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BAB    1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peranan pelayanan jasa pada era globalisasi saat ini sangatlah penting 

dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memungkinkan 

persaingan antar perusahaan penyedia jasa bersaing secara inovatif dn kreatif. 

Dalam bidang pelayanan jasa kepuasan pelanggan adalah kunci suatu perusahaan 

bisa dikatakan baik dan menjadi sumber penilaian bagi masyarakat tentang 

kualitas suatu perusahaan tersebut.Persaingan yang ketat dalam dunia usaha 

mengharuskan setiap perusahaan memiliki strategi khusus untuk tetap bisa 

bersaing mendapatkan konsumen dan menguasai pangsa pasar. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia untuk 

mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain semakin tinggi. Dampak dari 

kebutuhan tersebut adalah semakin banyak bermunculannya jasa pengiriman 

barang dan kompetisi antara penyedia jasa tersebut, sehingga disinilah peranan 

jasa ekspedisi menjadi rantai penting dalam pendistribusian barang.Setiap orang 

maupun perusahaan dapat mengirimkan barang dengan mudah dan cepat dengan 

menggunakan jasa ekspedisi. 

Banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa ekspedisi untuk 

mengirimkan barang ataupun dokumen, baik dalam jumlah yang kecil maupun 

besar.Kepercayaan masyarakat dan perusahaan – perusahaan terhadap penyedia 
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jasa pengiriman barang menunjukkan semakin tingginya persaingan dunia bisnis 

yang terjadi pada industri tersebut. 

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwading) adalah kegiatan 

usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi 

terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut 

atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, 

pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, 

penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas 

pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya - biaya lainnya berkenaan 

dengan pengiriman barang - barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh 

penerima yang dituju. 

PT. Andalan 21 Express adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa pengiriman barang melalui darat dan udara.Perusahaan ini 

berdiri sejak tahun 1991 di Surabaya dan tahun 1992 di Jakarta.Perusahaan ini 

memiliki banyak cabang dan agen resmi yang tersebar dan melayani pengiriman 

ke seluruh Indonesia. PT. Andalan 21 Express menerapkan beberapa sistem dan 

prosedur pengiriman barang untuk mencapai target yang ditentukan, yaitu 

mengirimkan barang ke tujuan dengan batas waktu yang telah diberikan kepada 

pelanggan. 

Sistem Informasi pada jasa pengiriman barang  ini dimulai dari 

pengiriman  yang berawal dari kantor cabang atau kantor agen, dimana 

permintaan pengiriman oleh pengirim sampai pada barang tersebut dikirim dan 

diterima oleh penerima dan dilakukannya penginformasian status pengiriman. 
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Cara mengirim barang di PT. Andalan 21 Express ini pelanggan bisa datang 

langsung ke kantor cabang atau melakukan pesanan via telfon ke customer service 

untuk proses pengambilan barang setelah itu Customer Service akan 

menjadwalkan pengambilan barang perwilayah kepada kurir yang bertugas. 

Berbagai pilihan metode pembayaran serta produk dan layanan yang 

disediakan seperti pembayaran cash, pembayaran kredit, pembayaran di tujuan 

atau Cash On Delivery (COD). Produk dan layanan yaitu seperti regular batas 

waktu pengiriman normal sesuai tujuan kota, Over Night Service (ONS) 

menggunakan moda transportasi udara yang tiba esok hari ke beberapa kota 

tertentu, Same Day Service (SDS) pengiriman super cepat yang tiba pada hari 

yang sama dalam 24 jam ke beberapa kota tertentu. 

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengiriman barang 

seringkali menuntut lebih cepat dan profesional, untuk mengutamakan kepuasan 

dan kenyamanan pelanggan dalam hal pengiriman barang, oleh karena itu 

perusahaan menuntut pegawainya bekerja lebih teliti dan cepat dalam menangani 

permintaan pelanggan yang menuntut agar barangnya segera dikirim sampai ke 

tempat tujuan dengan cepat dan tanpa ada kesalahan serta kerusakan dalam proses 

pengiriman tersebut. 

Akan tetapi, perusahaan pengiriman barang juga memiliki kendala. 

Kendala yang biasanya ada pada perusahaan pengiriman barang ialah bagaimana 

perusahaan dapat menangani pengendalian internal pada proses pengiriman 

barang dengan berbagai macam metode pembayaran serta produk dan layanan 

yang telah dijanjikan dan sistem penginformasian status pengiriman. Berdasarkan 
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latar belakang tersebut sehingga penulis menetapkan sebagai penulisan Tugas 

Akhir yang berjudul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

DALAM METODE PEMBAYARAN PENJUALAN PADA PT. ANDALAN 21 

EXPRESS” 

1.2 Tujuan Studi Lapangan 

 Berdasarkan latar belakang di atas tujuan studi lapangan ini yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan proses pengririman barang dengan sistem informasi yang 

diterapkan pada  PT. Andalan 21 Express, mengetahui bagaimana pengendalian 

internal dengan berbagai metode pembayaran serta produk dan layanan yang 

ditawarkan oleh PT. Andalan 21 Express. 

1.3 Manfaat Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan, penulis mengharapkan adanya manfaat 

yaitu untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan penulis yang berkaitan 

dengan sistem dan prosedur pengiriman barang sebagai sarana informasi 

mengenai sistem administrasi dan prosedur dengan membahas salah satu 

perusahaan jasa pengiriman barang dalam negeri. Penulis mengharapkan manfaat 

bagi pembaca sebagai bahan referensi bagi penyusun tugas akhir lain di masa 

yang akan datang. 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan 

 Ruang lingkup studi lapangan adalah batasan masalah agar pembahasan 

dalam tugas akhir ini tidak keluar dari topik dan terhindar dari kesimpangsiuran 

serta pembahasan yang terlalu luas dan mengarah pada pokok pembahasan.Suatu 



5 

 

sistem pengendalian internal yang baik berpengaruh dalam kesuksesan suatu 

perusahaan. 

 Sistem pengendalian internal ini diperlukan untuk meminimalkan 

kecurangan yang terjadi dengan banyaknya metode pembayaran penjualan yang di 

berikan oleh suatu perusahaan untuk para pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi 

suatu perusahaan untuk membuat suatu perencanaan dengan melakukan 

pengendalian di dalam  perusahaan. Sehingga dalam tugas akhir ini lebih 

menekankan pada sistem pengendalian internal dalam metode pembayaran 

penjualan. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan penelitian metode yang penulis gunakan dalam teknik 

pengumpulan data adalah studi lapangan. Salah satu cara yang dilakukan penulis 

dalam studi lapangan yaitu mendatangi objek secara langsung agar mendapat 

informasi yang diharapkan dengan menggunakan beberapa cara antara lain : 

1) Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

lapangan melakukan pengamatan dan pencatatan pada PT. Andalan 21 Express 

Surabaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mengetahui langsung 

sistem yang diterapkan perusahaan. 

2) Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dan komunikasi secara langusng dengan pimpinan atau karyawan 

perusahaan yang sedang penulis teliti agar memperoleh keterangan yang lebih 

detail mengenai perusahaan dan data – data yang berkaitan dengan 

pembahasan.  
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3) Dokmentasi adalah metode pengumpulan data atau penjelasan tertulis lainnya 

yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup 

adalah penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, 

dan pengawasan terhadap sistem dari perusahaan berupa bukti dan dokumen 

yang diperlukan dan berkaitan dengan proses pengiriman barang PT. Andalan 

21 Express Surabaya. 
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BAB   2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem 

2.1.1 Definisi Sistem 

 West Churchman (dalam Krismaji, 2015:1) sistem dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian 

tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, 

yaitu : (1) komponen, atau sesautu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan ; 

(2) proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat 

dalam sebuah sistem ; dan (3) tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari 

kegiatan koordinasi komponen tersebut. 

 Sistem (system) adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling 

terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.Sebagian besar sistem terdiri dari 

subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebh besar.Contohnya, 

sekolah tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen, masing 

– masing merupakan subsistem. Selanjutnya sekolah tinggi sendiri adalah 

subsistem dari universitas (Marshall B. Romney, 2017:3) 

 Hall (dalam  Diana dan Lilis, 2011:3), sistem adalah sekelompok, dua 

atau lebih komponen yang saling  berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan 

yang sama.M.J Alexander (dalam Diana dan Lilis, 2011:3) suatu sistem adalah 

suatu grup dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang 
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menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan berinteraksi bersama menuju 

satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan 

yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian – bagian yang saling 

berintegrasi satu sama lain.  

 Menurut Mardi (2016:1) Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan ; 

pertama, adanya masukan (input) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk 

dapat beroperasinya sebuah sistem ; kedua, adanya kegiatan operasional (proses) 

yang mengubah masukan menjadi keluaran (output) berupa hasil operasi (tujuan) / 

sasaran / target pengoperasian suatu sistem.  

2.1.2 Tujuan sistem  

 Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), hanya satu atau mungkin 

lebih.Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem.Tanpa 

tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Struktur sistem ialah unsur - 

unsur yang membentuk sistem tersebut proses sistem menjelaskan cara kerja 

setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Tentu saja, tujuan 

antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Meskipun tujuan sistem 

bersifat tidak kelihatan namun juga termasuk elemen penting, sama pentingnya 

dengan elemen yang terlihat. 

 Setiap subsistem didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan 

organisasi. Perubahan dalam subsistem tidak bisa dibuat tanpa 

mempertimbangkan dampak subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. 

Konflik tujuan (goal conflict) terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten 
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dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara 

keseluruhan.Keselarasan tujuan (goal congruence) terjadi ketika subsistem 

mencapai tujuannnya berkontribusi dengan tujuan keseluruhan 

organisasi.Semakin besar organisasi dan sistem yang lebih kompleks .semakin 

sulit untuk mencapai keselarasan tujuan. (Marshall B. Romney, 2017:4) 

 Tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan 

SIA memiliki peran yang penting bagi bisnis.Dimana sistem informasi akuntansi 

disini merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi untuk mengolah 

data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam suatu siklus 

akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen 

perusahaan. 

Sistem sendiri merupakan seperangkat elemen yang saling bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu yang mana sistem memiliki keterkaitan, integrasi 

dan tujuan yang sama serta memiliki beberapa subsistem di dalamnya. Dengan 

definisi tersebut tak heran jika perusahaan yang menjalankan suatu bisnis pasti 

membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menunjang kinerja 

bisnisnya.Selain itu, tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi bagi 

perusahaan sendiri sangat besar untuk menunjang kinerja bisnis. 

 Menurut Krismiaji (2015:4), tujuan sistem informasi akuntansi adalah 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat 

menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistrem 

informasi akuntansi harus melaksanakan tugas – tugas dengan cara 
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mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem, 

memproses data transaksi, menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang, 

menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau 

memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di 

komputer, dan mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi 

yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. 

2.2 Prosedur 

2.2.1 Definisi Prosedur 

 Menurut para ahli dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi Mulyadi 

berpendapat bahwa prosedur ialah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara sragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.Prosedur 

adalah serangkaian langkah, diambil bersama, untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Ini adalah cara khusus untuk mencapai sesuatu seperti dalam 

pendekatan berulang, proses atau siklus untuk mencapai hasil akhir.  

Menurut Wikipedia (2018) Prosedur adalah serangkaian aksi yang 

spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara 

yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang 

sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, 

Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.Lebih tepatnya, kata ini bisa 

mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah - langkah, keputusan - 

keputusan, perhitungan - perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui 

serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu 
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produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah 

perubahan. 

2.3 Pengendalian Internal 

2.3.1 Definisi Pengendalian Internal 

 Pengendalian (control) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan 

aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem.Menurut Krismiaji (2015:216) 

pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metoda yang 

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong 

ditaatinya kebijakan manajemen.  

 Menurut Anastasia dan Lilis (2011:82) pengendalian internal adalah 

semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu 

kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan 

dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efesiensi operasional, 

dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319) pengendalian internal 

adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 

personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan 

memadai.Sedangkan menurut Mulyadi (2008:163) sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
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manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang 

hendak dicapai, dan bukanpada unsur – unsur yang membentuk sistem tersebut. 

 Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan 

opersional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen (Hery, 2015:159). Secara umum 

perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan 

kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak/perusahaan lain kemudian 

menjualnya kembali kepada masyarakat. Salah satu unsur yang paling penting 

dalam perusahaan dagang adalah persediaan (Haryono, 2013:34).Perusahaan baik 

milik negara maupun swasta sebagai suatu pelaku ekonomi tidak bisa lepas dari 

kondisi globalisasi ekonomi dewasa ini. 

 Menurut Jones dan Rama (2008) sistem pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personal 

lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkain 

dengan pencapaian sasaran katagori sebagai berikut: efektifitas dan efisiensi 

operasi, kedalaman laporan keuangan, dan ketaatan kepada hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

 Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku 

baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan maupun dengan komputer. 
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2.3.2 Struktur pengendalian intern 

 Menurut krismiaji (2015:216) struktur pengendalian intern adalah 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak 

bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Struktur pengendalian intern ini 

memiliki tiga elemen, yaitu : 

1) Lingkungan pengendalian 

 Lingkungan pengendalian menggambarkan efek kolektif dari berbagai 

faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur dan 

kebijakan khusus. 

2) Sistem akuntansi 

 Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk 

mengidentifikasi, merangkai, meganalisi, emnggolongkan, mencatat, dan 

melaporkan transaksi – transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas 

aktivadan kewajiban yang terkait. 

3) Prosedur pengendalian 

 Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan 

ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh 

manajemen utnuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus 

organisasi akan dicapai. 

2.3.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern 

 Unsur pokok sistem pengendalian intern terdiri dari empat bagian ialah : 
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1) Struktur organisasi  

 Menurut krismiaji (2015:223) struktur organisasi sebuah perusahaan 

menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab, dan memberikan rerangka 

menyeluruh untuk perencanaan, pengarahan, pengebndalian operasi. Sedangkan 

menurut Mulyadi (2008:165) struktur organisasi merupakan rerangka (framework) 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit – unit organisasi yang 

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada dua prinsip – 

prinsip yang pertama harus dipisahkan fungsi – fungsi operasi dan penyimpanan 

dari fungsi akuntansi. Kedua, suatu fungsi tisdak boleh diberi tanggung jawab 

penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2) Sistem wewenang dan tanggung jawab 

 Wewenang dan tanggung jawab biasanya diatur dan ditetapkan dalam 

uraian tugas (Job Description), pelatihan karyawan, rencana kegiatan, jadwal, dan 

anggaran. Salah satu hal penting adalah kode etik yang terkait dengan standar 

perilaku etis, praktik bisnis,dan perbedaan kepentingan. Alat yang penting untuk 

penetapan wewenang dan tanggung jawab yang biasanya dipakai dalam berbagai 

organisasi adalah pedoman prosedur dan kebijakan tertulis dalam sebuah buku 

pedoman.buku pedoman tersebut sekaligus sebagai sarana menyampaikan 

kebijakan manajemen dalam menangani transaksi khusus. 

3) Praktik dan kebijakan tentang Sumber Daya Manusia 

 Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pengangkatan, pelatihan, 

penilaian, penggajian, dan promosi memiliki pengaruh penting terhadap 
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kemampuan organisasi meminimumkan risiko pengawasan intern.Karyawan harus 

diangkat dan dipromosikan atas dasar kapasitas dan kemampuan mereka dalam 

memenuhi persyaratan jabatan. 

4) Pengaruh Eksternal 

 Pengaruh eksternal mempengaruhi lingkungan pengawasan organisasi, dan 

meningkatkan kesadaran manajemen akan pentingnya prosedur dan kebijakan 

pengawasan intern. Pengaruh eksternal ini mencakup peraturan dan ketentuan 

yang dikeluarkan oleh pasar modal, badan penyusun standar akuntansi. 

2.4 Penjualan 

2.4.1 Definisi Penjualan 

 Penjualan merupakan nyawa dari suatu perusahaan, karena tanpa adanya 

penjualan, aktivitas perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya 

aktivitas penjualan, perusahaan akan mendapat income yang selanjutnya akan 

diputar kembali untuk modal.Begitu seterusnya sehingga keteraturan sistem 

penjualan sangat perlu diperhatikan.Perusahaan harus dapat mengoptimalkan 

penjualan dengan menggunakan sistem dan prosedur penjualan yang baik 

sekalipun tidak terlepas dari pengawasan manajemen. Akan tetapi dengan sistem 

penjualan yang kurang baik akan sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan lain 

yang ada dalam perusahaan. 

 Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik 

secara kredit maupun secara tunai.Dalam transaksi penjualan kredit, jika order 

dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 
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maka untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada 

pelanggannya. 

 Menurut Mulyadi (2008:202) Penjualan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan 

memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat 

diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau 

jasa dari pihak penjual ke pembeli. 

 Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik 

secara 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 kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui 

sistem penjualan kredit. 

 Dalam transaksi penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh 

perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari 

pembeli.Kegiatan penjualan secara tunai ini ditangani oleh perusahaan melalui 

sistem penjualan tunai.Dalam transaksi penjualan, tidak semua penjualan berhasil 

mendatangkan pendapatan (revenue) bagi perusahaan.Ada kalanya pembeli 

mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada perusahaan. 

 Menurut Sari, Handayani,& Atmanto (2015:1-6) Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan Kredit merupakan suatu jaringan prosedur yang tersusun atas 

transaksi penjualan kredit serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

perusahaan untuk pengambilan keputusan.. Menurut Sujarweni (2015:19) 
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SistemPenjualan Kredit merupakan sistem penjualan di mana pembayarannya 

dilakukan setelah barang diterima pembeli. 

2.4.2 Metode Pembayaran Penjualan 

 Metode pembayaran adalah cara yang dilakukan pelanggan untuk 

membayar barang dan jasa. Penting untuk menimbang metode pembayaran apa 

yang akan Anda tawarkan saat memulai bisnis dan memeriksanya secara rutin 

untuk mengetahui apakah sesuai kebutuhan bisnis dan pelanggan. Perusahaan 

perlu memutuskan bagaimana  mengumpulkan pembayaran dari pelanggan 

sebagai bagian dari pengelolaan keuangan bisnis, ini adalah aspek penting untuk 

memastikan perusahaan mengelola arus kas  secara efektif. 

 Metode pembayaran yang dipilih juga akan menentukan fasilitas dalam 

bisnis. Secara berkala perusahaan perlu meninjau metode pembayaran yang akn 

ditawarkan berdasarkan biaya, karena biaya sering berubah seiring metode 

pembayaran tertentu menjadi lebih populer. 

2.4.3 Klasifikasi Penjualan 

 Berikut adalah beberapa metode pembayaran penjualan yang sering 

dipakai oleh perusahaan jasa : 

1) Penjualan Tunai 

 Menurut La Midjan (2000:170) Penjualan secara tunai yaitu penjualan 

yang bersifat cash atau penjualan kontan.Pembayaran dalam jangka waktu satu 

bulan termasuk kedalam pembayaran kontan. Menurut Mulyadi (2016:379) 

penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli 

https://www.kompasiana.com/tag/pembayaran
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melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan 

oleh perusahaan penjual kepada pembeli. 

 Pengolahan data dalam sistem penjualan tunai terdiri dari empat golongan 

besar : (1) pengolahan data pesanan, (2) pengolahan data pengiriman, (3) 

pengolahan data faktur penjualan, (4) pengolahan data pengiriman.Pengolahan 

data pesanan dilakukan untuk menentukan status pesanan dan penentuan harga 

jual barang yang dipesan.Status pesanan dipengaruhi oleh tersedianya barang 

yang dipesan di gudang.Jika persediaan tersedia, pengriman barang dapat 

dilaksanakan, namun jika persediaan tidak ada, status pesanan diproses sebagai 

pesanan yang memerlukan pemesanan kembali. 

 

 

Sumber : Mulyadi (2016:46) 
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 Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjuaan 

tunai adalah : 

a. Faktur penjualan tunai 

b. Pita register kas  

c. Credit card sales slip 

d. Bill of lading 

e. Faktur penjualan COD 

f. Bukti setor bank 

g. Reakpitulasi beban pokok penjualan 

2) Cash On Delivery (COD) 

 Menurut Mulyadi (2016) Cash on delivery adalah transaksi penjualan yang 

melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam 

penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales merupakan 

sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan 

penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan 

penjual.COD sales melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umum 

berlaku di Indonesia.COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur 

berikut ini ; 

1. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos 

2. Penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara 

mengisi formulir COD salesdi kantor pos. 

3. Kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sales sesuai 

dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. 
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4. Kantor pos penerima, pada saat diterimanya barang dan formulir COD 

sales, memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman 

barang COD sales. 

5. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan 

pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales.kantor 

pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli, dengan diterimanya 

kas dari pembeli. 

6. Kantor pos penerima memberi tahu kantor pos pengirim bahwa COD sales 

telah dilaksanakan. 

7. Kantor pos pengirim memberi tahu kantor tahu penjual bahwa COD sales 

telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang 

diterima dari pembeli. 

3) Penjualan Kredit 

 Menurut La Midjan (2000:170) Penjualan secara kredit yaitu penjualan 

dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung dengan waktu rata-rata diatas 

satu bulan. Menurut Mulyadi (2016:167) 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.  

 Menurut Mulyadi (2016:168) fungsi penjualan dalam transaksi penjualan 

kredit ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit 

order dri pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat 

order tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otoritas 
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kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan 

dikirimkan, serta mengisi surat order pengiriman. Fungsi kredit berada dibawah 

dungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit, bertanggung jawab untuk 

meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoritas pemberian kredit kepada 

pelanggan. 

 Informasi yang umunya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan 

penjualan kredit adalah : 

1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk 

selama jangka waktu tertentu 

2. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit  

3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu 

4. Nama dan alamat pembeli 

5. Kuantitas produk yang dijual 

6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan 

7. Otoritas pejabat yang berwenang 

 Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah : 

1. Surat order pengiriman dan tembusannya 

2. Faktur dan tembusannya 

3. Rekapitulasi beban pokok penjualan 

4. Bukti memorial 
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BAB 3 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan  

3.1.1 Sejarah Perusahaan 

 PT. Andalan Dua satu Express merupakan perusahaan nasional yang 

bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan dokumen melalui udara dan darat ke 

seluruh wilayah di Indonesia dengan Service Door to Door. 21 Express berdiri 

pada tahun 1991 di Surabaya dan telah beroperasi di Jakarta sejak tahun 1992. 

 21 Express adalah perusahaan jasa pengiriman barang yang mempunyai 

banyak cabang dan kerjasama Agen dengan berbagai ekspedisi dalam negeri, 

Untuk meningkatkan pelayanan, saat ini 21 Express telah memiliki cabang-cabang 

tersebar di seluruh Indonesia antara lain: Tangerang, Bogor, Cirebon, Bandung, 

Semarang, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, 

Makasar, Manado, Ambon, Balikpapan, dan Samarinda, dan sudah membuka 

beberapa cabang baru di Jawa Timur yaitu Malang, Madiun, Kediri. 

 Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di bidang jasa pengiriman di 

Indonesia, 21 Express sanggup bertahan dan bersaing dengan perusahaan jasa 

pengiriman besar lainnya dengan menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu 

perusahaan jasa pengiriman yang dapat di percaya dan layak dijadikan sebagai 

mitra kerja. 
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3.1.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

 Adapun visi dan misi perusahaan PT. Andalan 21 Express Surabaya 

sebagai berikut : 

a. Visi perusahaan ialah menjadi perusahaan Ekspedisi yang dapat diandalkan 

dan dipercaya. 

b. Misi perusahaan ialah selalu berkomitmen untuk menjaga mutu pelayanan 

dan hubungan yang baik kepada setiap pelanggan serta terus berinovasi guna 

meningkatkan pelayanan. 

3.1.1.2 Struktur Organisasi 

 Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar 

yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, 

dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan 

tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. 

 Menurut Robbins dan Coulter (2007:284) struktur organisasi dapat 

diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu 

tugas - tugas pekerjaan dibagi - bagi, dikelompokkan, dan 

dikoordinasikan.Sedangkan menurut Handoko (2003:169) struktur organisasi 

didefinisikan sebagai mekanisme – mekanisme formal dengan mana organisasi 

dikelola.Struktur organisasi temasuk unsur penting yang mendukung jalannya 

suatu perusahaan.Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas adan 

tanggung jawab dalam suatu organisasi perusahaan. Berikut adalah struktur 

organisasi PT. Andalan 21 Express Surabaya : 
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Andalan 21 Express Surabaya 

Sumber : Penulis Mengolah Data 
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3.1.1.3 Tugas dan Wewenang 

 Tugas dan tanggung jawab dari masing – masing jabatan adalah sebagai 

berikut : 

1) Manajer Cabang 

  Bertanggung jawab untuk memegang teguh rahasia keuangan 

 perusahaan,  melaksanakan misi kantor pusat dari cabang, dapat 

menjalankan misi  kantor cabang secara keseluruhan sehingga tugas 

yang telah terbagi dalam setiap kantor cabang dapat berjalan dengan lancar 

dan bisa bekerja sama,dan melaksanakan sistem dan prosedur yang di 

berikan dari kantor pusat, dan dapat menjalankan semua sistem dan 

prosedur perusahaan yang sudah di tentukan oleh kantor pusat, 

menghasilkan laba yang signifikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

operasional kantor cabang. 

2) Divisi Operasional 

 Dalam divisi operasional ini ada pembagian tim yaitu operasional 

incoming  dan operasional outgoing.  

a) Operasional incoming adalah tim yang bertugas dan bertanggung 

jawab atas kiriman barang dari cabang atau agen yang masuk ke 

gudang Surabaya. 

1. Tim stand by, bongkar barang dari truk via darat dan truk barang 

via udara yang datang dan memilah barang sesuai wilayahnya 

masing – masing. 
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2. Kurir, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengirim barang 

yang beratnya kurang dari 5 Kg, serta cek kelengkapan surat jalan 

yang terlampir apabila ada, kurir Motor tidak mengirim barang ke 

Mall. 

3. Mobil, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengirim barang 

yang beratnya lebih dari 5 Kg (kurang dari 5 Kg apabila barang 

dengan tujuan Mall). serta cek kelengkapan surat jalan yang 

terlampir apabila ada. 

b) Operasional outgoing adalah tim yang bertugas dan bertanggung 

jawab atas kiriman barang dari Surabaya ke seluruh cabang atau agen 

di Indonesia. 

3) Divisi Administrasi 

a) Administrasi Inbound 

 Administrasi inbound mempunyai tugas dan tanggung jawab atas 

pengembalian resi / airwaybill ke masing – masing cabang, 

menaikkan nama penerima barang ke sistem,  dan cek kelengkapan 

surat jalan yang harus dikembalikan. 

b) Administrasi Outbound 

 Administrasi outbound mempunyai tugas dan tanggung jawab atas 

penerimaan resi yang dikembalikan oleh cabang/ agen, melengkapi 

invoice dengan kata lain melampirkan bukti resi pada invoice yang 

akan ditagihkan (apabila sistem pembayaran yang dipilih customer 

tagihan/kredit). 
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4) Divisi Keuangan 

a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan kantor 

cabang 

b) Melaporkan progress atas keseluruhan pengelolaan keuangan kantor 

cabang  

c) Mengumpulkan berkas seluruh dokumen transaksi keuangankantor 

cabang 

d) Melakukan pencatatan keuangan kantor cabang 

e) Membuat laporan-laporan yang dibutuhkan untuk internal 

5) Divisi Customer service 

  Divisi customer service mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

a) Menerima komplain seperti barang belum diterima dan terlalu lama, 

b) Monitor barang urgent,  

c) Monitor barang pick up (pengambilan barang yang akan dikirim oleh 

customer) 

d) Menerima telepon dari customer yang menjadwalkan barang untuk 

dikirim dan setelah itu meneruskan ke kurir yang bertugas di wilayah 

tersebut untuk mengambil barang dengan membawa resi 

e) Konfirmasi ke penerima atau pengirim barang apabila ada kiriman 

yang tidak berhasil dikirim seperti rumah kosong, alamat tidak jelas, 

nama penerima tidak dikenal. 

f) Monitor pengembalian barang retur 
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6) Divisi Surat Muatan Udara 

Cek laporan SMU yang diperoleh dari bandara terdiri dari beberapa airline 

untuk membuat tagihan kecustomer seperti ekspedisi yang mengirim 

barangnya via cargo perusahaan 21 Express di bandara. 

3.1.1.4 Lokasi Perusahaan dan Sistem Jam Kerja 

 PT. Andalan 21 Express Surabaya memiliki dua kantor, kantor pertama 

bertempat di Jl. Jemur Andayani No. 50 Ruko Surya Inti Permata Blok D 101-

102. Kantor kedua bertempat di Jl. Pasar Wisata 35 pergudangan 88 Blok B-10, 

Pabean Sedati Sidoarjo, kantor kedua ditempati oleh sema operasional untuk 

menerima barang masuk maupun barang keluar.  

 Sistem jam kerja pada PT. Andalan 21 Express Surabaya dilaksanakan 

pada pagi, siang maupun malam hari sebagai berikut : 

1. Back Office : Senin sampai Jumat 08:00 – 17:00, Sabtu 08:00 – 14:00 

2. Operasional Incoming terdiri dari stand by, kurir, driver, dan kernet jam 

kerja hari senin sampai jumat 10:00 – 19:00, hari sabtu jam 09:00 – 15:00, 

Minggu piket lembur. 

3. Operasional Outgoing jam kerja hari senin sampai jumat jam 13:00 – 

22:00, hari sabtu jam 13:00 – 19:00 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Sistem Metode Pembayaran Penjualan pada PT. Andalan 21 

 Express Surabaya 

 PT. Andalan 21 Express Surabaya memberikan beberapa metode 

pembayaran yang dapat dinikmati dan dipilih oleh pelanggan yaitu pembayaran 

dengan cara cash, COD, dan credit. 

1. Sistem Metode Pembayaran Penjualan Tunai 

 

 

Gambar 3. Airwaybill Cash 

Sumber : PT. Andalan 21 Express 

 

 Dalam metode pembayaran penjualan tunai PT. Andalan 21 Express 

Surabaya, apabila pelanggan memilih metode pembayaran penjualan secara tunai 

maka penyaluran barang akan dilakukan jika pelanggan sudah membayar biaya 

pengiriman barang. Berikut prosedur alur penjualan tunai PT. Andalan 21 Express 

Surabaya : 
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a. Pertama apabila pelanggan langsung datang ke kantor cabang untuk mengirim 

barang, penerimaan barang oleh kasir, kasirmengecek jenis barang, kondisi 

barang, dan alamat yang ditujukan oleh pengirim, menimbang barang dan 

menginformasikan harga barang per kilo dan estimasi lama pengiriman 

kepada pelanggan selanjutnya kasir akan membuatkan airwaybill sebanyak 5 

lembar, lembar 1 diberikan kepada pelanggan, lembar 2-4 ditempelkan pada 

barang, lembar 5 akan digunakan kasir untuk penyetoran uang kepada bagian 

keuangan. 

b. Kedua apabila pelanggan meminta pick up langsung di rumah/kantor, 

pelanggan harus melakukan penjadwalan dengan menelpon CS untuk 

pengambilan barang (pick up), informasi harga, dan berat barang, CS 

membuat jadwal dan menginforamasikan ke kurir wilayah untuk meminta 

airwaybill ke bagian admin. AWB kosongan yang dibawa kurir berbeda 

dengan AWB cash yang diterbitkan langsung oleh kasir, AWB kosongan 

yang dibawa kurir adalah AWB credit yang nantinya dicoret dan diganti cash 

secara manual dikarenakan proses pick up. Kurir akan menulis secara manual 

pula di AWB yaitu alamat tujuan, nomor telepon, dan nama orang yang 

dituju, setelah pengambilan barang kurir akan menyerahkan ke kasir untuk 

ditimbang ulang dan memasukkan data ke sistem komputer apabila barang 

yang di berikan kurir telah sesuai. Proses selanjutnya kasir akan menyerahkan 

barang ke bagian operasional untuk diteruskan ke alamat tujuan, dan 

menyerahkan uang cash kebagian keuangan. 
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c. Kasir membuat laporan penjualan untuk penyetoran kebagian keuangan 

dengan melampirkan AWB dari lembar ke 5, AWB harus berisi informasi 

harga pengiriman barang, uang cash yang diserahkan harus sesaui dengan 

laporan penjualan yang di print out melalui sistem dengan uang cash yang 

disetorkan, setelahnya kasir memasukkan ke amplop dan memberi tanda 

terima diatas amplop. Laporan penjualan berisi no AWB, tanggal pick 

up/kirim barang, kota tujuan, koli dan kilo, harga, discount (bila sudah 

menjadi member), dan Total. 

d. Apabila pembayaran cash dengan metode transfer pelanggan harus 

menunjukkan bukti transfer bank, kasir akan mengecek ke bagian keuangan 

apakah benar dana sudah masuk, barulah kasir akan menyalurkan barang 

tersebut ke operasional untuk proses pengiriman barangke tujuan. 
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Gambar 4. Bagan Alur Penjualan Tunai PT. Andalan 21 Express Surabaya 

Sumber : Penulis Mengolah Data 
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2. Sistem Metode Pembayaran Penjualan COD (Cash On Delivery) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan alur Pembayaran Collect pada PT. Andalan 21 Express 

Sumber : Penulis Mengolah Data 
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 Pengiriman barang dengan metode pembayaran COD atau disebut juga 

Collect di jasa pengiriman 21 Express adalah metode pembayaran yang biaya 

pengirimannya di bayar oleh penerima barang setelah barang diterima oleh orang 

yang dituju, akan tetapi pada PT. Andalan 21 Express hanya bisa menggunakan 

metode collect untuk biaya pengiriman saja tidak bisa titip bayar harga barang 

yang dikirim. 

 Dalam metode pembayaran Collect pada PT. Andalan 21 Express 

mempunyai dua metode yaitu collect bayar tujuan dan collect invoice. Collect 

bayar tujuan ialah pembayaran yang dibayar langsung dengan uang cash atau 

transfer oleh penerima barang yang dituju. Collect invoice ialah pembayaran 

collect yang nantinya akan ditagihkan lagi dengan dilampirkan surat tagihan 

kepada penerima barang yang dituju.  

 Berbeda dengan pembayaran collect maupun credit apabila pembayaran 

cash atau credit biaya pengiriman di bayar oleh pengirim barang, pembayaran 

dengan metode Collect ini dibayar oleh penerima barang. Penagihan biaya 

dilakukan oleh kurir yang kemudian penyetoran uang diserahkan ke bagian 

Collect dan AWB disetorkan ke bagian admin, untuk mengurangi kecurangan 

bagian admin akan mengirimkan list AWB yang di setor kurir ke bagian 

collectyang nantinya bagian collectakan mencocokan list yang dikirim admin dan 

uang yang disetorkan oleh kurir. 
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3. Sistem Metode Pembayaran Penjualan Kredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan Alur Pembayaran Penjualan Kredit pada PT. Andalan 21  

  Express 

Sumber : Penulis Mengolah Data 
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Gambar 7. AirwaybillKredit 

Sumber : PT. Andalan 21 Express 

 

 Pembayaran kredit pada PT. Andalan 21 Express harus menjadi member 

terlebih dahulu yaitu mendaftarkan nama perusahaan / perorangan, alamat 

penagihan, dan nomor telfon, yang nantinya akan dibuatkan akun untuk 

pencetakan dalam AWB pada kolom pengirim. Permintaan AWB, customer harus 

telfon terlebih dahulu untuk memesan berapa banyak yang dibutuhkan yang 

nantinya akan dikirim via kurir ke tempat pengirim, dan bisa juga datang langsung 

ke kantor untuk mengambil AWB. AWB dalam penjualan kredit berjumlah 5 

rangkap.Lembar pertama berwarna putih untuk langsung dikirimkan ke bagian 
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billing, lembar kedua (biru) dan ketiga (kuning) untuk admin, lembar ke empat 

untuk penerima barang, lembar kelima untuk pengirim barang. 

 Pembayaran penjualan kredit biasanya ditagihkan dalam jangka waktu 

sebulan sekali oleh perusahaan atau bisa sesuai permintaan customer apabila 

customer meminta kelengkapan invoice seperti lampiran AWB yang sudah tertera 

tanda tangan penesrima barang hal seperti ini membutuhkan waktu sedikit lama 

karena proses administrasi dan pengarsipan file copy, tetapi ada pula customer 

yang hanya meminta lampiran AWB putih saja untuk lampiran invoice. 

3.2.2 Analisis Pembahasan 

 PT. Andalan 21 Express menggunakan sistem online yang digunakan 

dalam pemrosesan data, input transaksi, dan informasi barang yang wajib dipakai 

seluruh cabang di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama 

melakukan praktek kerja lapangan (PKL), dalam uraian di atas berikut sistem 

pengendalian internal yang dilakukan PT. Andalan 21 Express Surabaya : 

1. Sistem pengendalian internal metode pembayaran cash 

 Sistem pengendalian internal dalam metode pembayaran cash pada PT. 

Andalan 21 Express meliputi pemrosesan data dan prosedur operasi mencakup 

manual tertulis dan dokumentasi, proses penerimaan barang, pemrosesan transaksi 

dan penginputan data ke sistem, sistem online yang dipakai seluruh kantor cabang 

di Indonesia memudahkan dalam setiap divisi mengetahui detail barang dan 

proses transit barang.pengiriman bukti transakasi menjadi hal utama dan menjadi 

tanggung jawab setiap divisi yang bertugas.  



38 

 

 

 

 Kendala dalam sistem input sering terjadi pada PT. Andalan 21 Express 

karena offline sistem dari pusat atau proses perbaikan sistem dan kendala internet 

sehingga proses operasi manual menjadi back up dalam hal tersebut. Proses 

pembayaran tunai ini sebenarnya prosedur yang paling mudah dibandingkan 

dengan COD dan kredit karena proses transaksi dan pengiriman akan selesai 

setelah pelanggan melakukan pembayaran dan penerimaan barang oleh penerima, 

sehingga uang dari pembayaran cash tersebut dapat dipakai untuk keperluan 

operasional perusahaan seperti bensin mobil, tol, parkir truk dll. 

 Pemuatan dokumen dan pencatatan awal di AWB dari pembayaran 

penjualan tunai merupakan poin utama pada sistem pengendalian. Berikut 

bebeapa pengendalian yang dapat dilakukan : 

a. Penginputan data yang relevan berdasarkan AWB fisik dan barang. 

b. Pengambilan barang dan penerimaan pembayaran tunai yang dilakukan oleh 

kurir,harus sesuai dengan AWB yang disetorkan kepada kasir.  

c. Kasir harus melakukan penyetoran jurnal penjualan setiap hari kepada 

bagian keuangan agar tidak terjadi penumpukan bukti AWB dan 

meminimalkan terjadinya kecurangan seperti pemakaian uang kantor untuk 

keperluan pribadi.  

d. Print out jumlah total pada jurnal penjualan harus sesuai dengan bukti fisik 

AWB yang disetorkan ke bagian keuangan. 

e. Bagian keuangan nantinya harus menyetorkan bukti jurnal penjualan kepada 

audit internal perusahaan untuk bukti pemasukan kas. 
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2. Sistem pengendalian internal metode pembayaran COD 

 Pembayaran COD atau pembayaran Collect pada PT. Andalan 21 Express 

cukup baik, dan ada baiknya infomasi dan komunikasi serta prosedur dalam 

sistem pembayaran tersebut ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan 

komunikasi. Informasi barang Collect harus ada tulisan dan stampel pada AWB 

barang kiriman karena syarat pengiriman untuk metode pembayaran collect ini 

harus melampirkan AWB putih, biru, kuning, dan hijau apabila AWB putih masih 

tertinggal dan disetorkan ke bagian Billing nantinya menimbulkan invoice 

(pemabayaran kredit) bukan lagi pembayaran Collect. Sistem pembayaran ini 

membutuhkan perhatian yang lebih karena kurir yang menagihkan dan langsung 

menyetorkan uang pembayaran ke bagian collect tidak kebagian kasir 

pengendalian untuk mengatasi hal tersebut sebagai berikut : 

a. Admin yang menerima bukti AWB dari kurir harus secepatnya menyetorkan 

bukti AWB kebagian collect (keuangan). 

b. Bagian Collectmencocokkan AWB yang diterima dari admin dengan uang 

yang di setorkan oleh kurir. 

c. Print out laporan Collect  oleh bagian Collect untuk mencocokkan kembali 

AWB dan uang yang disetorkan sesuai dengan list kiriman pada tanggal 

tersebut. 

d. Apabila AWB yang disetorkan ada tetapi uang belum disetorkan kurir 

bagian collect secepatnya menagih ke kurir yang bertanggung jawab atas 

kiriman tersebut. 
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e. Bagian collect (keuangan) mempunyai wewenang untuk memotong uang 

bonus atau uang petty cash yang didapat kurir setiap minggu apabila 

pembayaran collect tidak disetorkan ke bagian collect. 

f. Kehilangan AWB atau barang kiriman wajib segera menginfokan ke 

customer service  untuk dibuatkan AWB pengganti dan berita acara. 

g. Apabila AWB tidak dikirimkan oleh admin ke bagian collect dan uang tidak 

disetorkan oleh kurir ke bagian collect admin dan kurir wajib mengganti 

sejumlah harga yang ditagihkan. 

 Pada PT. Andalan 21 Express lebih memfokuskan pada sistem komputer 

semua data yang di dapat secara manual wajib dimasukkan kedalam sistem 

tersebut sesuai aturan yang ada di perusahaan. Apabila terjadi sistem down, listrik 

mati atau internet lambat staff harus tetap memasukkan data tersebut ketika sistem 

kembali normal. 

3. Sistem pengendalian internal metode pembayaran kredit 

 Sistem pembayaran kredit pada PT. Andalan 21 Express ini disediakan 

untuk kenyamanan dan kemudahan bagi member 21 Express seperti perusahaan 

ataupun perorangan yang sering menggunakan jasa pengiriman 21 Express. 

Pembayaran kredit pada PT. Andalan 21 Express cukup baik untuk menjalin 

kerjasama dengan perusahaan lain. Pembayaran kredit ini ditagihkan selama 

sebulan sekali atau sesuai permintaan pelanggan, tagihan akan ditagihkan oleh 

collector perusahaan sesuai wilayah yang di berikan. Tagihan akan ditagihkan 

sesuai AWB kiriman yang diterima Billing kemudian dikirimkan ke bagian 

keuangan untuk dicek ulang kelengkapannya. Oleh karena itu kelengkapan AWB 
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atau persyaratan yang diminta pelanggan seperti (stampel di AWB, PO, DO, 

Warehaouse receiving, surat jalan yang harus dikembalikan ke pengirim barang) 

harus lebih diperhatikan dari awal pengiriman oleh kurir karena mempengaruhi 

tagihan yang akan ditagihkan.  

 Admin Inbound selaku penerima AWB yang sudah dilengkapi dengan 

tanda tangan dan kelengkapan lainnya harus mengerti dan paham sebelum 

mengirim AWB tersebut ke admin Outbound. Kehilangan AWB ataupun surat – 

surat yang menjadi kelengkapan tagihan tersebut harus segera di infokan ke 

bagian Admin Inbound untuk segera di urus dan kiriman barang tidak terpending 

terlalu lama di gudang. Pengiriman AWB yang diperoleh dari operasional harus 

dikirim setiap harinya untuk mempercepat proses penagihan ke pelanggan. 

 Pembayaran kredit seperti ini membutuhkan pengendalian yang lebih 

banyak daripada metode pembayaran lainnya berikut pengendalian yang dapat di 

pakai untuk mengurangi resiko yang terjadi : 

a. Memberi training kepada seluruh staff operasional dan kurir tentang sistem 

dan prosedur pengiriman barang serta syarat – syarat yang diberikan oleh 

pengirim seperti pengembalian surat – surat yang diperlukan dan diminta 

oleh pihak pengirim barang. 

b. Ketelitian dalam pengecekan barang dan surat – surat diperlukan agar tidak 

melakukan penjaluran ulang karena ada surat – surat yang kurang lengkap. 

c. Pengiriman sesuai estimasi waktu yang dijanjikan oleh perusahaan. 

d. Pengembalian AWB dan surat – surat yang lengkap dan sesuai estimasi 

waktu mempermudah jalannya pengembalian AWB dan surat jalan ke 
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masing – masing customer dan berpengaruh dengan kecepatan pembayaran 

tagihan yang dimasukkan oleh collector ke perusahaan pengirim barang. 

e. Audit operasional secara berkala mengirim laporan AWB yang belum 

terkirim ke admin outbound dan AWB yang belum di naikkan nama 

penerima di sistem. 

f. Admin inbound harus secepatnya mengirim AWB dengan kelengkapan 

yang diminta kepada admin outbound, admin outbound mengarsip dan 

mengirimkan surat jalan ke pengirim barang setelah menerima dari admin 

inbound. 

g. Kekurangan atas kelengkapan surat – surat yang diminta customer harus 

segera diselesaikan setelah complain diterima oleh bagian admin. 

h. Kehilangan surat – surat kelengkapan AWB di infomasikan langsung 

kepada pengirim barang untuk meminta reprint ulang. 

i. Billing harus tepat waktu dalam membuat tagihan dengan harga penjualan 

yang disepakati. 

j. Kesalahan atas pembuatan invoice oleh billing secepatnya untuk di revisi. 

k. Billing mengirimkan laporan kepada admin outbound mana saja AWB yang 

belum kembali tetapi tagihan sudah siap kirim. 

 Pada PT. Andalan 21 Express semua administrasi dilakukan dengan sistem 

komputer semua laporan yang dibuat acuan oleh audit berdasarkan sistem yang 

kemudian dicocokkan secara manual oleh bagian tertentu. 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

 

4.1 Simpulan 

 Sistem pengiriman barang dari diserahkannya barang dari customer hingga 

proses pengiriman dari metode pembayaran penjualan cash cukup baik, sistem 

pengiriman barang dengan metode pembayaran penjualan COD atau Collect 

sudah baik meskipun prosesnya paling banyak beresiko karena penagihan 

langsung diserahkan kepada kurir pengirim barang bukan pada bagian penagihan 

(collector), akan tetapi ancaman tersebut dapat diatasi karena adanya pencocokan 

dokumen yang diberikan kurir kebagian admin dengan uang yang disetorkan ke 

bagian Collect, print out list pembayaran collect melalui sistem juga menjadi 

patokan dalam audit pembayaran collect. Sistem pengiriman barang dengan 

metode pembayaran kredit sudah baik tetapi sedikit rumit akan tetapi banyak 

dipakai oleh perusahaan – perusahaan besar, sistem penagihan yang berpatokan 

pada pencocokan dokumen dan data sistem juga menjadi pengurang resiko 

kesalahan perhitungan biaya penagihan.   

 Pengendalian internal yang dilakukan PT. Andalan 21 Express cukup baik, 

meskipun masih ada beberapa yang harus diperbaiki yaitu, gambaran struktur 

organisasi tidak ditempel di dinding seperti kebanyakan perusahaan lain membuat 

karyawan tidak mengetahui posisi dan kedudukan yang mereka tempati, serta 

masih ada perangkapan tugas yang dilakukan bagian kasir juga merangkap 
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menjadi penerimaan barang kiriman serta penyetoran uang cash kebagian 

keuangan, manajer cabang langsung membawahi seluruh bagian divisi dalam 

perusahaan tersebut tanpa adanya manajer operasional serta perangkapan tugas 

manajer cabang menjadi kepala keuangan.  

 Berdasarkan simpulan diatas PT. Andalan 21  Express sudah cukup baik 

akan tetapi lebih baik lagi jika melakukan evaluasi terhadap beberapa bagian 

untuk memperbaiki hal tersebut. 

4.2 Saran 

1. PT. Andalan 21 Express kedepan dapat memaksimalkan sistem 

pengendalian internal yang lebih baik dan melakukan evaluasi terhadap 

kinerja karyawan untuk kelancaran aktivitas perusahaan. 

2.  Perusahaan ini dapat lebih maju dan berkembang serta tetap memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan. Memperluas jaringan dengan membuka 

cabang di berbagai kota dan tetap mempertahankan eksistensinya dalam 

industri ini. 
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