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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Dealer Yamaha Motor Gondanglegi  

1. Sejarah Singkat Dealer Yamaha Motor Gondanglegi  

Dealer yamaha motor ini didirikan di gondanglegi pada tahun 1991   

bertempat di jl. Diponegoro no. 56 (barat pasar). Pada awal mula 

karyawannya hanya berjumlah 8 orang di bagi dalam 4 divisi yaitu 

marketing, administrasi, finance, service dan dipimpin oleh seorang kepala 

toko. Seiring dengan perkembangan pasar jumlah karyawan bertambah, 

sehingga kapasitas gedung yang ada sudah tidak dapat menampung 

kebutuhan  yang terus meningkat menyesuaikan perkembangan bisnis 

penjualan dan service kendaraan bermotor.  

Untuk itu pada tahun 1997 dealer yamaha motor pindah ke jl.  

Raya Hayam Wuruk (Utara RSI) gondanglegi. Dipilih karena lokasi 

tersebut termasuk daerah perdagangan yang ramai baik lalu lintas 

kendaraan maupun aktivitas perdagangan yang diharapkan dapat 

memperlancar pemasaran produksi, dan lokasi ini masih termasuk dalam 

kawasan pertokoan sehingga mudah dijangkau oleh para karyawan 

maupun customers.  
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2. Lokasi penelitian  

Lokasi adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting 

dalam mendirikan suatu jenis usaha karena terkait dengan berbagai faktor 

yaitu pangsa pasar, fasilitas, tujuan usaha, perluasan usaha dan 

perkembangan usaha di masa depan.  

Penelitian ini dilakukan di Dealer Yamaha Motor Gondanglegi 

yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk (Utara RSI) Gondanglegi-Malang. 

Letaknya sangat strategis karena lokasinya bearada tepat disekitar 

pertokoan, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.    

3. Struktur Organisasi Dealer Yamaha Motor Gondanglegi  

Salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan adalah 

menentukan struktur organisasi, hal ini tidak tergantung pada perusahaan 

besar maupun kecil dengan menentukan struktur organisasi yang tepat 

dalam arti sesuai dengan perusahaan serta aktivitas usahanya, dapat 

menumbuhkan semangat kerja yang tinggi.   

Struktur organisasi secara umum diartikan suatu kegiatan untuk 

menyusun pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan 

dengan mudah sesuai dengan tujuan. Didalam struktur organisasi ini 

menunjukkan suatu garis perintah dan hubungan antar bagian sehingga 

dapat dilihat bagian itu mempunyai tugas masing-masing.  

Dalam suatu organisasi, pastinya terdapat orang-orang yang 

bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, suatu perusahaan di dalam menjalankan 
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aktivitas usahanya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan 

suatu struktur organisasi.   

Struktur organisasi selengkapnya pada Dealer Yamaha Motor 

Gondanglegi dapat dilihat pada Gambar 4.1 : 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi  

Dealer Yamaha Motor Gondanglegi 

 

 

Sumber: Dealer Yamaha Gondanglegi 
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4. Job Description Dealer Yamaha Motor Gondanglegi  

Di dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan 

mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat 

besar pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan Job description 

dari masing-masing pekerjaan. Dalam pembagian kerja ditetapkan 

sekaligus struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam 

organisasi, serta wewenang masing-masing organisasi.  

Adapun tugas serta wewenang dari masing-masing unit yang 

terdapat dalam struktur organisasi Dealer Yamaha Motor Gondanglegi 

adalah sebagai berikut :  

a. Koordinator marketing:  

1) Mengkoordinir sales-sales membuat kerja sama yang solid dan 

iklim kerja yang kondusif  

2) Mengcover area pembagian wilayah untuk para sales  

3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penjualan  

4) Mengotorisasi semua kegiatan penjualan  

b. Salesman    

1) Mencari pasar sasaran untuk memasarkan sepeda motor yang 

ditawarkan dealer 

2) Melayani konsumen atau calon konsumen dengan sebaik-baiknya 

agar reputasi baik atau terjaga 

3) Berusaha terus untuk meningkatkan penjualan agar target dealer 

dapat tercapai 
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4) Menjaga hubungan baik dengan konsumen atau calon konsumen 

5) Memberikan informasi kondisi pasar dan aktifitas kompotitor 

kepada Koordinator Sales. 

6) Membuat laporan kunjungan dan mempertanggung jawabkannya 

kepada marketing supervisor 

c. Sales counter   

1) Melayani calon konsumen yang datang langsung ke dealer atau 

melalui telepon sebak-baiknya  

2) Menjelaskan produk-produk dan menginformasikan harga 

tunai/kredit secara transparan kepada konsumen. 

3) Membantu mengisi data konsumen dan melengkapi data yang 

diperlukan dalam proses penjualan  

4) Mengantar konsumen memilih sepeda motor. Mencatat data 

konsumen dan mem-follow up potensial konsumen yang tercatat 

dalam buku tamu.  

5) Menangani keluhan konsumen sesuai dengan standar dan apabila 

keluhan tidak dapat diselesaikan sendiri diteruskan kepada 

Koordinator Sales atau Koordinator Adm & Keuangan/Kepala 

dealer.  

6) Membuat laporan penjual counter setiap akhir bulan dan 

mempertanggung jawabkannya ke marketing supervisor 
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d. Bagian Pengiriman (driver)   

1) Mengirim sepeda motor konsumen atau instansi dengan membawa 

kembali surat jalan yang telah di tandai atau di cap oleh konsumen 

atau instansi yang menerimanya untuk diberikan kepada 

administrasi supervisor  

2) Mengantar staf yang memerlukan untuk kepentingan perusahaan 

dan menjaga kendaraan dan kelengkapan dengan sebaik-baiknya  

e. Kasir    

1) Pemegang kas kecil untuk keperluan sehari-hari dan menyediakan 

pengeluaran atau pembayaran telepon, listrik, air, biaya pengurusan 

pajak kendaraan bermotor  

2) Bertanggungjawab kepada administrasi supervisor 

f. Accounting   

1) Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan  

2) Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan  

3) Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan  

4) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara 

periodik (bulanan atau tahunan )  

5) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara 

periodik (bulanan atau tahunan )  

6) Melakukan pembayaran gaji karyawan  

7) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan 

perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan  
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8) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan 

g. Bagian gudang  

1) Melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang di 

gudang  

2) Membuat laporan atas barang yang masuk dan keluar kepada 

administrasi supervisor  

3) Menjaga keamanan barang yang ada di gudang  

4) Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor   

5. Jumlah karyawan  

Adapun untuk mengetahui komposisi para karyawan pada Dealer 

Yamaha Motor Gondanglegi berdasarkan jabatannya, maka secara lengkap 

dapat disajikan pada table 4.2 sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Daftar Karyawan 

Dealer Yamaha Motor Gondanglegi 

No. Nama Jabatan 

1 Jauhari effendi Kepala toko 

2 Slamet kasiono   Sales counter 

3 Eric hidayat Sales counter 

4 Toni cahyadi A Driver  

5 Samsul  Driver 

6 Khoiri romadhoni Ekspedisi  

7 Suwahyudi  Office boy 

8 Yessie  Akuntansi  
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9 Yuli wulandari  Sales admin 

10 Roudhotul istiqomah  Kasir  

11 Nur lailia noviana fitri Admin  

12 Sugeng  Kepala mekanik 

13 Suliadi  Mekanik  

14 Dwi winarto   Mekanik 

15 Agus subchi Mekanik 

16 Wiwin  Servis counter  

17  Nurul aini  Spare part counter  

18 Agung sukistiyono  Salesman  

19 Abdul manaf  Salesman 

20 Dini  Cafetaria  

21 Brahim  Cuci motor  

22 Avia  Cuci motor 

23 Ali  Cuci motor 

24 Asfar  PSG 

25 Yoga  PSG 

26 Bayu  PSG 

27 Gianto  Promo  

28  Samsul ma’arif  Promo 

29 Simin  Promo 

30 Lamsi  Satpam 



39 

 

 

 

 

 

6. Sistem Dan Prosedur Penjualan  

a. Penjualan Tunai  

1) Diskripsi kegiatan   

Sistem penjualan tunai yang dilakukan dengan cash (uang 

tunai), customer melakukan pembayaran dengan cara 

membayarkan  secara cash produk yang dibelinya.   

2) Fungsi yang terkait  

Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi 

bagian klaim (gudang), koordinator marketing, bagian pengiriman 

(driver).   

3) Formulir yang digunakan  

a. Kitir  

Kitir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh 

pihak salesman atau sales counter. Biasanya data ini diperoleh 

berdasarkan kartu identitas konsumen.   

b. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk  

Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan 

untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke 

kasir. Baik pembayaran DP atau pembayaran pelunasan.  

31 Faqih  Vebry motor 

32 Rohan  Vebry motor 

33 Evi  Vebry motor 
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c. Purchasing order  

Purchasing order merupakan daftar pesanan yang dibuat 

salesman atau sales counter ke bagian persediaan yang 

kemudian digunakan untuk pengecekan persediaan barang di 

gudang.   

d. Tanda terima pengiriman unit motor  

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman 

sebelum unit motor dikirim. Tanda terima yang telah ditanda 

tangani konsumen membuktikan bahwa unit motor telah 

dikirim sampai ke tangan konsumen.   

4) Catatan akuntansi yang digunakan  

a. Jurnal penerimaan kas  

Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat 

kas masuk baik pembayaran DP maupun pembayaran 

pelunasan.  

b. Kartu gudang   

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk 

mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan 

digudang.   
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b. Penjualan kredit   

1) Diskripsi kegiatan   

Penjualan yang dilakukan dengan kredit (mengangsur) 

bekerjasama dengan pihak leasing sebagai lembaga yang akan 

membiayai kredit tersebut.   

2) Fungsi yang terkait  

a. Pihak internal yaitu Salesman, sales counter, kasir, accounting, 

administrasi bagian klaim (gudang), koordinator marketing, 

bagian pengiriman (driver).  

b. Pihak eksternal yaitu leasing.  

3) Formulir yang digunakan   

a. Kitir  

Kitir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh 

pihak salesman atau sales counter. Biasanya data ini diperoleh 

berdasarkan kartu identitas konsumen.   

b. Purchasing order  

Purchasing order merupakan daftar pesanan yang dibuat 

salesman atau sales counter ke bagian persediaan yang 

kemudian digunakan untuk pengecekan persediaan barang di 

gudang.   
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c. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk 

Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan 

untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. 

Baik pembayaran DP atau pembayaran pelunasan.   

d. Kwitansi tagihan leasing  

Kwitansi ini dibuat oleh kasir digunakan sebagai bukti 

pencairan pembiayaan kredit dari pihak leasing.  

e. Tanda terima pengiriman unit motor  

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum 

unit motor dikirim. Tanda terima yang telah ditanda tangani 

konsumen membuktikan bahwa unit motor telah dikirim sampai 

ke tangan konsumen.    

B. Deskripsi Struktur Pengendalian Internal 

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.   

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 
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wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

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.   

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.     

4. Informasi dan Komunikasi  

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan 

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 yang andal.  
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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 diantara 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.   

Tabel 4.2 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

No. Keterangan Pertanyaan 

1. Analisis lingkungan 

pengendalian  

a. Apakah sudah terdapat 

praktek kebijakan karyawan, 

pelaksanaan dan hambatan yang 

ada di dealer? 

2. Analisis penaksiran resiko. a. Apakah masalah 

keuangan sudah di estimasi 

secara signifikan ?   

3. Analisis aktivitas pengendalian. a. Apakah kegiatan yang 

berhubungan dengan penjualan 



45 

 

sudah sesuai dengan kebijakan 

dan prosedur ?  

 

4. Analisis informasi dan 

komunikasi.  

a. Apakah sarana atau alat 

penunjang sudah efektif ?  

 

5. Analisis Pengawasan a. Bagaimana kebijakan 

pengendalian  untuk masing-

masing kegiatan di dealer? 

 

C. Analisis Data  

1. Analisis Data Lingkungan Pengendalian  

  Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

lingkungan pengendalian mencerminkan suasana perusahaan yang 

mempengaruhi sikap dan tindakan para anggota perusahaan akan 

pentingnya pengendalian. Efektivitas sistem akuntansi dan prosedur 

Pengendalian sangat ditentukan oleh suasana yang diciptakan oleh 

lingkungan pengendalian. Ini berarti pengendalian mempunyai dampak 

yang sangat besar terhadap keseriusan pengendalian intern yang 

diterapkan dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian merupakan 

dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, 
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menyediakan disiplin dan struktur. Elemen lingkungan pengendalian 

terdiri atas:  

1) Integritas dan nilai etika  

2) Kemampuan karyawan  

3) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit  

4) Falsafah manajemen dan gaya operasi  

5) Struktur organisasi  

6) Penetapan wewenang dan tanggungjawab  

7) Praktek dan kebijakan karyawan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dealer Yamaha 

Motor Gondanglegi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1) Praktek dan kebijakan karyawan.   

Karyawan  merupakan  unsur  yang  penting  dalam  struktur 

pengendalian  intern,  dengan  demikian  dealer  sangat 

berkepentingan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar 

tercipta  lingkungan  pengendalian  yang  baik.  Dealer   perlu 

memiliki  metode  yang  baik  dalam  menerima  karyawan, 

mengembangkan kompensasi atas prestasi mereka.  Pemberian 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian sudah jelas 

digambarkan. Dalam hal kebijakan karyawan dan praktik sumber 

daya manusia, masing-masing personal dalam dealer mempunyai 

kemampuan yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni 

berdasarkan pengalaman.  
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Dan kebijakan dealer dalam menangani pihak yang 

melakukan kesalahan atau menyimpang yaitu dengan cara 

memberi surat peringatan pertama jika masih melakukan 

kesalahan lagi akan diberi  peringatan kedua dan bila masih 

berlanjut akan dikeluarkan dari dealer. Selain itu juga ada 

kebijakan karyawan yang terdiri dari jadwal seragam yang 

dikenakan pada hari tertentu dan ketepatan waktu jam kerja 

yang telah ditentukan. 

2) Pelaksanaan ketepatan waktu dan ketercapaian target. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dealer yamaha 

motor gondanglegi dalam hal penjualan pelaksanaannya sudah 

bagus hampir tiap bulan mencapai target yang dianggarkan sesuai 

dengan standarnisasi dari pusat anggaran perbelanjaan. Dengan 

cara membuat anggaran di awal dan di akhir tahun. 

3) Kendala atau hambatan yang ada di dealer seperti: karyawan yang 

tidak mampu menjual barang, fasilitas yang kurang memadai, 

barang atau produk yang tidak laku.   

Kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya 

misalnya: penarikan  tenaga  kerja  seluas  mungkin  agar  lebih  

besar kemungkinannya mendapat calon tenaga kerja yang 

dikehendaki, pengembangan  mutu  karyawan  yaitu  menyangkut  

usaha-usaha meningkatkan  pengetahuan  karyawan  dan  keahlian  

atau keterampilan karyawan, pengukuran  prestasi  kerja  yang  
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dimaksudkan  untuk  menilai pelaksanaan  tugas-tugas  yang  

menjadi  tanggung  jawab  masing-masing karyawan.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dealer Yamaha 

Motor Gondanglegi dalam mengatasi barang yang tidak laku 

dengan cara membuat program khusus, penambahan diskon, 

penambahan reward, memacu marketing membuat aktivitas-

aktivitas sales untuk mengantisipasi bila ada kendala dalam hal 

penjualan. 

2. Analisis Data Penaksiran risiko  

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan 

merupakan identifikasi analisis dan manajemen terhadap risiko yang 

relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penetapan resiko laporan keuangan 

adalah mengidentifikasi dan menganalisa resiko-resiko yang berhubungan 

dengan manajemen perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penetapan 

resiko oleh manajemen berkenaan dengan hubungan resiko terhadap 

pernyataan laporan keuangan yang khusus dan kegiatan mencatat, 

memproses, menyimpulkan dan melaporkan data akuntansi. Risiko yang 

relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan 

intern maupun ekstern yang terjadi dan secara negatif mempengaruhi 

kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan 

data keuangan secara konsisten.  
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Dealer Yamaha Motor Gondanglegi dalam hal pencatatan 

transaksinya sudah dilaksanakan dengan teratur. Setiap transaksi dicatat 

sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi untuk menghindari transaksi 

yang tidak tercatat. Selain hal tersebut dalam penulisan atau penerapan 

kegiatan akuntansinya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

3. Analisis Data Aktivitas Pengendalian   

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

Pengendalian ini meyakinkan tindakan-tindakan yang diambil untuk 

mengatasi resiko dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan ini harus 

terlaksana pada semua tingkat fungsi manajemen. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas umumnya 

mencakup prosedur: 

1) Review terhadap kinerja  

2) Pengolahan informasi  

3) Pengendalian fisik  

4)  Pemisahan tugas  

1) Kebijakan dan prosedur  dalam kegiatan penjualan.  

Dealer  sudah memiliki kinerja yang baik, hal ini bisa 

dilihat dari kemampuan mereka menghasilkan laporan keuangan 

yang cukup diandalkan dan aktivitas dealer yang terus 



50 

 

berlangsung. Pengolahan informasi dilakukan dengan 

menggunakan komputer sehingga lebih cepat dan akurat.   

Kebijakan penjualan adalah penentuan diskon harga sesuai 

dengan standar operasional pelayanan dari dealer karena pihak 

dealer kesepakatan di dealer-dealer. Dalam hal prosedurnya pihak 

dealer menyesuaikan dengan menjual barang dan jasa jadi harus 

menyesuaikan dengan keinginan pembeli.    

2) Pelaksanaan ketepatan waktu dan ketercapaian target.   

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dealer yamaha 

motor gondanglegi dalam hal penjualan pelaksanaannya sudah 

bagus hampir tiap bulan mencapai target yang dianggarkan sesuai 

dengan standarnisasi dari pusat anggaran perbelanjaan. Dengan 

cara membuat anggaran di awal dan di akhir tahun.   

3) Keefektifan aktivitas yang berhubungan dengan penjualan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dealer yamaha 

motor gondanglegi sudah efektif, jadi aktivitas penjualan sudah 

ditentukan dengan pihak manajer sesuai porsinya. Dengan 

diadakan promosi penjualan tim promosi sudah menentukan 

jadwal dan tim pelaksananya adalah marketing. 

4. Analisis Data Informasi Dan Komunikasi   

Sistem informasi yang relevan meliputi sistem akuntansi yang 

terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, 

meringkas dan melaporkan transaksi. informasi dan komunikasi sangat 

berguna untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi sangat 
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relevan untuk tujuan laporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi 

dan melindungi harta dan hutang perusahaan. Sistem akuntansi seharusnya 

mencakup penafsiran audit yang lengkap, karena penafsiran transaksi 

sangat penting bagi manajemen dan auditor. Dengan kata lain komunikasi 

melibatkan pemahaman yang jelas dari peran dan tanggung jawab setiap 

individu yang berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan 

keuangan. Komunikasi harus dapat meyakinkan bahwa setiap personil 

terlibat dalam memahami laporan keuangan dan kegiatan mereka baik di 

luar perusahaan ataupun dalam perusahaan. Kualitas informasi yang 

dihasilkan berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat 

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktvitas entitas dan 

menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup 

penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual 

berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. 

Pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi transaksi diolah secara 

manual dan komputer. Transaksi dimulai pada saat diterima order, 

selanjutnya masing-masing bagian melaksanakan tugasnya secara 

terpisah. Pada saat pembagian tugas transaksi tersebut dikendalikan 

dengan sistem otorisasi sesuai dengan wewenang kepala bagian. Catatan 

akuntansinya dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menguatkan 

bukti utama. Semua data dan file diolah dan tersimpan dalam komputer. 

Ini memudahkan bagi pihak intern untuk mengirim, memproses, 
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memelihara  dan mengakses informasi. Komunikasi antar karyawan di 

dealer sudah memenuhi keseragaman informasi.  

5. Analisis Data Pemantauan  

Pemantauan adalah proses untuk menilai kualitas dari pelaksanaan 

struktur pengendalian intern yang telah berjalan. Pemantauan  merupakan 

pemantauan terhadap personil yang mengawasi desain dan operasi 

perusahaan yang dilaksanakan. Struktur pengendalian intern yang berjalan 

diharapkan dapat mengatasi atau mengantisipasi penyimpangan atau 

kecurangan yang terjadi. Pemantauan dapat dilaksanakan selama kegiatan 

perusahaan berjalan dan dapat dievaluasi secara periodik.Pemantauan ini 

mencakup kebijakan pengendalian untuk masing-masing kegiatan dan 

memverifikasi kualitas pengendalian fungsi penjualan. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, 

evaluasi secara terpisah.  

D. Pembahasan   

Secara umum struktur pengendalian internal fungsi penjualan pada 

Dealer Yamaha Motor Gondanglegi masih ada yang kurang baik. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai struktur, yang pertama yaitu lingkungan 

pengendalian Pemberian wewenang dan tanggungjawab masing-masing 

bagian sudah jelas digambarkan. Dalam hal penjualan pelaksanaanya 

sudah sesuai dengan ketepatan waktu dan ketercapaian target. Dalam hal 

kebijakan dealer dalam menangani pihak yang melakukan kesalahan atau 

menyimpang yaitu dengan cara memberi surat peringatan pertama jika 
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masih melakukan kesalahan lagi akan diberi  peringatan kedua dan bila 

masih berlanjut akan dikeluarkan dari dealer. Selain itu juga ada kebijakan 

karyawan yang terdiri dari jadwal seragam yang dikenakan pada hari 

tertentu dan ketepatan waktu jam kerja yang telah ditentukan. Dari hasil 

analisis yang dilakukan pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi memiliki 

lingkungan pengendalian  yang belum memenuhi struktur pengendalian 

intern. Dimana dalam lingkungan pengendalian pihak dealer masih 

mengalami hambatan dari penjualan yang rame atau sepi pada bulan 

tertentu, sehingga struktur pengendalian intern dalam hal ini dapat 

dikatakan kurang efektif.  

Struktur   pengendalian intern yang kedua yaitu penaksiran resiko 

yang dapat mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang telah dicatat 

atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat 

dalam laporan keuangan. Dengan adanya penaksiran resiko tersebut, maka 

risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas 

dan melaporkan data keuangan secara konsisten. Hal ini terbukti pada 

prosedur penjualan pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi yang 

melakukan pencatatan laporan keuangan dengan cara manual dan internet 

digunakan  untuk laporan ke perusahaan. Aktivitas ini dilakukan sebagai 

pengendalian intern untuk menjaga atau menghindari kemungkinan 
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terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada saat proses pencatatan 

laporan keuangan.  

Pada struktur pengendalian yang ketiga yaitu aktivitas 

pengendalian dalam melaksanakan kegiatan fungsi penjualan. Dealer 

Yamaha Motor Gondanglegi telah memenuhi unsur struktur pengendalian 

intern yang ketiga. Dealer sudah memiliki kinerja yang baik, hal ini bisa 

dilihat dari kemampuan mereka menghasilkan laporan keuangan yang 

cukup diandalkan dan aktivitas dealer yang terus berlangsung. Pengolahan 

informasi dilakukan dengan menggunakan komputer sehingga lebih cepat 

dan akurat. Untuk pengendalian fisik terutama yang berkaitan pengawasan 

fisik terhadap aset dan catatan sudah dilaksanakan dimana masing-masing 

bagian kadang melakukan cros check secara silang. Untuk memastikan 

data tetap akurat. Sedangkan untuk pemisahan tugas masih belum baik 

karena bagian administrasi rangkap dengan pelayanan konsumen.   

Struktur  pengendalian intern informasi dan komunikasi yaitu 

transaksi diolah secara manual dan komputer. Transaksi dimulai pada saat 

diterima order, selanjutnya masing-masing bagian melaksanakan tugasnya 

secara terpisah. Pada saat pembagian tugas transaksi tersebut dikendalikan 

dengan sistem otorisasi sesuai dengan wewenang kepala bagian. Catatan 

akuntansinya dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menguatkan 

bukti utama. Semua data dan file diolah dan tersimpan dalam komputer. 

Ini memudahkan bagi pihak intern untuk mengirim, memproses, 

memelihara  dan mengakses informasi. Dalam hal ini sarana atau alat 
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penunjang sudah terpenuhi dan komunikasi antar karyawan yang terjalin 

dengan baik.   

Struktur  pengendalian intern pemantauan ini mencakup kebijakan 

pengendalian untuk masing-masing kegiatan dan memverifikasi kualitas 

pengendalian fungsi penjualan. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan 

yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah. Dalam 

hal ini Dealer Yamaha Motor Gondanglegi belum menerapkan 

pemantauan  secara efektif, karena masih adanya karyawan yang tidak 

disiplin.   

 

 

 

 

 

 

 

 


