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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Rateksi (2012), menganalisis sistem pengendalian internal fungsi 

penjualan pada PT. Kembang Jawa Motor di Trenggalek. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa struktur organisasi, 

pelaksanaan karyawan yang cakap, wewenang dan prosedur sudah berjalan 

dengan efektif. Akan tetapi, pada pelaksanaan praktek yang sehat perusahaan 

ini belum menerapkan praktek yang sehat. 

Jhoni (2012), melakukan penelitian tentang analisis sistem 

pengendalian intern pada fungsi penjualan pada Dealer Agung Sakti Motor di 

Lumajang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan dalam aktivitasnya 

perusahaan telah melakukan hal-hal yang dapat mendukung aktivitas 

penjualan yaitu dengan fungsi penjualan terpisah dari bagian akuntansi dan 

tidak terdapat transaksi yang dilaksanakan secara lengkap oleh satu fungsi 

saja. Dalam pelaksanaannya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan telah 

menunjukan kurangnya pembagian tugas dan wewenang yang memadai 

mengakibatkan kurang adanya internal check di dalam unit organisasi dan 

menyebabkan data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya atas 

kebenarannya. Mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional 

dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak 

dapat berjalan tanpa diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 



7 

 

 

dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya secara keseluruhan telah 

melakukan praktik yang sehat dalam melakukan aktivitas kegiatan penjualan 

di perusahaan. 

Adistya (2011), melakukan penelitian tentang evaluasi sistem 

pengendalian intern penjualan jasa perawatan air conditioner pada CV. 

Mavista Technic. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa sistem, pengendalian intern penjualan jasa perawatan Air 

Condiotionerpada CV. Mavista Technic yang meliputi struktur organisasi, 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat serta karyawan 

yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, telah sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur yang ditetapkan perusahaan dan tidak menyimpang dari 

teori yang terdapat dalam ilmu akuntansi. Dan dari unsurunsur pengendalian 

intern menurut kerangka COSO, unsur penentuan resiko dan unsur aktivitas 

pengendalian kurang efektif, sedangkan unsur lingkungan  pengendalian, 

unsur informasi dan komunikasi, serta unsur pengawasan atau pemantauan 

telah efektif.  

Riza (2010), melakukan penelitian tentang analisis prosedur penjualan 

pada PT. Astra International HSO Semarang. Berdasarkan analisis sistem 

penjualan yang ada pada PT. Astra International HSO Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi telah sesuai dengan SOP (standar 

operasional perusahaan) kurangnya komunikasi antar karyawan 

mengakibatkan kesalahan dalam input data yang bisa menghambat sistem 

penjualan di perusahaan.  Dokumen-dokumen dan catatan yang digunakan 
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dalam transaksi penjualan tunai dan kredit di PT. Astra International HSO 

Semarang sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari dokumen dan catatan yang 

digunakan sudah lengkap dari pemesanan barang, pengajuan kredit, kuitansi, 

serta dokumen bukti pengiriman kendaraan.   

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika 

penelitian sebelumnya meneliti tentang sistem pengendalian intern sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang struktur pengendalian intern yang terfokus 

pada lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian saja, dan untuk 

melihat apakah struktur pengendalian intern tersebut sudah efektif atau belum 

dalam aktivitas yang berhubungan dengan penjualannya, sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

obyek penelitian, dimana peneliti sekarang melakukan penelitian di Dealer 

Yamaha Motor Gondanglegi. 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Struktur Pengendalian Internal  

a. Definisi Struktur Pengendalian Internal   

Struktur pengendalian intern (SPI) adalah suatu hal yang sangat 

memegang peranan penting dalam auditing. Dalam standar profesional 

akuntan publik pada SA 319. par 06 dikemukakan bahwa: 

Struktur Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang 

diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) yang memadai 

bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan di capai.   
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Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) 

efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Dengan demikian struktur pengendalian intern 

merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses 

tersebut mencangkup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, 

bervariasi dan memiliki tujuan utama sebagai berikut: (1) menjaga 

keandalan pelaporan keuangan entitas, (2) menjaga efektivitas dan 

efisiensi operasi yang dijalankan, dan (3) menjaga kepatuhan hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

Sruktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu : 

1)  Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin 

dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut 

ini: 

a) Integritas dan nilai etika  

Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat 

melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, 



10 

 

 

mengurus, dan memantaunya. Integritas dan nilai etika 

merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang 

mempengaruhi pendesainan pengurusan, dan pementauan 

komponen  yang lain. Integritas dan perilaku etika merupakan 

produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu 

dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar 

tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan 

atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin 

menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, 

melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga 

mencakup komunikasi nilainilai dan standard perilaku entitas 

kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik 

serta dengan contoh nyata. 

b) Komitmen terhadap kompetensi  

Kompetensi adalah pengentahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada 

individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup 

pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk 

pekerjaan  tertentu  dan  bagaimana tingkat tersebut 

diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan 

pengetahuan. 
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c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit  

Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh 

dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan 

dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup 

independensi dewan komisaris atau komite audit dari 

manajemen,  pengalaman  dan  tingginya  pengetahuan 

anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, 

memadainya  tindakan,  tingkat  sulitnya pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada 

manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan 

auditor intern dan ekstern.  

d) Filosofi dan gaya manajemen 

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang 

karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara 

lain: pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau 

risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan 

keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba 

serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya. 

Karakteristik ini berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan 

pengendalian terutama bila manajemen didominansi oleh satu 

atau beberapa orang individu,  tanpa  mempertimbangkan  

faktor-faktor lingkungan pengendalian lainnya. 
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e) Struktur organisasi  

Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka 

kerja menyeluruh bagi perencanaan,  pengarahan,  dan 

pengendalian operasi. Suatu struktur organisasi meliputi 

pertimbangan bentuk dan unit-unit organisasi entitas, termasuk 

organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen 

yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi 

harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas 

dengan cara yang semestinya. 

f)   Pemberian wewenang dan tanggungjawab 

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan 

pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. 

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi 

pertimbangan atas:  

1) Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang 

dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku. 

2) Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk 

menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, 

fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.  

3) Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, 

hubungan pelaporan dan kendala. 

4) Dokumentasi  sistem  computer  yang  menunjukan prosedur 

untuk persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem. 
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g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Praktik  dan  kebijakan  karyawan  berkaitan  dengan 

pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, 

dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan. Sebagai 

contoh, standar pemekerjaan individu yang paling memenuhi 

syarat dengan tekanan pada latar belakang pendidikan, 

pengalaman bekerja sebelumnya, prestasi sebelumnya, bukti 

tentang integritas dan perilaku etis menunjukan komitmen entitas 

terhadap orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Kebijakan 

pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab 

masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah 

latihan dan seminar menunjukan tingkat kinerja dan perilaku yang 

diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala 

menunjukan komitmen entitas terhadap kenaikan personel yang 

cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. 

2) Penaksiran  Resiko 

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan  

merupakan  pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang 

relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran risiko dapat ditujukan ke 

bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang 

tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi 
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signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Risiko yang relevan 

dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan 

peristiwa atau transaksi khusus. Risiko yang relevan dengan 

pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan 

ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap 

kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen 

dalam laporan keuangan.  Sekali  risiko  diidentifikasi,  manajemen 

mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan 

terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat 

membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke risiko 

tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena 

pertimbangan biaya atau yang lain. Risiko dapat timbul atau berubah 

karena keadaan berikut ini: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi  

Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat 

mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko 

yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan 

persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.  

b) Personel baru  

Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas 

atau pemahaman terhadap pengendalian intern. 
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c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi 

dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern. 

d) Pertumbuhan yang pesat  

Perluasan  operasi  yang signifikan dan cepat dapat 

memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan 

risiko kegagalan dalam pengendalian. 

e) Teknologi baru  

Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau sistem 

informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan 

pengendalian intern. 

f)    Lini produk, produk, atau aktivitas baru  

Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di 

dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat 

mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian 

intern.  

g) Restrukturisasi korporasi  

Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan 

perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat 

mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern. 

h) Operasi luar negeri  

Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa 

risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang dapat 
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berdampak terhadap pengendalian intern, seperti, risiko 

tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang 

asing.  

i)    Penerbitan Standar akuntansi baru  

Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip 

akuntansi dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusunan 

laporan keuangan. 

3)    Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur 

yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen 

dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa 

tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.   

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya 

aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat 

digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 

a) Review terhadap kinerja  

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja 

sesungguhnya dibandingkan dengan anggran, prakiraan,  atau  

kinerja  periode  sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian 

data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama 
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dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan 

perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas, 

seperti  review oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas 

laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan 

pengumpulan pinjaman. 

b) Pengolahan informasi  

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk menecek 

ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua 

pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi 

(application control). Penegndalian umum biasanya mencakup 

pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan 

pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian 

ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan 

pemakaian akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk 

pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini 

membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi 

semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. 

c) Pengendalian phisik  

Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk 

penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses 

terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program 

komputer dan  data files;  dan perhitungan secara periodic dan 
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pembandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan 

pengendali. Luasnya pengendalian  fisik  yang  ditujukan  untuk 

mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan 

keandalan penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu 

relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika 

aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya. Sebagai 

contoh, pengendalian ini biasanya tidak relevan bila kerugian 

sediaan akan terdeteksi berdasarkan inspeksi fisik secara periodik 

dan dicatat dalam laporan keuangan. Namun, jika untuk tujuan 

pelaporan keuangan manajemen hanya  semata-mata  

mempercayai  perpetual  inventory records, pengendalian 

keamanan fisik akan relevan dengan audit. 

d) Pemisahan tugas  

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk 

memberikan otorisasi transaksi, pencatatan  transaksi,  

menyelanggarakan  penyimpanan aktiva ditujukan  untuk  

mengurangi  kesempatan  bagi seseorang dalam posisi baik untuk 

berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan 

dan ketidak sempurnaan dalam menjalankan tugasnya dalam 

keadaan normal. 

4) Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan 
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catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan 

melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan 

untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, 

ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi  yang  dihasilkan  

oleh  sistem  berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil 

keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas 

entitas dan untuk menyusun laporan keuangan uang andal. Sistem 

informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:  

a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah. 

b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci 

untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk 

pelaporan keuangan. 

c) Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga  

memungkinkan  pencatatan  nilai  moneter semestinya dalam 

laporan keuangan.  

d) Menentukan periode waktu  terjadinya transaksi untuk 

memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi 

semestinya.  

e) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang 

berkaitan dalam laporan keuangan.  

Komunikasi mencakup pemberian pemahaman  atas peran dan 

tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern 

atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman 
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personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi 

pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara 

pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam 

entitas. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan 

bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti.  

Komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti panduan  

kebijakan,  akuntansi,  dan  panduan  pelaporan keuangan, serta 

memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan 

melalui tindakan manajemen. 

5) Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup 

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan 

perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas 

pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau 

suatu kombinasi di antara keduanya. Pemantauan secara terus 

menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal 

entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas 

pengelolaan dan supervise yang regular.  

Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang 

melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan 

pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah. 

Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya 
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pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka 

pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. 

mereka mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan  

kelemahan  dan  rekomendasi untuk  memperbaiki pengendalian 

intern.  

Aktivitas  pemantauan  dapat  mencakup  penggunaan 

informasi dari komunikasi dari pihak luar.  Customers  secara tersirat 

menguatkan data penaguhan dengan pembayaran faktur mereka atau 

pengajuan keluhan tentang pembebanan yang diterimanya. Di 

samping itu, badan pengatur kemungkinan berkomunikasi dengan 

entitas berkaitan dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap 

berfungsinya pengendalian intern, seperti, komunikasi tentang 

pemeriksaan oleh badan pengatur perbankan.  Demikian  pula,  

manajemen  dapat mempertimbangkan  komunikasi  yang  berkaitan  

dengan pengendalian intern dari auditor ekstern dalam pelaksanaan 

aktivitas pemantauan.  

b. Tujuan Struktur Pengendalian Intern  

Seiring  dengan  kemajuan  perusahaan, permasalahan  yang  

dihadapi  juga  semakin kompleks.  Semakin  banyaknya  jumlah  

karyawan perusahaan  semakin  mengurangi  peran  seorang pimpinan  

dalam  memberikan  pengawasan terhadap  segala  kegiatan  para  

karyawan.  Dilain pihak, perusahaan harus bisa melaksanakan segala 

aktifitas  dengan  sebaik-baiknya  agar  tercapai efisiensi dan efektivitas 
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didalam usaha pencapaian tujuan. Seluruh kegiatan yang direncanakan 

harus dilaksanakan dan pelaksanaannya harus senantiasa diawasi serta 

sumber daya ekonomi yang dimiliki harus  digunakan  secara  efisien.  

Karena  itulah diperlukan suatu pengendalian intern.  Tujuan  Struktur  

Pengendalian  Intern yaitu: 

1) Menjaga  keamanan  harta  perusahaan/ menjaga kekayaan 

organisasi 

Perusahaan  menciptakan  suatu  struktur pengendalian  intern  

yang  baik,  yang  pertama tujuannya  adalah  untuk  mencegah  

adanya tindakan  penyelewengan  menyangkut  harta/ kekayaan  

perusahaan  baik  yang  disengaja maupun  tidak.  Kekayaan  dari  

para  investor dan kreditur yang tertanam di perusahaan juga dapat 

terjamin keamanannya.  

2) Memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data akuntansi  

Penciptaan  suatu  struktur  pengendalian  intern didalam  

perusahaan  diharapkan  mampu menjamin keandalan atau dapat 

dipercayainya seluruh data akuntansi yang dihasilkan seperti laporan 

keuangan perusahaan. Keandalan data akuntansi  akan  sangat  

mempengaruhi informasi  yang  nantinya  dibutuhkan  oleh pihak  

intern  maupun  ekstern  perusahaan, dimana akan sangat membantu 

didalam proses pengambilan keputusan yang tepat. 

3) Memajukan/  mendorong  efisiensi  dalam operasi 
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Efisiensi  senantiasa  berusaha  untuk  dicapai oleh  setiap  

organisasi.  Karena  hal  ini  juga menyangkut  prestasi  kerja  

organisasi,  maka suatu  struktur pengendalian  intern  yang  baik 

dimaksudkan  agar  dapat  mendorong tercapainya  efisiensi  dalam  

kegiatan  operasi perusahaan.  

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Kebijaksanaan  yang  telah  ditetapkan  oleh pihak  manajemen  

harus  ditaati  dan dilaksanakan  oleh  semua  anggota  organisasi 

tanpa kecuali. Untuk menjamin agar tidak ada  anggota  organisasi  

yang  melakukan tindakan  menyimpang  dari  kebijaksanaan yang  

telah  ditetapkan,  maka  diperlukan  suatu struktur  pengendalian  

intern (Mulyadi, 2001:163).  

c. Pengawasan Pengendalian Intern   

Pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur 

spesifikasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi manajemen bahwa sasaran dan tujuan penting bagi manajemen 

perusahaan dapat dipenuhi. Mulyadi (2001:165) memberikan defenisi 

terhadap pengawasan intern sebagi berikut “Pengendalian Intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen“.  
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Dari definisi ini dapat diketahui bahwa pengawasan intern tidak 

terbatas hanya pada rencana organisasi namun prosedur dan catatan 

yang berkaitan dengan proses keputusan yang mengarah pada otorisasi 

manajemen yang secara langsung berhubungan dengan tanggungjawab 

untuk mencapai tujuan organisasi.   

2. Teori penjualan 

a. Definisi penjualan 

Penjualan adalah Proses dimana sang penjual memuaskan segala 

kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi sang 

penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Winardi (1991:2). 

Mulyadi (2001) mendefinisikan, “penjualan adalah rangkaian 

transaksi penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara 

tunai. Penjualan merupakan proses berpindah suatu hak atas barang 

atau jasa untuk mendapatkan sumber daya lainnya seperti kas atau janji 

untuk membayar atau piutang’’. Secara umum penjualan ada 2, yaitu: 

1) Penjualan Tunai 

   Penjualan tunai,  menurut Mulyadi (2001:455) dilaksanakan 

perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang atau jasa lebih dahulu sebelum barang atau 

jasa tersebut diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah 

uang di terima perusahaan, barang atau jasa kemudian diserahkan 
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kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh 

perusahaan. 

2) Penjualan Kredit  

Menurut mulyadi (2001:202) kegiatan penjualan terdiri dari 

transaksi barang atau jasa, baik kredit maupun secara tunai. Dalam 

transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi 

dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu 

tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. 

Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan 

melalui sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order 

yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

b. Fungsi Penjualan• 

   Fungsi penjualan pada dasarnya adalah mengadakan 

hubungan dengan para pelanggan atau pembeli yang berhubungan 

dengan hasil produk dari perusahaan. Fungsi penjualan menurut 

Winardi (2000:18) berfungsi sebagai : 

1) Perencanaan produk dan pengembangan 

2) Mengadakan kontak dengan calon pembeli 

3) Menciptakan permintaan 

4) Mengadakan pembicaraan dan pertimbangan 

5) Membuat kontak   
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3. Pengendalian Internal Atas Fungsi Penjualan   

Penjualan  merupakan  sumber  pendapatan  utama  dari 

 perusahaan  di mana hasil penjualan yang diperoleh adalah untuk 

membiayai kelangsungan hidup operasional perusahaan. 

Mengacu pada pendapat Mulyadi dan Puradiredja (1998) mengenai 

definisi pengendalian intern maka diperlukan suatu pengendalian intern 

atas penjualan dalam suatu perusahaan. Secara umum tujuan pengendalian 

intern atas penjualan adalah:  

a. Untuk menilai kegiatan penjualan apakah telah sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan perusahaan. 

b. Untuk   mendeteksi   adanya   kelemahan   dan   penyimpangan   dalam 

kegiatan penjualan serta mencari upaya penanggulangannya. 

c. Untuk mengevaluasi efektifitas fungsi penjualan dibandingkan dengan 

standar sasaran serta mencari alternatif dalam usaha meningkatkan 

efektifitas penjualan.  

d. Untuk mengembangkan rekomendasi bagi penanggulangan kelemahan 

dan upaya peningkatan perusahaan.  

 


