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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Perkembangan Usaha 

 Ibu Perhiasan adalah orang yang ulet. Hal ini terbukti karena usahanya dulu 

hanya sebagai pedagang eceran kecil yang berjualan keliling. Ibu Perhiasan 

memanfaatkan kebiasaan masyarakat dengan menawarkan jasa yang ramah, sehingga 

“dari mulut ke mulut” usaha Ibu Perhiasan akhirnya bisa berkembang dan mampu 

menyewa tempat yang lebih baik yakni di Mall. 

 Awal memulai usaha, Ibu Perhiasan masih hanya menjajakan perhiasan 

dengan bentuk yang tersedia saja. Sebab Ibu Perhiasan belum bisa memenuhi 

keinginan pelanggan untuk membuat bentuk perhiasan sesuai yang diminta. Namun 

seiring berjalannya waktu, Ibu Perhiasan merekrut karyawan yang bisa membuat 

bentuk perhiasan sesuai keinginan pelanggan. Oleh sebab itulah usaha Ibu Perhiasan 

semakin berkembang dan kemudian bisa menambah beberapa karyawan lagi untuk 

membantu usahanya. 

 Tidak ada sistem apapun yang digunakan dalam aktivitas usaha Ibu Perhiasan. 

Baik sistem untuk akuntansi maupun sistem lainnya. Semua penjualan dan pembelian 

hanya dicatat dalam program komputer yakni microsoft excel setelah dibuat catatan 

manual dengan tulis tangan. Tentu saja program ini akan menjadi sandungan apabila 

ada human error saat menginput. Apalagi tidak ada aktivitas pengawasan dan 

pengecekan berkala yang membuat resiko kesalahan menjadi semakin tinggi. 

 

4.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal COSO 

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis atas pengendalian internal Ibu Perhiasan 

berdasarkan indikator Sistem Pengendalian Internal COSO adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Pengendalian Lingkungan 

Kontrol dalam pengendalian lingkungan berdasarkan indikator adalah: 

1. History Entitas dan Gaya Kepemimpinan 

Merupakan pembawaan pemimpin yang sangat mempengaruhi 

lingkungan entitas. Pemimpin disini adalah Ibu Perhiasan. Dari 
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wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa gaya 

memimpin pembawaan Ibu Perhiasan dalam usahanya 

termasuk dalam kategori pemimpin yang sabar yang mampu 

membawa karyawan untuk memiliki sikap segan dan jujur 

dalam bekerja. Ibu Perhiasan menitikberatkan nilai kesopanan 

dan keramahan kepada pelanggan yang beliau tunjukan 

langsung dengan berinteraksi kepada karyawannya. Hal ini 

dapat dibuktikan dari beberapa karyawan yang ada tidak pernah 

ada kejadian yang menyimpang baik dari sisi pelayanan kepada 

pelanggan maupun sesama karyawan dalam lingkup internal.  

2. Kebijakan Entitas 

Tidak ada kebijakan tertulis dalam usaha Ibu Perhiasan. Aturan 

yang berlaku hanya sekedar perkataan dari Ibu Perhiasan secara 

langsung. Untuk kesejahteraan para karyawan, meraka 

mendapat hari libur sebanyak 1 kali dalam satu minggu serta 

bisa meminta cuti atau ijin jika diperlukan dengan alasan yang 

jelas dan logis. Karyawan juga mengetahui cara penggajian dan 

apa-apa saja yang bisa mengurangi serta menambah jumlah gaji 

yang diterima. Para karyawan diketahui tidak tertekan dengan 

kebijakan yang diberikan Ibu Perhiasan. Sama seperti yang 

tertulis diatas, meskipun tidak ada aturan tertuis tetapi 

karyawan mematuhi aturan yang diberikan Ibu Perhiasan. 

Seperti contoh jam berangkat kerja dan jam pulang kerja, 

kebijakan tentang hari libur dan cuti serta juga sanksi yang 

mengikat apabila melakukan kesalahan fatal. 

4.2.2 Penilaian Risiko 

Indikator penilaian risiko yang diangkat yakni : 

1. Kepuasan dan Ketidakpuasan Individu Terhadap Kebijakan 

yang Dibuat Entitas – Resiko Internal 

Dari wawancara yang didapat dengan karyawan dari Ibu 

Perhiasan, maka diketahui bahwa para karyawan dapat 
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menerima dengan baik aturan yang ada dalam entitas. 

Meskipun tidak dalam bentuk tertulis, tetapi mereka tahu dan 

paham akan aturan-aturan yang ada. Sehingga aktivitas usaha 

berjalan dengan baik karena karyawan menjalankan aturan 

tersebut tanpa ada tekanan. Belum pernah ada keluhan terkait 

aturan yang mereka laksanakan. 

2. Perubahan Anggota dalam Entitas 

Rotasi karyawan sesuai dengan kondisi entitas Ibu Perhiasan 

tergolong sangat kecil. Dengan kata lain bahwa perubahan 

personil dalam entitas juga jarang terjadi. Pernah suatu kondisi 

orang kepercayaan Ibu Perhiasan berhenti bekerja sehingga 

pekerjaan nya diserahterimakan kepada karyawan lainnya. 

Namun karena karyawan yang menggantikan tersebut tidak 

begitu paham pekerjaan karyawan lama maka dalam 2 bulan 

pekerjaan menjadi agak terbengkalai. Namun seiring waktu 

para karyawan saling membantu sama lain dan bisa beradaptasi 

dengan tugas tambahan yang harus dikerjakan. Penambahan 

karyawan yang ada di entitas juga mempengaruhi jalannya 

kegiatan menjadi lebih baik karena pekerjaan menjadi bisa 

lebih dibagi. 

4.2.3 Pengendalian Aktifitas 

Pada tahap pengendalian aktifitas, indikator yang dilihat adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemisahan Fungsi Tugas yang Diperlukan 

Yang dimaksud fungsi dari struktur organisasi adalah untuk 

memperjelas setiap fungsi dan masing-masing hubungan antar 

bagian dalam suatu organisasi. Ibu Perhiasan melakukan fungsi 

organisasi secara garis besar yakni membagi karyawan menjadi 

2 bagian. Bagian pertama adalah bagian depan yang bertugas 

melayani pelanggan dan bagian belakang yakni gudang dan 

untuk membuat perhiasan. Namun dalam kenyataannya, tidak 

semua karyawan hanya memegang satu tugas saja. Oleh sebab 
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itulah karyawan yang memiliki tugas ganda atau double job 

lebih beresiko untuk melakukan kesalahan karena tidak 

memungkinkan untuk melakukan pengecekan atas dua hal 

bersamaan.  

2. Kegiatan Otorisasi dan Validasi dari Tingkatan Level yang 

Diperlukan dalam Rangka Penjagaan Aset 

Dalam aktivitasnya, sebuah usaha harus melakukan pencatatan 

dengan akurat dan tepat waktu. Tidak hanya mencatat saja 

tetapi catatan tersebut seharusnya dikoreksi atau diperiksa 

secara berkala oleh tingkat diatasnya atau level diatasnya. 

Pencatatan dilakukan dalam segala hal, yakni berupa 

pencatatan persediaan, pencatatan jual dan beli dan yang 

lainnya. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk penjagaan aset. 

Ibu Perhiasan pada dasarnya hanya mempercayakan jalannya 

kegiatan transaksi pada satu orang terpercaya, sehingga sangat 

jarang bagi Ibu Perhiasan untuk melakukan pengecekan atas 

setiap pencatatan. Pencatatan yang di cek hanya sekedar dari 

nota penjualan dan nota pembelian saja. Otorisasi atas 

pencatatan juga tidak dilakukan sehingga orang terpercaya 

tersebut secara tidak langsung bisa menjadi resiko atas 

pencurian aset karena peluang ini.  

Selain itu pembatasan akses atas aset yang ada dalam entitas 

sudah seharusnya dilakukan. Pembatasan ini penting karena 

dalam aktifitas usaha manapun aset harus dijaga. Dalam usaha 

Ibu Perhiasan hal ini belum bisa dilakukan sebab bagian catatan 

baik persediaan, nota pembelian dan penjualan bisa diakses 

setiap orang. Meskipun pada bagian pencatatan persediaan 

hanya dilakukan satu orang namun pencatatan dilakukan secara 

manual sehingga tidak ada pengendalian atas pencatatan. 

Pencatatan manual bisa saja diubah oleh karyawan lain maupun 

oleh pemilik. Selain itu setiap transaksi penjualan juga masing-
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masing karyawan boleh menginput sehingga tidak ada kontrol 

dari satu pihak dengan pihak lain. 

3. Stock Opname  

Untuk perhiasan yang di display atau barang jadi setiap hari 

nya pasti dilakukan stock opname. Karena pasti karyawan harus 

menimbang ulang gram pada perhiasan tiap hari nya untuk 

dikumpulkan di satu tempat yang sama. Hal ini juga sebagai 

pengendalian terhadap kecurangan karyawan dalam mengambil 

aset.  

Namun berbeda hal nya dengan bagian gudang persediaan 

barang baku. Karyawan yang memegang pencatatan atas 

persediaan digudang adalah orang yang sama yang bisa 

mengambil persediaan tersebut untuk diolah menjadi barang 

jadi. Hal ini merupakan resiko karena tidak ada entitas yang 

berbeda yang bisa melakukan pengecekan atas pencatatan dan 

persediaan yang sebenarnya. Selain itu tidak pernah juga 

dilakukan rotasi karyawan yang bertugas untuk mencatat. Hal 

ini mengakibatkan persediaan hanya bisa diketahi melalui 

pencatatan karyawan tersebut dan dianggap persediaan yang 

tersedia juga berdasarkan catatan tersebut tanpa pernah 

dilakukan pengcekan catatan dengan persediaan atau stock 

opname. 

4.2.4 Informasi dan Komunikasi 

1. Informasi 

Informasi adalah data atau pesan atau bentuk lain yang 

memiliki makna yang dapat diartikan bagi penerima pesan. 

Informasi yang baik yang seharusnya disampaikan dalam 

entitas adalah informasi yang andal dan relevan. Informasi juga 

harus disampaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat 

sasaran berarti informasi yang disampaikan oleh penyampai 

informasi harus tersalurkan kepada penerima pada level yang 
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tepat. Informasi yang beredar dalam entitas Ibu Perhiasan 

terhitung cukup baik karena informasi tersebut terbukti berguna 

bagi jalannya aktifitas entitas.  

Namun terkadang Ibu Perhiasan yang mana selaku pemilik 

kurang bisa membagikan informasi. Seperti hal nya ada 

penjualan yang dilakukan Ibu Perhiasan sendiri tanpa membuat 

nota penjualan atau dengan kata lain penjualan tersebut tidak 

dicatat. Informasi ini tidak disampaikan Ibu Perhiasan bukan 

secara sengaja tetapi karena pemikiran Ibu Perhiasan yang 

menilai bahwa penjualan yang dilakukan tidak signifikan dan 

tidak berpengaruh besar terhadap omset dan atau persediaan.  

2. Komunikasi 

Penyampai pesan dapat menyalurkan pesan atau informasi 

melalui sebuah komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi ini 

adalah cara orang menyampaikan informasi kepada penerima 

pesan. Komunikasi dalam suatu entitas juga harus dilakukan 

dengan baik agar informasi yang ingin disalurkan oleh 

penyampai pesan dapat diterima oleh penerima dengan tanpa 

mengubah makna dan maksud dari isi pesan tersebut. 

Komunikasi yang dibutuhkan dalam entitas adalah suatu 

komunikasi yang bersifat membangun sehingga baik dari 

karyawan maupun pemilik dapat saling mendorong untuk 

kefektifan dan keefisiensian usaha. 

Namun justru Ibu Perhiasan sendiri sebagai pemilik usaha tidak 

melakukan komunikasi kepada karyawannya terkait penjualan 

yang dilakukan secara pribadi. Hal ini menyebabkan karyawan 

yang bertugas merekap penjualan dalam satu bulan untuk 

digunakan pelaporan pajak tidak mencatat penjualan Ibu 

Perhiasan tersebut. Sehingga menyebabkan jumlah pajak yang 

dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. 
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4.2.5 Pengendalian Pemantauan 

Kontrol pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemilik saja namun 

pada tingkat karyawan juga diperlukan adanya pemantauan. Usaha Ibu 

Perhiasan tidak mengenal junioritas dan senioritas karena semua 

dianggap setara sebab tidak ada pembagian struktur organisasi. Karena 

hal ini, sangat jarang antar karyawan satu dengan yang lainnya saling 

melakukan pengawasan, sebab mereka merasa semua setara sehingga 

tidak memiliki hak untuk saling mengawasi. Disisi lain, pemilik juga 

jarang melakukan pengawasan terkait aktifitas yang berjalan. 

Tidak secara rutin, namun kadang Ibu Perhiasan melakukan evaluasi 

kerja para karyawan dan mendengarkan keluhan atau cerita selama 

beberapa hari atau beberapa pekan. Hal ini cukup baik karena secara 

tidak langsung mendorong para karyawan untuk bisa lebih terbuka dan 

merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat atau sekedar bercerita. 

Meskipun tidak secara menyeluruh namun dengan berlangsungnya 

kegiatan evaluasi tersebut dapat mengantisipasi adanya gejolak 

permasalahan antara karyawan dengan karyawan maupun karyawan 

dengan pelanggan. 

 

4.3 Indikator dan Hasil Analisis 

Berdasarkan rangkuman diatas maka berikut adalah Indikator dan Hasil Analisis 

atas jalannya kegiatan usaha Ibu Perhiasan.  

4.3.1 Analisis Sistem Entitas Terkait Pengendalian  Lingkungan 

Sistem Pengendalian a. Kepemimpinan 

Indikator History dan Gaya Kepemimpinan 

Kondisi Entitas Sejak awal mula Ibu Perhiasan menjalankan 

usahanya, Ibu Perhiasan menitikberatkan 

pada nilai kesopanan dan keramahan kepada 
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pelanggan. Hal itulah yang Ibu Perhiasan 

perlihatkan kepada karyawannya, sehingga 

atas history tersebut para karyawan 

diarahkan untuk dapat berinteraksi dengah 

ramah dan sopan kepada pelanggan.  

Analisis dan Saran Dengan pembawaan Ibu Perhiasan yang 

mencontohkan bagaimana bersikap kepada 

pelanggan, maka Ibu Perhiasan mampu 

membuat para karyawan loyal kepadanya. 

Hal ini terbukti dari para karyawan yang 

memang percaya kepada Ibu Perhiasan dan 

melaksanakan apa yang dicontohkan 

tersebut. Jadi gaya kepemimpinan Ibu 

Perhiasan sudah sangat baik yang mampu 

membawa lingkungan kerja positif. 

Sistem Pengendalian b. Kebijakan Entitas 

Indikator Kebijakan tertulis yang diterapkan Entitas – 

Terkait Reward and Punishment, serta 

kesejahteraan karyawan 

Kondisi Entitas Tidak ada aturan tertulis terkait kebijakan 

yang seharusnya dipatuhi setiap individu 

dalam entitas tetapi para individu dapat 

dengan sendirinya menyadari adanya aturan 

tidak tertulis tersebut dan mematuhinya 

tanpa ada tekanan. 

Analisis dan Saran Karyawan yang dimiliki entitas sudah dapat 

mematuhi kebijakan yang diberikan oleh 

atasan saja meskipun tanpa ada aturan 

tertulis berdasarkan wawancara. Sehingga 

sebenarnya tata tertib dalam entitas dapat 

dilaksanakan. Tetapi akan lebih baik lagi 
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apabila ada beberapa kebijakan yang ditulis 

atau terus diingatkan kepada karyawan. Baik 

disampaikan dalam media cetak maupun 

lainnya. Di era ini lebih baik untuk 

menggunakan media sosial untuk membuat 

kebijakan semi tertulis. Media sosial seperti 

Whatsapp maupun yang lain yang sering 

digunakan individu dalam berkomunikasi 

dalam entitas. Hal ini bisa membuat para 

individu lebih meningkatkan kesadaran 

terhadap aturan tersebut. 

4.3.2 Analisis Sistem Entitas Terkait Penilaian Resiko 

Sistem Pengendalian Resiko Internal 

Indikator a. Kepuasan dan Ketidakpuasan Individu 

terhadap Kebijakan Entitas 

Kondisi Entitas Dari wawancara yang diajukan, karyawan 

mengetahui tata tertib dan aturan yang 

dibuat oleh entitas/ Ibu Perhiasan yang tidak 

secara tertulis. Meskipun begitu karyawan 

tidak merasa keberatan dan melaksanakan 

aturan tersebut tanpa adanya tekanan.  

Analisis dan Saran Dari kondisi tersebut diatas, maka karyawan 

puas dengan kebijakan yang dibuat Ibu 

Perhiasan selaku pemilik. Meskipun tidak 

aturan tertulis tetapi karyawan tetap 

mengetahui, ingat dan terus melaksanakan. 

Sehingga setiap kebijakan yang ada 

merupakan kebijakan yang cukup baik yang 

bisa diterima karyawan dan mampu 

membuat lingkungan kerja lebih baik. 

Saran yang dapat diberikan adalah terus 



 

28 
 

update atas kebijakan yang diberikan kepada 

seluruh anggota entitas yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada agar 

kepuasan individu terhadap kebijakan entitas 

dapat terus terjaga. 

Sistem Pengendalian Resiko Internal 

Indikator b. Perubahan Anggota dalam Entitas 

Kondisi Entitas Rotasi keluar masuknya karyawan dalam 

entitas tergolong kecil. Karena kondisi 

lingkungan yang baik membuat karyawan 

betah. 

Analisis dan Saran Rotasi karyawan yang kecil memperlihatkan 

bahwa kemampuan pengendalian lingkungan 

juga baik. Hal ini berkaitan dengan resiko 

terjadinya kesalahan kerja kecil karena 

pergantian karyawan yang jarang terjadi. 

Sehingga tidak selalu berganti orang untuk 

mengerjakan tugas. Ada suatu kondisi 

dimana satu karyawan yang menjadi tangan 

kanan Ibu Perhiasan berhenti bekerja dan hal 

tersebut sangat mempengaruhi karyawan 

lainnya sebab karyawan tersebut sudah 

sangat andal dan banyak pekerjaan yang 

dikerjakan sehingga setelah serah terima 

pekerjaan sempat terjadi ketidaksiapan dan 

menimbulkan situasi yang sedikit kacau 

karena harus beradaptasi dengan tugas 

tersebut.  

Saran yang bisa diberikan adalah apabila ada 

pergantian karyawan diharapkan untuk dapat 

diserahkan dengan baik sehingga tidak 



 

29 
 

terjadi situasi kacau yang terulang. 

Sistem Pengendalin Resiko Eksternal 

Indikator a. Perubahan Kebijakan Pemerintah Terkait 

Aturan Perpajakan terhadap Kondisi Entitas 

Kondisi Entitas Terbitnya peraturan baru terkait aturan tarif 

pembayaran PPh terlambat diketahui oleh 

Ibu Perhiasan. Oleh karena itu penyetoran 

PPh yang Ibu Perhiasan bayarkan menjadi 

lebih besar dari nilai yang sebenarnya. 

Sampai mendapat email pemberitahuan 

terkait aturan baru tersebut. 

Analisis dan Saran Karena terlambatnya mengetahui informasi 

terkait aturan perpajakan, Ibu Perhiasan 

menjadi melakukan pembayaran yang lebih 

besar dari yang semestinya. Oleh karena itu 

saran yang dapat diberikan adalah lebih 

update lagi terkait aturan perpajakan 

sehingga tidak ketinggalan informasi yang 

berlaku. Karena Ibu Perhiasan sebenarnya 

memiliki konsultan pajak maka lebih baik 

lagi bagi Ibu Perhiasan untuk 

memaksimalkan konsultan pajak tersebut 

untuk pemberitahuan informasi yang cepat. 

Sistem Pengendalian Resiko Eksternal 

Indikator Pengaruh Munculnya Usaha Sejenis dalam 

Satu Lokasi Usaha yang Menyebabkan 

Timbulnya Saingan 

Kondisi Entitas Ada beberapa toko yang membuka usaha 

yang sama di satu lokasi toko Ibu Perhiasan. 

Hingga saat ini toko Ibu Perhiasan sendiri 
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masih bisa berdiri. Ibu Perhiasan tetap 

menerapkan nilai utama dalam usaha untuk 

ditonjolkan. Memberikan diskon dan promo 

jgua dilakukan dengan wajar tanpa 

melupakan nilai utama yang harus diberikan 

kepada pelanggan. 

Analisis dan Saran Jalan yang diambil Ibu Perhiasan sudah baik. 

Mengingat bahwa Ibu Perhiasan menjual 

barang dengan memberikan kepuasan 

terhadap pelanggannya maka nilai 

keramahan dan kesopanan kepada pelanggan 

tetep diutamakan. Terbukti bahwa pelanggan 

Ibu Perhiasan tetap ada dan datang meskipun 

banyak pilihan toko lain. Sarannya adalah 

terus meningkatkan nilai yang dijunjung 

untuk membuat perbedaan dengan toko lain  

dan menjadi toko yang diandalkan oleh 

pelanggannya. Juga jangan ketinggalan 

untuk memberikan promosi melalui media 

sosial sebab di era sekarang lebih banyak 

orang mengakses banyak hal secara virtual 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

4.3.3 Analisis Sistem Entitas Terkait Pengendalian Aktifitas 

Sistem Pengendalian Pemisahan Fungsi Tugas yang Diperlukan 

Indikator Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang 

jelas sehingga tidak terjadi double job 

Kondisi Entitas Entitas sudah bisa melakukan pemisahan 

tugas meskipun hanya menjadi dua bagian 

saja. Namun fungsi dari masing-masing 

karyawan tidak dijelaskan sehingga ada 
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karyawan yang mengerjakan tugas lebih dari 

satu. 

Analisis dan Saran Double job yang terjadi pada karyawan 

diakibatkan karena pemisahan fungsi belum 

diperhatikan. Karyawan bagian pencatatan 

persediaan tidak hanya bertugas untuk 

mencatat tetapi juga bisa mengakses 

persediaan itu sendiri untuk diolah menjadi 

barang jadi. Akan lebih baik apabila atasan 

mempertegas bagian masing-masing 

karyawan sehingga tidak terjadi double job 

seperti diatas. Pemisahan ini juga diharapkan 

dapat membuat fokus karyawan hanya 

tertuju pada job desk yang menjadi tanggung 

jawabnya saja. 

Sistem Pengendalian Kegiatan Otorisasi dan Validasi dari 

Tingkatan Level yang Diperlukan dalam 

Rangka Penjagaan Asset 

Indikator a. Pencatatan transaksi diproses secara 

akurat dan dilakukan pemeriksaan 

oleh tingkat diatasnya 

Kondisi Entitas Setiap transkasi penjualan dan pembelian 

selalu dicatat terpat waktu pada saat itu juga 

dengan menggunakan nota penjualan dan 

nota pembelian. Hasil akhir dari nota 

penjualan dan nota pembelian tersebut 

adalah buku penjualan dan buku pembelian. 

Buku penjualan sebagai dasar untuk 

melaporkan omset penjualan yang harus 

dibayar untuk membayar Pajak Penghasilan 

sedangkan buku pembelian dan penjualan 
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digunakan untuk menghitung PPN yang 

harus disetorkan di akhir bulan.  

Analisis Saran Meskipun semua sudah tercatat dengan 

akurat tetapi tidak pernah ada otorisasi dari 

level diatasnya terkait kegiatan tersebut. 

Baik pencatatan persediaan, pencatatan kas 

masuk dari nota dan lain-lain semua tidak 

diotorisasi. Namun begitu Ibu Perhiasan 

mengumpulkan semua nota atas transaksi 

jual beli dan catatan keluar persediaan 

gudang yang terjadi per hari.  Meskipun 

tanpa dilakukan pengecekan atas catatan 

tersebut. 

Sistem Pengendalian Kegiatan Otorisasi dan Validasi dari 

Tingkatan Level yang Diperlukan dalam 

Rangka Penjagaan Asset 

Indikator b. Stock Opname secara periodik yang 

dilakukan oleh individu yang berbeda 

Kondisi Entitas Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pada 

bagian gudang tidak ada individu yang 

secara khusus hanya melakukan pencatatan 

saja dan atau akses pengambilan bahan baku 

saja. Dengan kata lain, individu yang 

mencatat itu lah yang bisa mengakses 

pengambilan bahan baku juga. Sistem di 

entitas ini pada saat karyawan mengambil 

bahan baku untuk diolah, karyawan tersebut 

melaporkan kepada individu yang mencatat 

di akhir hari dengan total pengambilan saja. 

Hal ini bisa menyebabkan salah perhitungan 

antara yang sebenarnya diambil dengan yang 



 

33 
 

dicatat. Disisi lain, karyawan yang bertugas 

mencatat juga melakukan pengambilan 

bahan baku tersebut. Sehingga tidak ada 

sistem untuk stock opname oleh individu yang 

berbeda. 

Analisis Saran Karena selama ini tidak pernah dilakukan 

stock opname maka meskipun ada kesalahan 

pun jarang sekali terdeteksi. Bisa jadi 

kesalahan tersebut juga tidak signifikan 

sehingga tidak terdeteksi.  Akan lebih baik 

lagi apapbila entitas benar-benar 

memisahkan karyawan yang bertugas 

mencatat dengan karyawan yang mengolah 

bahan baku. Jadi karyawan yang mencatat 

persediaan persediaan tidak boleh 

mengakses persediaan digudang sehingga 

pencatatn tidak rancu. Dan kemudian rutin 

dilakukan persediaan opname oleh 

karyawan lain yang bukan bertugas untuk 

mencatat. Jadi penjagaan aset entitas lebih 

terjamin. 

Sistem Pengendalian Kegiatan Otorisasi dan Validasi dari 

Tingkatan Level yang Diperlukan dalam 

Rangka Penjagaan Asset 

Indikator c. Pembatasan akses dokumentasi atau 

pencatatan 

Kondisi Entitas Pada entitas ini, bagian gudang yang 

melakukan pencatatan untuk hasil akhir di 

penghujung hari memang hanya satu 

individu saja. Tetapi setiap karyawan yang 

mengambil persediaan masing-masing 
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menulis dalam buku pengambilan persediaan 

yang mana dengan kata lain buku tersebut 

bisa diakses oleh siapun tanpa terkecuali. 

Sedangkan karyawan yang bertugas untuk 

mencatat hanya melakukan perhitungan 

akhir saja untuk mencatat berapa jumlah 

persediaan yang diambil serta jenis nya dan 

juga berapa persediaan yang masuk dan 

lainnya.  

Analisis Saran Pembatasan akses untuk dokumentasi tidak 

terlaksana. Karena sesuai dengan yang Ibu 

Perhiasan informasikan bahwa karyawan 

tidak memiliki fungsi tugas yang jelas. 

Sehingga tidak ada rasa tanggung jawab atas 

tugasnya mencatat karena siapapun boleh 

untuk mengakses catatan tersebut. Akan 

lebih baik jika satu karyawan saja yang 

diberikan tanggung jawab untuk mengelola 

pencatatan persediaan, sehingga pengecekan 

akan lebih terjamin dan penjagaan asset 

lebih terkendali. 

4.3.4 Analisis Sistem Entitas Terkait Informasi dan Komunikasi 

Sistem Pengendalian Informasi 

Indikator Informasi yang Relevan 

Kondisi Entitas Setiap complain atau keluhan maupun 

pesanan (informasi dari eksternal) langsung 

dapat tersampaikan dengan baik. Informasi 

tersebut juga dapat diolah dengan baik oleh 

para karyawan. Sehingga baik pesanan 

maupun keluhan dari pihak luar dapat 

diselesaikan dengan baik. Didalam entitas 
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pun juga tidak ada kendala dalam informasi 

yang beredar sehingga semua mendukung 

jalannya kegiatan yang baik dalam entitas 

ini. 

Analisis Saran Informasi yang ingin disalurkan baik dari 

eksternal yakni dari pelanggan dan pihak 

lain maupun informasi dari internal dapat 

tersalurkan tepat waktu sehingga kendala 

dan jalannya kegiatan usaha dapat 

terselesaikan dengan baik. Informasi yang 

disampaikan juga tepat pada individu atau 

karyawan yang berwenang sehingga output 

dari penyampaian informasi tersebut juga 

tepat. 

Sistem Pengendalian Komunikasi 

Indikator Komunikasi Internal dan Eksternal yang 

Berjalan Dapat Mendorong Efisiensi dan 

Efektifitas Entitas  

Kondisi Entitas Komunikasi yang berjalan antar masing-

masing karyawan maupun karyawan dengan 

pemilik dapat berjalan dengan baik. Tidak 

ada kesalahan dalam komunikasi yang 

berjalan yang menyebabkan kesalah 

pahaman dalam internal entitas maupun 

eksternal.  

Analisis Saran Sebenarnya baik karyawan maupun pemilik 

dapat berkomunikasi untuk menyampaikan 

informasi dengan baik. Namun ada beberapa 

hal yang seharusnya disampaikan oleh 

pemilik tetapi pemilik tidak melakukan itu. 

Dalam hal inilah, pemilik itu sendiri yang 
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melakukan kesalahan karena ada penjualan 

yang dilakukan pemilik tanpa 

dikomunikasikan kepada karyawan sehingga 

terjadi adanya penjualan yang tidak tercatat. 

Seharusnya meskipun pemilik tidak 

menyampaikan informasi tersebut ada 

baiknya pemilik juga mencatat penjualan 

sehingga setiap transaksi dapat tercatat 

dengan baik. Karena hal ini sudah terjadi 

maka alangkah baiknya apabila pemilik 

melakukan penjualan maka pemilik 

memiliki pencatatan tersendiri yang mana 

catatan tersebut kemudian disampaikan 

kepada karyawan yang bertugas untuk 

merekap omset penjualan setiap hari. Hal ini 

penting agar tidak ada kesalahan yang sama 

yang terjadi. 

4.3.5 Analisis Sistem Entitas Terkait Pengendalian Pengawasan 

Sistem Pengendalian Pengawasan 

Indikator Ada/tidaknya evaluasi kinerja individu, 

evaluasi akuntansi, audit, dan pajak yang 

aktif dan jelas 

Kondisi Entitas Pemantauan yang dilakukan oleh entitas 

sudah dilaksanakan, namun hanya terkait 

evaluasi karyawan saja. Meskipun evaluasi 

ini tidak secara rutin namun kapasitasnya 

berulang sehingga apabila ada keluhan dan 

permasalahan baik antar karyawan maupun 

karyawan dengan pelanggan maka bisa 

langsung cepat diatasi. Evaluasi yang 

dilakukan pemilik bersifat dadakan dan atau 
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juga atas permintaan karyawan.  

Namun salah satu yang penting yakni 

evaluasi terkait pelaporan dalam perpajakan 

maupun akuntansi tidak dilaksanakan. 

Pemilik tidak tahu adanya kesalahan 

sebelum ada nya surat himbauan dari Kantor 

Pajak terkait pelaporannya tersebut. Hal ini 

tentu saja menyebabkan kerugian karena 

pelaporan perpajakan yang dilaksanakan 

menjadi tidak dapat diandalkan. Selain itu 

dari sisi keuangan, karena ada pembayaran 

pajak yang kurang dilaporkan maka entitas 

harus membayar denda tersebut. 

Analisis Saran Untuk evaluasi kinerja karyawan sudah 

terlaksanakan, sehingga lebih baik apabila 

evaluasi tersebut dilakukan secara rutin lagi.  

Evaluasi terkait aktifitas pelaporan 

perpajakan dan keuangan harus dilaksanakan 

setidaknya satu bulan sekali secara rutin. Hal 

ini juga penting agar bisa meminimalisir 

kesalahan serupa yang terjadi.  

  

Dari hasil analisis melalui indikator dari Sistem Pengendalian Internal COSO dapat diketahui 

bahwa beberapa sistem pengendalian Ibu Perhiasan ada yang terlaksan dan ada pula yang 

tidak terlaksana dengan baik seperti diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 4.1 

Rangkuman Hasil Analisis Kondisi Ibu Perhiasan Terkait Sistem Pengendalian Internal 

 

Perumusan 

Masalah 

 Konsep COSO  Data/hasil wawancara  Analisis 

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 Pengendalian 

Lingkungan 

1 Pengendalian Lingkungan 1 Analisis Pengendalian Lingkungan 

 1.1 History dan Gaya 

Kepemimpinan 

 1.1  History dan Gaya Kepemimpinan  1.1 History dan Gaya Kepemimpinan 

 Pembawaan pemimpin 

(pemilik entitas) serta 

budaya yang berkembang 

yang menitik beratkan 

nilai entitas 

 Nilai yang dibawa Ibu Perhiasan 

dalam entitas adalah budaya 

kesopnan dan keramahan. Tidak 

hanya disampaikan saja tetapi sikap 

Ibu Perhiasan yang juga 

mencontohkan hal tersebut membawa 

budaya yang baik dalam lingkungan 

internal maupun eksternal kepada 

pelanggan 

 Budaya ramah dan sopan yang dibawa Ibu 

Perhiasan membuat lingkungan dapat 

menonjolkan nilai tersebut. Baik dari internal 

dimana para karyawan saling menghargai 

satu sama lain serta memberikan sikap 

loyalnya terhadap entitas, dan juga kepada 

eksternal dimana karyawan juga menjaga 

sikap ramah dan sopan tersebut kepada 

pelanggan. 

 1.2 Kebijakan yang 

diterapkan entitas 

 1.2 Kebijakan yang diterapkan entitas  1.2 Kebijakan yang diterapkan entitas 

 Adanya kebijakan tertulis 

yang diberikan entitas 

terkait reward and 

punishment serta 

mengenai kesejahteraan 

individu 

 Tidak ada kebijakan atau aturan yang 

diterbitkan secara tertulis oleh Ibu 

Perhiasan. Aturan yang berkembang 

hanya berdasarkan informasi 

langsung yang diberikan Ibu 

Perhiasan secara lisan. 

 Tidak adanya kebijakan yang tertulis 

terkadang membuat kebijakan yang 

berkembang menjadi rancu dimana 

terkadang apa yang harus ditaati oleh 

individu bergantung pada situasi dari pemilik 

tersebut. Namun ternyata dalam lingkungan 

Ibu Perhiasan kebijakan mengenai 

kesejahteraan karyawan dapat diberikan dan 

dilaksanakan dengan baik oleh Ibu 
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Perhiasan. Mereka mengetahui bagaimana 

system penggajian dan kebijakan hari libur 

serta cuti. Lalu mengenai sanksi dan bonus 

yang akan diberikan atas sikap dan pekerjaan 

karyawan. 

Kesimpulan 

History dan gaya kepemimpinan yang dibawa Ibu Perhiasan berhasil membawa nilai baik entitas kepada dunia luar. 

Dimana para karyawan dapat mengambil hati pelanggan dengan sikap ramah, sopan dan membantu kebutuhan 

pelanggan dengan baik.  

Tidak adanya kebijakan tertulis yang ada di entitas tidak membuat entitas berantakan mengingat entitas adalah skala 

kecil dimana kebijakan yang berkembang hanya dari lisan pemilik, dan karyawan bisa memenuhi kebijakan tersebut 

sehingga membuat lingkungan bisnis dapat tetap berjalan dengan baik. 

Saran 

Nilai kepemimpinan yang dibawa Ibu Perhiasan dan sudah berkembang di entitas dapat terus ditingkatkan, karena nilai 

tersebut terbukti membawa entitas dikenal dengan pelayanan yang baik dan ramah. 

Kemajuan teknologi di masa ini bisa dimanfaatkan Ibu Perhiasan untuk membuat aturan yang mana akan selalu bisa 

diakses oleh karyawan. Seperti contoh membuat aturan tertulis di dalam aplikasi chatt seperti Whatsapp yang mana 

pasti bisa diakses seluruh karyawan. Sehingga baik karyawan dan Ibu Perhiasan dapat selalu membaca dan mengingat 

serta mengindahkan aturan yang berlaku dalam entitas.  

2 Penilaian Resiko 2 Penilaian Resiko 2 Analisis Penilaian Resiko 

 2.1 Resiko Internal 

Kepuasan dan 

ketidakpuasan individu 

terhadap kebijakan yang 

dibuat entitas 

 2.1 Resiko Internal 

Kepuasan dan ketidakpuasan individu 

terhadap kebijakan yang dibuat 

entitas 

 2.1 Resiko Internal 

Kepuasan dan ketidakpuasan individu 

terhadap kebijakan yang dibuat entitas 
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 Resiko terjadinya 

kecurangan akibat 

ketidakpuasan individu 

terhadap kebijakan 

maupun baiknya kinerja 

individu karena puas 

terhadap kebijakan 

entitas  

 Karyawan menerima adanya 

kebijakan tidak tertulis yang 

menyangkut kesejahteraan serta 

aturan main dalam entitas. Karyawan 

juga merasa apa yang meraka lakukan 

sudah dijalankan tanpa adanya 

tekanan baik dari diri sendiri serta 

dari orang lain. 

 Kebijakan yang ada di entitas sudah baik, 

dimana individu puas atas kebijakan 

tersebut. Kepuasan tercermin dari kondisi 

entitas yang berjalan dengan baik dari 

bagaimana para karyawan bersikap satu 

sama lain maupun dengan atasan dan juga 

pelanggan 

 2.2 Resiko Internal 

Perubahan personil atau 

anggota dalam entitas 

 2.2 Resiko Internal 

Perubahan personil atau anggota 

dalam entitas 

 2.2 Resiko Internal 

Perubahan personil atau anggota dalam 

entitas 

 Pengaruh rotasi 

karyawab terhadap 

kinerja entitas 

 Jarang terjadi adanya pergantian 

karyawan yang diakibatkan karyawan 

berhenti atau adanya karyawan baru. 

Hal ini membuat kinerja entitas 

sebenarnya berjalan dengan biasa saja 

tanpa adanya kejutan atau keharusan 

untuk adaptasi. 

 Suatu kejadian luar biasa dimana karyawan 

kepercayaan meninggalkan entitas membuat 

entitas berjalan sedikit tersendat karena 

kurangnya penyesuaian saat serah terima 

yang tidak siap. 

 2.3 Resiko Ekternal 

Perubahan kebijakan 

pemerintah terkait aturan 

perpajakan 

 2.3 Resiko Ekternal 

Perubahan kebijakan pemerintah 

terkait aturan perpajakan 

2.3 Resiko Ekternal 

Perubahan kebijakan pemerintah terkait aturan 

perpajakan 

 Pengaruh perubahan 

kebijakan atau regulasi 

pemerintah terhadap 

kinerja entitas 

 Terlambat mengaplikasikan kebijakan 

baru 

Akibat terlambatnya mengetahui adanya 

perubahan kebijakan terkait aturan perpajakan 

membuat entitas atau pemilik tidak siap 

sehingga terlambat juga untuk adaptasi untuk 

mengikuti aturan baru tersebut. 

 2.4 Resiko Eksternal 

Munculnya usaha sejenis 

dalam satu lokasi usaha 

 2.4 Resiko Eksternal 

Munculnya usaha sejenis dalam satu 

lokasi usaha 

 2.4 Resiko Eksternal 

Munculnya usaha sejenis dalam satu lokasi 

usaha 
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 Pengaruh dari munculnya 

usaha sejenis dalam satu 

lokasi yang sama 

terhadap kinerja entitas 

 Saat ada munculnya usaha yang sama 

di lokasi yang sama tidak terlalu 

mempengaruhi jalannya kegiatan 

entitas. Entitas tetap melakukan 

promosi dan diskon secara wajar 

tidak melonjak secara drastis  

 Baik dari segi internal menyiapkan promosi 

dan diskon dan juga dari segi eksternal yaitu 

pelanggan sendiri masih stabil. Dimana 

resiko kehilangan pelanggan yang 

mempengaruhi entitas tergolong kecil karena 

nilai yang diberikan kepada pelanggan masih 

dapat diunggulkan 

Kesimpulan 

Resiko internal dan eksternal dari entitas tidak begitu besar, dimana resiko tersebut dapat diminimalisir karena baiknya 

pengendalian yang membuat lingkungan kerja kondusif. 

Saran 

Karyawan dapat merasa nyaman dalam suatu entitas apabila Pemilik dengan aturan-aturannya logis dan tidak 

membebani satu sama lain. Selain itu karyawan juga perlu diberikan suatu penghargaan baik dalam bentuk bonus gaji 

maupun bentuk lain seperti misalnya pujian secara tidak langsung, pemberian ijin yang tidak menyulitkan dan 

sebagainya. Sehingga dengan kata lain Ibu Perhiasan juga harus teus meningkatkan dan menjaga fasilitas yang 

diberikan sehingga mampu membuat karyawan merasa dimiliki dan memiliki entitas. Dengan begitu aset entitas dapat 

dijaga dan tidak menimbulkan resiko yang besar. 

 

 

 

 

 

 

3 Pengendalian Aktivitas  3 Pengendalian Aktivitas  3  Analisis Pengendalian Aktivitas 

 3.1 Pemisahan fungsi 

tugas yang diperlukan 

 3.1 Pemisahan fungsi tugas yang 

diperlukan 

 3.1 Pemisahan fungsi tugas yang diperlukan 

 Adanya pemisahan 

fungsi tugas dan 

tanggung jawab yang 

 Tugas secara garis besar hanya 2 

bagian sehingga karyawan tidak 

hanya memegang 1 fungsi tetapi bisa 

 Tidak adanya kejelasan atas fungsi membuat 

karyawan tidak fokus atas pekerjaan yang 

dilaksanakan. Mereka juga tidak berfokus 
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jelas sehingga tidak 

menimbulkan double job.  

lebih. Hal ini menyebabkan karyawan 

tidak memiliki tanggung jawab yang 

jelas atas fungsinya.  

pada satu pekerjaan saja. Sehingga secara 

tidak langsung karyawan tidak memiliki rasa 

tanggung jawab atas apa yang mereka 

kerjakan.  Hal ini bisa menjadi resiko yang 

mempengaruhi kinerja entitas atau juga 

pencurian asset entitas. 

 3.2 Kegiatan otorisasi 

dan validasi dari 

tingkatan level yang 

diperlukan dalam rangka 

penjagaan asset 

 3.2 Kegiatan otorisasi dan validasi 

dari tingkatan level yang diperlukan 

dalam rangka penjagaan asset 

 3.2 Kegiatan otorisasi dan validasi dari 

tingkatan level yang diperlukan dalam 

rangka penjagaan asset 

 Pencatatan transaksi 

diproses secara akurat 

dan dilakukan 

pemeriksaan oleh tingkat 

diatasnya 

 

 

 

 

 

 

Stock opname oleh 

individu yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ibu Perhiasan mempercayakan 

jalannya usaha kepada salah satu 

pegawai di setiap cabangnya. Oleh 

karena itu catatan yang dibuat tidak 

pernah dilakukan koreksi atau 

pengecekan, sehingga sebenarnya 

resiko kesalahan dari karyawan 

tersebut juga sangat sulit untuk 

terdeteksi. Sama hal nya dengan 

otorisasi, validasi juga tidak pernah 

terlaksana. 

Ibu Perhiasan merupakan pemilik 

yang sangat memperhatikan 

karyawannya. Sehingga dengan kata 

lain Ibu Perhiasan tidak ingin 

karyawan terlalu terbebani dengan 

bagian yang bukan tugasnya. Salah 

satunya adalah untuk melakukan 

persediaan opname. Siapapun boleh 

dan berhak untuk mengambil 

persediaan dan kemudian mengakses 

 Meskipun pada dasarnya setiap penghujung 

hari Ibu Perhiasan akan mengumpulan data 

penjualan yang dicatat karyawan, namun 

catatan tersebut tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya. Dengan kata lain, benar atau 

kurang benarnya catatan yang diberikan 

karyawan akan selalu diterima Ibu Perhiasan 

tanpa pengecekan terlebih dahulu sehingga 

apa yang dibaca dianggap benar. 

 

 

Seperti dijelaskan pada hasil wawancara, Ibu 

Perhiasan tidak pernah melakukan stock 

opname. Oleh karena itu tidak pernah ada 

pengecekan catatan dengan jumlah digudang 

tersebut. Sehingga tidak ada yang bisa 

dipercaya secara akurat, dan hanya bisa 

dipercaya melalui catatan saja. Hal ini 

membuat adanya resiko baik salah 

pencatatan, pencurian asset, dan lainnya akan 

sangat sulit terdeteksi. 
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Pembatasan akses 

terhadap dokumentasi 

dan catatan entitas 

kepada pihak yang 

memiliki tanggung jawab 

buku catatan. Tidak ada satu individu 

yang ditugaskan untuk melakukan 

pengecekan terkait pencatatan dengan 

jumlah sebenarnya digudang. 

Setiap karyawan diperbolehkan untuk 

mengakses persediaan, setelah itu 

langsung mencatat persediaan yang 

diambil dalam buku catatan 

persediaan. Karyawan yang 

ditugaskan untuk mencatat hanya 

merekap total pengambilan 

persediaan, total jumlah persediaan 

yang masuk apabila ada pembelian. 

 

 

 

 

Tidak ada batasan akses untuk mengambil 

aset maupun mengakses pencatatan tersebut. 

Hal ini akan sangat menimbulkan resiko 

yang besar. Misalnya pencurian aset, 

karyawan mengambil persediaan dan 

melakukan pencatatan dengan mengurangi 

jumlah sesungguhnya. hal ini akan sangat 

merugikan apabila nanti akhirnya jumlah 

tersebut material bagi entitas. 

Kesimpulan 

Pencatatan yang dilakukan oleh karyawan Ibu Perhiasan semua sudah terlaksana, meskipun tidak ada otorisasi dari 

level diatasnya, Ibu Perhiasan juga tidak pernah melakukan stock opname  yang sebenarnya sangat diperlukan oleh 

entitas. Selain itu tidak ada pembatasan akses untuk persediaan dan pencatatan dalam entitas. Pengendalian aktivitas 

dalam penjagaan aset bagi Ibu Perhiasan belum terlaksana dengan baik 

Saran 

Lebih baik, apabila satu karyawan saja yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan pengambilan aset dan satu 

karyawan yang ditugaskan di bagian gudang dengan tujuan adalah pembatasan akses satu sama lain. Jadi selain 

karyawan yang ditugaskan maka sama sekali tidak boleh masuk kedalam gudang untuk mengambil persediaan dan 

memegang buku catatan. Hal ini akan sangat membantu dalam pengecekan aset dan melakukan pengawasan. Selain itu 

fungsi dan tanggung jawab menjadi lebih jelas dan resiko tidak fokus akan tanggung jawab semakin kecil.Stock 

opname oleh individu yang berbeda sangat diperlukan sehingga tujuan penjagaan aset entitas dapat terlaksana. 

4 Informasi dan 

Komunikasi 

4 Informasi dan Komunikasi 4 Informasi dan Komunikasi 

 4.1 Informasi yang 

Relevan 

 

4.1 Informasi yang Relevan 

 

4.1 Informasi yang Relevan 
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 Informasi yang 

disampaikan andal, 

relevan dapat dipercaya 

dan diberikan dalam 

waktu yang tepat pada 

individu yang tepat 

 Informasi yang perlu disampaikan 

sudah tersampaikan dengan baik 

 Setiap informasi eksternal dari pelanggan, 

supplier dan sebagainya serta informasi 

internal disampaikan tepat waktu kepada 

individu yang tepat sehingga dapat 

mengambil Tindakan yang tepat untuk 

respon informasi tersebut. 

 4.2 Komunikasi  4.2 Komunikasi  4.2 Komunikasi 

 Komunikasi untuk 

menyampaikan informasi 

dengan maksud untuk 

dapat mendorong 

efisiensi dan efektifitas 

entitas  

 Komunikasi internal antara karyawan 

dengan karyawan, karyawan dengan 

atasan berjalan dengan baik sehingga 

membawa informasi yang andal dan 

tepat.   

 Atas kesalahan Ibu Perhiasan sebagai 

pemilik yang tidak memberikan informasi 

atas penjualan diluar jam operasional kantor 

sehingga menimbulkan tidak tercatatnya 

penjualan tersebut termasuk kesalahan fatal 

atas komunikasi yang menyebabkan entitas 

menjadi tidak efektif dan efisien.  

Kesimpulan 

Berbagai informasi yang andal dapat diberikan dengan komunikasi yang baik pula. Kesalahan fatal yang dilakukan Ibu 

Perhiasan sebagai pemilik diatas adalah tidak menyampaikan informasi adanya penjualan yang dilakukan Ibu 

Perhiasan sendiri tanpa dilakukan pencatatan baik dari nota penjualan dan lainnya. Sehingga menimbulkan adanya 

kesalahan jumlah pencatatan kas masuk, persediaan, dan pelaporan pajak. Hal ini didasari atas pemikiran Ibu 

Perhiasan bahwa sebagai pemilik tidak harus memberikan informasi atas penjualan pribadi tersebut. 
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Karena pada dasarnya Ibu Perhiasan merupakan satu kesatuan dengan kegiatan usahnya maka apapun yang terjadi 

dalam kegiatna usaha lebih baik jika dikomunikasikan satu sama lain. Seperti misalnya penjualan langsung oleh Ibu 

Perhiasan, karena sebenarnya persediaan yang diambil juga merupakan persediaan entitas. Hal ini membuat persediaan 

dan kas masuk dan persediaan dengan catatan terdapat selisih karena tidka ada informasi yang diberikanIbu Perhiasan 

tersebut. Melihat dari sisi ini, komunikasi sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh orang yang berada 

dalam suatu entitas. Komunikasi juga tidak selalu harus melalui tatap muka tetapi juga melalui pesan tertulis. Yang 

mana intinya adalah, bagaimanapun informasi harus disampaikan melalui komunikasi yang benar untuk mendapat 

informasi yang andal dan bisa dipercaya 

5 Pengendalian 

Pengawasan 

5 Pengendalian Pengawasan 5 Pengendalian Pengawasan 

 Ada/tidaknya evaluasi 

kinerja karyawan serta 

evaluasi laporan 

perpajakan 

 Meskipun bukan evaluasi resmi, 

tetapi entitas sudah melaksanakan 

evaluasi karyawan secara rutin. 

Sehingga berbagai keluhan dan 

kondisi yang terjadi didalam entitas 

baik dari dalam maupun dari luar 

dapat dikomunikasikan dan segera 

mengambil langkah untuk merespon 

kondisi tersebut.  

 

 

 

 Evaluasi kinerja karyawan memang sudah 

dilakukan, tetapi dari evaluasi laporan terkait 

pajak tidak pernah dilakukan oleh Ibu 

Perhiasan. Ibu Perhiasan hanya menerima 

apa yang diberikan oleh karyawannya terkait 

laporan tersebut dan langsung mempercayai 

laporan itu. Sehingga apabila ada kesalahan 

yang terjadi akan kecil kemungkinannya 

untuk terdeteksi. 

Kesimpulan 

Tidak secara resmi memberi nama evaluasi tetepi evaluasi karyawan dalam masalah kinerja sudah dilakukan dengan 

baik. Namun evaluasi dibagian lain seperti pelaporan pajak dan juga audit tidak pernah dilakukan.  

Saran 
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Alangkah lebih baiknya apabila dalam pelaporan pajak atas hasil aktifitas juga dilakukan evaluasi dan pengecekan. 

Yang minimal dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Fungsinya adalah agar tidak terjadi kekeliruan pelaporan yang 

mengakibatkan kesalahan jumlah pembayaran sehingga menimbulkan denda pajak. Karena evaluasi ini penting sebab 

akan dibaca dan diberikan oleh pihak eksternal. 

 

Sehingga dari analisis berdasarkan indikator COSO diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pengendalian internal Ibu Perhiasan yang 

sudah terlaksana dengan baik. Namun ada juga pengendalian internal yang berjalan kurang baik bahkan tidak dijalankan sehingga membuat 

entitas tidak efektif dan efisien. Ketidakefektivan system pengendalian internal tersebut adalah pada Pengendalin Aktivitas, yakni terkait 

dengan pembagian fungsi tugas serta kegiatan otorisasi dan validasi untuk menjaga asse serta pada pengendalian Komunikasi. 

Tidak adanya pemisahan fungsi tugas membuat karyawan tidak dapat fokus terhadap pekerjaan  nya masing-masing dan juga baik dari Ibu 

Perhisan maupun karyawan lain tidak dapat melakukan pengecekan apapun baik untuk persediaan maupun laporan persediaan dan laporan 

transaksi serta perpajakan karena tidak adanya fungsi yang jelas tersebut. Double job tidak dapat dihindari sehingga karyawan tidak 

memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu stock opname yang sangat diperlukan juga tidak dapat 

dilakukan.  

Komunikasi Ibu Perhiasan terkait adanya penjualan diluar jam operasional tidak dilakukan karena dengan pemikiran diri sendiri sebagai 

pemilik. Hal ini membuat kesalahan fatal dimana akhirnya penjualan dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Disisi lain tidak adanya 

pengecekan persediaan membuat kesalahan tersebut tidak dapat terdeteksi.  

Atas ketidakefektivan system pengendalian internal tersebut membuat laporan perpajakan tidak dapat diandalkan karena penjualan yang 

dilaporkan bukan penjualan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena penjualan tidak tercatat dan juga tidak ada kegiatan yang dapat 

mendeteksi kesalahan tersebut. Sehingga menimbulkan kurangnya pajak yang harus dibayar karena penjualan yang dilaporkan lebih 

sedikit. Hasilnya membuat Ibu Perhiasan harus membayar tambahan pajak disertai dendanya karena ketidaefektivan system pengendalian 

internal tersebut dan juga melakukan Pembetulan SPT untuk melaporkan penjualan yang sebenarnya. 
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4.4.Pembetulan SPT 

4.4.1 Tata Cara Penghitungan dan Pelaporan SPT 

 SPT atau Surat Pemberitahuan merupakan suatu kewajiban bagi Wajib 

Pajak. SPT ini ada dua jenis yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. Bagi 

wajib pajak yang sudah merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) SPT 

Masa untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai merupakan kewajiban 

yang tidak boleh terlambat. Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara 

mengurangkan Pajak Keluaran yakni dari penjualan yang dilakukan entitas 

dengan Pajak Masukan yakni dari pembelian. Pada usaha yang dilakukan 

Ibu Perhiasan merupakan kasus khusus. Dimana pajak masukan yang 

diperhitungkan adalah menggunakan norma perhitungan. Jadi bukan dari 

pembelian. Sebab bahan baku emas Bukan Merupakan Objek Kena Pajak 

atas PPN. Pajak Masukan yang digunakan adalah sebesar 80% dari Nilai 

Pajak Keluarannya. Sebagai contoh apabila penjualan dibulan april sebesar 

Rp. 100.000.000,- maka pajak keluarannya adalah sebesar Rp. 

10.000.000,-. Pajak masukan yang diperhitungkan adalah 80% dari Rp 

10.000.000,- yaitu Rp Rp. 8.000.000,-. Sehingga PPN yang dibayarkan ke 

kas negara adalah Rp 10.000.000,- dikurangi Rp 8.000.000,- menjadi Rp. 

2.000.000,- 

 Aplikasi untuk melaporkan PPN adalah e-SPT PPN DM. Setelah input 

hasil penjualan selama satu bulan dan menghitung PPN yang harus 

disetorkan, kemudian dilaporkan melalui web pajak di efilling DJP Online 

dengan menggunakan CSV dari program tersebut. Namun sebelum 

dilaporkan, PPN atas hasil pengurangan pajak keluaran dengan pajak 

masukan harus dibayarkan terlebih dahulu. Caranya adalah membuat ID 

Billing di web DJP Online untuk mendapatkan kode bayar dan kemudian 

langsung dibayarkan. Saat akan melaporkan CSV tersebut, bukti bayar dari 

ID Billing yang sudah dibayarkan harus dilampirkan dalam bentuk pdf. 

Laporan ini harus dilaporkan pada tanggal 30 bulan berikutnya dari masa 

pajak pada hari kerja. Apabila ada keterlambatan pelaporan maka akan 

dikenakan denda sebesar RP. 500.000,- 

 Disaat akan melakukan pembetulan SPT Masa, maka langkah-langkah 

yang harus dilakukan adalah sama seperti saat pelaporan normal 

dilakukan. Pembayaran denda tidak langsung dibayarkan meskipun 
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nominal dendanya sudah bisa dihitung. Pembayaran denda akan dilakukan 

apabila Surat Tagihan Pajak dari Kantor Pajak sudah terbit dan diterima 

oleh wajib pajak. Surat Tagihan Pajak ini tidak bisa ditentukan kapan 

terbitnya sehingga kepada wajib pajak dihimbau untuk melakukan 

persiapan terkait pembayaran denda apabila dirasa ada keterlambatan. 

Surat Tagihan Pajak ini memiliki batas waktu pembayaran yakni 14 hari. 

Apabila setelah 14 hari jumlah tagihan tersebut tidak dibayarkan maka 

akan terbit Surat Teguran dari kantor Pajak. Surat Teguran ini adalah 

bentuk pemberitahuan tingkat selanjutnya dengan batas waktu 7 hari untuk 

melunasi jumlah tagihan yang tertera di Surat Tagihan Pajak. Setelah 7 

hari tidak dilakukan pembayaran juga maka akan terbit Surat Paksa yang 

mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 2x24 

jam dari terbitnya Surat Paksa ini. Dan apabila tidak dibayarkan juga maka 

akan terbit Surat Sita yang kemudian diikuti dengan larangan keluar 

negeri, pemblokiran rekening dan penyanderaan paksa dengan catatan 

apabila diragukan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran denda atau 

utang pajak. Dan jika benar-benar wajib pajak tidak melakukan 

pembayaran juga maka terbitlah Surat Sita yang nantinya akan melakukan 

pelelangan apabila setelah 14 hari tidak juga dilakukan pembayaran. 

 Ibu Perhiasan selaku Wajib Pajak UMKM juga harus melakukan 

pembayaran PPh nya. Yaitu sebesar 1% untuk Masa Januari s.d Juni 2018 

dan 0,5% untuk Masa Juli s.d Desember 2018 yang dihitung dari Jumlah 

Penjualan yang dilaporkan. Sebagai contoh, untuk masa Januari 2018 total 

penjualan yang dilaporkan adalah Rp 224.505.000,- yang mana akan 

menimbulkan kewajiban PPh sebesar 1% senilai Rp 2.245.050,-. 

Pembayaran untuk PPh Masa Januari harus dilakukan paling lambat 

tanggal 15 Februari 2018 agar tidak terkena denda. Konsep PPh adalah 

apabila melakukan pembayaran maka langsung dianggap melakukan 

pelaporan. Jadi, jika Ibu Perhiasan terlambat melakukan pembayaran, 

maka akan terbit Surat Tagihan Pajak untuk Bunga atas denda 

keterlambatan bayar dengan nilai 2% dari total PPh, serta Rp 100.000,- 

sebagai denda keterlambatan lapor. Pelaporan SPT PPh hanya dilakukan 

sati (1) kali dalam 1 tahun yakni dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang 

dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. 
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4.4.2 Perhitungan Denda 

 Seperti yang dijelaskan diatas bahwa apabila pelaporan bulanan ada 

kesalahan, maka wajib pajak diperbolehkan untuk melakukan pembetulan 

laporan tersebut. Pembetulan SPT tidak dikenakan denda keterlambatan 

lapor karena SPT yang awal sudah dilaporkan. Namun apabila ada terjadi 

penambahan omset dan membuat ada pajak PPN yang harus ditambah 

maka atas pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi bunga 

keterlambatan bayar sebesar 2% dari total pajak yang dibayarkan yang 

diakumulasikan dengan jumlah bulan bulan pembayaran. Berikut 

perhitungan PPN yang harus disetorkan dan perhitungan denda yang akan 

dibayarkan Ibu Perhiasan saat sudah terbit Surat Tagihan Pajak dari Kantor 

Pajak: 

Tabel 4.2 

Daftar Perhitungan PPN yang Harus Dibayarkan Ibu Perhiasan 

Bulan Omset Yang 

Ditambahkan 

Pajak 

Keluaran 

Pajak 

Masukan 

PPN yang 

Harus 

Dibayarkan 

Januari Rp 10.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp    800.000,- Rp    200.000,- 

Februari Rp 20.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp    400.000,- 

Maret Rp 10.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp    800.000,- Rp    200.000,- 

April Rp 20.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp    400.000,- 

Mei Rp 20.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp    400.000,- 

Juni Rp 20.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp    400.000,- 

Juli Rp 40.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 3.200.000,- Rp    800.000,- 

Agustus Rp 30.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 2.400.000,- Rp    600.000,- 

September Rp 30.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 2.400.000,- Rp    600.000,- 

Oktober Rp 40.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 3.200.000,- Rp    800.000,- 

November Rp 40.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 3.200.000,- Rp    800.000,- 

Desember Rp 50.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 1.000.000,- 

Total Rp 330.000.000,- Rp 33.000.000,- Rp 26.400.000,- Rp 6.600.000,- 

         Sumber : Data Diolah, 2021 
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Pajak-pajak per bulan tersebut dibayarkan pada bulan Agustus Tahun 2019 

sehingga berikut adalah perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran 

pajak tambahan diatas. 

 

Tabel 4.3 

Daftar Perhitungan Sanksi Bunga PPN 

 

Bulan PPN yang 

Harus 

Dibayarkan 

Perhitungan Bunga (Nominal 

Pajak yang terutang x tarif 2% 

x jumlah akumulasi jatuh 

tempo hingga bulan 

pembayaran) 

Nominal 

Januari Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 18 bulan Rp      72.000,- 

Februari Rp    400.000,- Rp 400.000 x 2% x 17 bulan Rp    136.000,- 

Maret Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 16 bulan Rp      64.000,- 

April Rp    400.000,- Rp 400.000 x 2% x 15 bulan Rp    120.000,- 

Mei Rp    400.000,- Rp 400.000 x 2% x 14 bulan Rp    112.000,- 

Juni Rp    400.000,- Rp 400.000 x 2% x 13 bulan Rp    104.000,- 

Juli Rp    800.000,- Rp 800.000 x 2% x 12 bulan Rp    192.000,- 

Agustus Rp    600.000,- Rp 600.000 x 2% x 11 bulan Rp    132.000,- 

September Rp    600.000,- Rp 400.000 x 2% x 10 bulan Rp      80.000,- 

Oktober Rp    800.000,- Rp 400.000 x 2% x  9 bulan Rp      72.000,- 

November Rp    800.000,- Rp 400.000 x 2% x  8 bulan Rp      64.000,- 

Desember Rp 1.000.000,- Rp 400.000 x 2% x  7 bulan Rp      56.000,- 

Total Rp 6.600.000,-  Rp 1.204.000,- 

 

Karena ada omset yang ditambahkan setiap bulannya, maka Ibu Perhiasan juga harus 

melakukan penambahan pembayaran untuk PPh Final 0,5% yang merupakan kewajiban Ibu 

Perhiasan juga. Ibu Perhiasan melakukan pembayaran PPh tersebut sama dengan pembayaran 

PPN yakni dibayar di bulan Agustus 2019. Sehingga berikut data jumlah pembayaran PPh 

dan perhitungan bunga yang dibayar Ibu Perhiasan saat menambahkan Omset Penjualan. 
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Tabel 4.4 Jumlah Pembayaran PPh Final dan Perhitungan Sanksi Bunga 

Bulan Omset Yang 

Ditambahkan 

PPh Final 

Yang Harus 

Dibayarkan 

Perhitungan Bunga 

(Nominal Pajak yang 

terutang x tarif 2% x 

jumlah akumulasi 

jatuh tempo hingga 

bulan pembayaran) 

Nominal 

Januari Rp 10.000.000,- Rp    100.000,- Rp 100.000 x 2% x 18 

bulan 

Rp 36.000,- 

Februari Rp 20.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 17 

bulan 

Rp 68.000,- 

Maret Rp 10.000.000,- Rp    100.000,- Rp 100.000 x 2% x 16 

bulan 

Rp 32.000,- 

April Rp 20.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 15 

bulan 

Rp 60.000,- 

Mei Rp 20.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 14 

bulan 

Rp 56.000,- 

Juni Rp 20.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 13 

bulan 

Rp 52.000,- 

Juli Rp 40.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x 12 

bulan 

Rp 48.000,- 

Agustus Rp 30.000.000,- Rp    150.000,- Rp 150.000 x 2% x 11 

bulan 

Rp 33.000,- 

September Rp 30.000.000,- Rp    150.000,- Rp 150.000 x 2% x 10 

bulan 

Rp 30.000,- 

Oktober Rp 40.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x  9 

bulan 

Rp 36.000,- 

November Rp 40.000.000,- Rp    200.000,- Rp 200.000 x 2% x  8 

bulan 

Rp 32.000,- 

Desember Rp 50.000.000,- Rp    250.000,- Rp 250.000 x 2% x  7 

bulan 

Rp 35.000,- 

Total Rp 330.000.000,- Rp 2.150.000,-  Rp 518.000,- 

 


