaporkan dengan cara 

Laporan SPT Masa PPN Pembetulan. Namun dampaknya adalah atas laporan 

pembetulan tersebut ada denda yang mengikuti karena penambahan penjualan.    

c Ibu Perhiasan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terkait aktivitas yang 

berjalan di toko sehingga  tidak ada kontrol dalam pencatatan, dokumentasi, dan 

kinerja karyawan satu sama lain. 

 

Minimnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Ibu Perhiasan menjadi 

motivasi penelitian tindakan ini untuk menyusun sistem pengendalian internal. Konsep 

yang digunakan untuk merancang sistem pengendalian internal adalah sistem 

pengendalian internal COSO. Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dapat 

dipahami sebagai proses untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan entitas dapat 

terwujud dengan efektif dan efisien. Kelima elemen COSO yang dapat membantu 

permasalahan Ibu Perhiasan yakni : 
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a. Kontrol Lingkungan, adalah aktivitas pengendalian yang mencakup suasana 

organisasi dan sikap manajemen serta karyawannya. Pengendalian ini bisa 

membantu Ibu Perhiasan dalam memiliki gaya kepemimpinan yang mampu 

membentuk integritas para karyawan dengan memberikan nilai-nilai sebagai 

pedoman dalam bekerja. Ibu Perhiasan dapat membuat peraturan yang dapat 

meminimalkan terjadinya perilaku tidak etis 

b. Kontrol Aktivitas, yakni kegiatan yang terkait kebijakan dan prosedur yang 

memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. 

Kontrol aktivitas ini membantu Ibu Perhiasan dalam kegiatan usahanya untuk 

menjaga aset yang meliputi pencatatan dan fungsi karyawan yang terorganisir. 

c. Penilaian Resiko, yaitu kegiatan untuk identifikasi analisis dan pengelolaan risiko 

organisasi. Pengendalian ini diperlukan Ibu Perhiasan untuk mengetahui penyebab 

permasalahan yang timbul dan juga bagaimana caranya identifikasi tersebut untuk 

mencegah terjadinya kesalahan risiko yang serupa di masa depan. 

d. Kontrol Informasi dan Komunikasi, adalah pengumpulan Informasi yang 

diperlukan baik dari pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan 

tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan. 

e. Kontrol Pemantauan, adalah proses untuk penilaian kualitas kinerja suatu entitas. 

Hal ini diperlukan agar entitas bisa mengetahui kondisi yang terjadi selama entitas 

berjalan dalam suatu periode. Sehingga apabila ada kesalahan dan indikasi 

kesalahan maka dapat dicarikan solusi sejak dini sehingga mencegah 

permasalahan yang semakin membesar. 

 

Pengendalian ini bertujuan agar laporan yang diterbitkan dapat diandalkan dan 

menjadi acuan keefektifan dan keefisienan kinerja entitas. Sehingga dengan kata lain, 

output yang diharapkan dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal yang 

dapat membantu Ibu Perhiasan dalam mengontrol kegiatan usahanya sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang muncul dan meminimalisir kerugian yang 

timbul akibat kesalahan-kesalahan tersebut serta memberikan kepercayaan terhadap 

pelaporan baik secara akuntansi dan perpajakan. 

 

 



 

6 
 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana sistem pengendalian internal yang baik dengan menggunakan konsep 

Sistem Pengendalian Internal COSO bagi Ibu Perhiasan dengan memperhatikan skala 

usaha perorangan 

1.2.2 Bagaimana pembetulan SPT yang mencakup Laporan Keuangan Ibu Perhiasan Tahun 

2018 dan apa dampaknya dari pembetulan tersebut 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk dapat menyusun sistem pengendalian internal yang baik yang dapat digunakan 

Ibu Perhiasan. 

1.3.2 Membantu Ibu Perhiasan dalam pemecahan masalah terkait perpajakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktis sebagai berikut : 

a Akan memperoleh dokumen Sistem Pengendalian Internal berbasis COSO sebagai 

masukan dan acuan yang dapat digunakan oleh Ibu Perhiasan untuk permasalahan yang 

dialami; 

b Dokumen Pembetulan SPT sebagai langkah dari penyelesaian masalah dikarenakan 

adanya penjualan yang tidak tercatat dan harus dilaporkan pembetulannya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penulis menggunakan Sistem Pengendalian Internal dari COSO untuk dapat 

mengevaluasi sistem pengendalian bagi Ibu Perhiasan. Sistem pengendalian internal 

menurut COSO dibagi menjadi 5 komponen yakni kontrol lingkungan, penilaian resiko, 

kontrol aktivitas, kontrol informasi dan komunikasi serta kontrol monitoring atau kontrol 

pemantauan. Dengan keadaan dan kondisi yang telah berjalan yang kemudian 

disandingkan dengan sistem pengendalian internal dari COSO, maka solusi untuk 

permasalahan yang terjadi akan ditemukan seiring dengan berjalannya tujuan evaluasi 

untuk sistem pengendalian internal Ibu Perhiasan. 
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SPI 

Output 

COSO 

Identifikasi 

Masalah 

1. Ketidakcocokan pencatatan dengan stock digudang 
2. Ketidakcocokan kas masuk dengan catatan penjualan 
3. Tidak melakukan pengendalian dan pengawasan untuk aktivitas 

usaha 

Masalah yang sudah diidentifikasi terjadi karena tidak adanya pengendalian 
yang dilakukan oleh Objek Riset. Oleh karena itu sangat diperlukan Sistem 
Pengendalian yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1. Sistem Pengendalian 

Internal 
2. SPT Pembetulan 


