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ABSTRAK 

Penjualan yang efektif dan efisien memerlukan suatu alat pengendalian yang 

dapat menciptakan adanya konsistensi dan kontinuitas didalam keseluruhan 

aktivitas perusahaan, yaitu sistem pengendalian internal dan prosedur penjualan. 

Pada CV. TPS, peneliti menemukan masalah, yaitu terjadinya piutang tidak 

tertagih dan cash lapping yang mengakibatkan kerugian. 

Penyebab masalah tersebut yaitu kelemahan dokumen dan prosedur dalam 

siklus penjualan dan  penerimaan  kas serta kelemahan kebijakan perusahaan 

terkait dengan pemberian reward dan punishment perusahaan kepada karyawan. 

Tujuan Penelitian untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal, membenahi 

prosedur dan dokumen serta mengevaluasi kebijakan – kebijakan siklus penjualan 

dan penerimaan kas  CV. TPS. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa lima unsur pokok pengendalian 

umum dalam perusahaan yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, 

infomasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, penjagaan yang memadai 

terhadap aktiva dan catatan, serata analisa terhadap pemantauan.Penelitian ini juga 

menggunakan simbol-simbol tertentu (document flowchart) untuk 

menggambarkan proses kegiatan dalam suatu organisasi. Data dalam penelitian 

ini, yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, kuisioner, observasi, dokumentasi. 

  Langkah analitis yang dilakukan yaitu observasi awal, perumusan masalah, 

pencarian teori, pengumpulan data, mereview ulang semua dokumen yang 

diambil,   membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan,  
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pembuatan kesimpulan, pembuatan saran perbaikan  siklus penjualan dan 

penerimaan kas dilengkapi dengan saran perbaikan dokumen pendukung siklus 

tersebut, serta saran perbaikan kebijakan perusahaan. 

Hasil   penelitian  ini   dapat  digunakan  sebagai   bahan    pertimbangan   

untuk    memperbaiki     sistem   pengendalian   internal, prosedur  dan  dokumen 

pendukung serta  kebijakan  perusahaan   dalam  siklus  penjualan  dan  

penerimaan kas yang tepat untuk diterapkan pada CV. TPS.






