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BAB 12. SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS 

 

Pendahuluan 

Siklus pendapatan (revenue cycle): serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan 

informasi terkait yang terus menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan 

dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. 

Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat 

pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen 

harus membuat keputusan penting sebagai berikut. 

• Sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan individu? 

• Seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus 

ditempatkan? 

• Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan 

menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan (outsourcing) ke pihak 

ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? 

• Berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? 

• Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa 

yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk 

setiap pelanggan? 

• Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? 

Empat aktivitas dasar pada siklus pendapatan adalah sebagai berikut: 

1. Entri pesanan penjualan. 

2. Pengiriman. 

3. Penagihan. 

4. Penerimaan kas. 
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Berikut diagram konteks siklus pendapatan (Figur 12-2): 

 

 

Berikut diagram arus data tingkat 0: siklus pendapatan (Figur 12-3):  
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SISTEM INFORMASI 

Alpha Omega Electronics (AOE) menggunakan sebuah sistem enterprise resource planning 

(ERP). Berikut ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan  

(Figur 12-4):  

 

 

PROSES 

Para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain 

itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portabel untuk memasukkan pesanan ketika 

menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang 

diterima melalui telepon, faks, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima 

sebelumnnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, 

mengecek ketersediaan persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman 

mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data 

mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui 

informasi mengenai status persediaan secara real time. 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid (tercantum di 
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Tabel 12-1). Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang 

tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi 

pribadi mengenai para pelanggan. Ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan adalah 

kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. 

Berikut ini ancaman beserta pengendalian dalam siklus pendapatan (Tabel 12-1):  

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-gKYXfTJpv2g/W8CyW6fTF5I/AAAAAAAAAZ0/hqGBHV8ZQ-0o0J1yOPEHAgVw5Rc4p06AQCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_13.jpg


 

5 
 

 

 

ENTRI PESANAN PENJUALAN 

Proses entri pesanan penjualan mengharuskan tiga langkah (Figur 12-5):  

1. mengambil pesanan pelanggan. 

2. mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. 

3. mengecek ketersediaan persediaan. 

MENGAMBIL PESANAN PELANGGAN 

Pesanan penjualan (sales order): dokumen yang dibuat selama entri pesanan penjualan 

yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualannya. 

https://1.bp.blogspot.com/-Y39SX47_JEY/W8Cyd7tEQUI/AAAAAAAAAZ4/NfQC6GIZwrcHQi_f054puIWWbVUB-zT9wCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_12.jpg
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Berikut diagram arus data tingkat 1: Entri pesanan penjualan (dijelaskan untuk 

mengidentifikasi ancaman) (Figur 12-5):  

 

 

PROSES 

Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Organisasi 

semakin berusaha memanfaatkan TI agar para pelanggan melakukan lebih banyak entri datra 

sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat para pelanggan melengkapi 

sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Cara lain bagi pelanggan adalah 

menggunakan Electronic data interchange (EDI) untuk mengirimkan pesanan secara 

elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan 

perusahaan. Kedua teknik tersebut meningkatkan efisiensi dan memotong biaya dengan 

mengeliminasi kebutuhan keterlibatan manusia  dalam proses entri pesanan penjualan.  

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Sebuah ancaman dasar selama entri pesanan penjualan adalah bahwa data penting mengenai 

pesanan akan hilang atau tidak akurat (ancaman 5 dalam Tabel 12-1). Ancaman kedua yang 

dikaitkan dengan aktivitas entri pesanan penjualan memerhatikan keabsahan dari pesanan 

ancaman 6 dalam Tabel 12-1).  

 

https://1.bp.blogspot.com/-LF4-TpmI04A/W8CyssJrsGI/AAAAAAAAAaA/lgb-cEuibK4IsEEJALnF9izpT_M5deXLgCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_11.jpg
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PERSETUJUAN KREDIT 

Batas kredit (credit limit): saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap 

pelanggan, berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. 

Laporan umur piutang (accounts receivable aging report): sebuah laporan yang 

mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar (Figur 

12-6). 

Berikut contoh laporan umur piutang (Figur 12-6):  

 

 

MENGECEK KETERSEDIAAN PERSEDIAAN 

Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah 

persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui 

tanggal pengiriman yang diharapkan. 

 

PROSES 

Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan 

penjualan: kuantitas ditangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lai, dan kuantitas 

yang tersedia. 

Pemesanan kembali (back order): sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau 

produksi dari barang-barang yang harus dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi 

untuk memenuhi pesanan pelanggan. 

Kartu pengambilan (picking ticket): sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan 

kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian 

persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. 

https://4.bp.blogspot.com/-XLZP_xVvyOQ/W8Cy4aSjj4I/AAAAAAAAAaI/M5kPOaXCId4mhS50Vg84ZUoFF7t6qthGQCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_10.jpg
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ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan 

persediaan (ancaman 8 dalam Tabel 12-1). Kehabisan stok (stockout) akan menyebabkan 

kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli sendiri dari 

sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan 

mungkin akan mensyaratkan penurunan harga sigmifikam yang dapat mengurangi 

profitabilitas. Penurunan harga sering dapat mengubah citra sebuah perusahaan menjadi 

pengecer diskon sehingga mengondisikan para pelanggan untuk mengharapkan potongan 

harga. Ancaman dan pengendalian yang lain dapat dilihat pada Tabel 12-1 yang sudah tertera 

di awal. 

 

MERESPONS PERMINTAAN PELANGGAN  

Terkadang permintaan ini terjadi sebelum pesanan, dan sering terjadi setelah pesanan 

ditempatkan. Selain memproses pesanan pelanggan, seperti yang ditunjukkan Figur 12-5, 

proses entri pesanan penjualan juga menyertakan respon respons terhadap permintaan 

pelanggan. 

Sistem manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management system-

CRM): perangkat lunak khusus yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara 

memfasilitasi layanan yang efisien dan personel. 

 

PENGIRIMAN 

Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan (lingkaran 2.0 dalam Figur 12-3) adalah 

mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Seperti ditunjukkan pada 

Figur 12-7, proses ini terdiri dari dua Langkah: 1) memilih dan mengepak pesanan, dan (2) 

mengirimkan pesanan. Departemen Gudang dan pengiriman menjalankan aktivitas-aktivitas 

ini secara berurutan.  
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Figur 12-7 Diagram arus data tingkat 1: pengiriman (dijelaskan dengan menyertakan 

ancaman):  

 

 

MENGAMBIL DAN MENGEPAK PESANAN 

Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang 

yang benar dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. 

 

PROSES 

Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entri pesanan penjualan akan memicu proses 

pengambilan dan pengepakan. 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam 

kuantitas yang salah (ancaman 10 dalam Tabel 12-1). Ancaman dan pengendalian lainnya 

dapat dilihat pada Tabel 12-1 yang sudah tertera di awal. 

 

MENGIRIM PESANAN 

Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-gL8jRjWYEOE/W8C1lRB-e8I/AAAAAAAAAaU/QPb7gYznxxEGdr7dRfjgdslBLpXBHA71wCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_9.jpg
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PROSES 

Slip pengepakan (packing slip): sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan 

deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. 

Bill of lading atau konosemen: sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab 

atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. 

 

Berikut ini contoh slip pengepakan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-5tRzY7xkEBw/W8C3HmyLxlI/AAAAAAAAAag/X_JwZj9OumceBRpGJ0_U0BZdfoQrv4OJwCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_8.jpg
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Berikut contoh bill of lading:  

 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Tabel 12-1 mengindikasi bahwa dua masalah potensial adalah pencurian (ancaman 11) dan 

kesalahan pengiriman (ancaman 12). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 12-1. 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-MtjbrwWmLnE/W8C3Z0vbgEI/AAAAAAAAAao/XvDTGmjh6hkAST-I3WZmJUwjkkEQbRHRACLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_7.jpg
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PENAGIHAN 

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan (lingkaran 3.0 dalam Figur 12-3) melibatkan 

penagihan para pelanggan. Figur 12-10 menunjukkan bahwa aktivitas ini melibatkan dua 

tugas terpisah, tetapi terkait erat: menagihkan faktur dan memperbarui piutang, yang 

dijalankan oleh dua unit terpisah dalam departemen akuntansi. 

Berikut ini (Figur 12-10) Diagram arus data tingkat 1: proses penagihan (dijelaskan dengan 

menyertakan ancaman):  

 

 

PENAGIHAN FAKTUR 

Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas 

yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan 

meringkas informasi dari entri pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. 

 

PROSES 

Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan (sales invoice) 

(Figur 12-11). Faktur penjualan (sales invoice): sebuah dokumen yang memberitahukan 

kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan ke mana harus mengirimkan 

pembayaran. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-AQAgDBscEw4/W8C5miQUyVI/AAAAAAAAAa0/QLxEjdNw7agwGg2Ev_7hb6VPF4JJmrYlQCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_6.jpg
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Berikut contoh faktur penjualan (Figur 12-11): 

 

 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk 

menagih pelanggan (ancaman 13 dalam Tabel 12-1), yang menyebabkan kerugian aset dan 

data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada Tabel 12-1. 

 

PEMELIHARAAN PIUTANG 

Fungsi bagian piutang, yang melapor kepada kontrolir, menjalankan dua tugas utama: 

Menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan 

berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. 

https://1.bp.blogspot.com/-Ptqb04aCiIc/W8C50SOwnLI/AAAAAAAAAa4/q3CcOMVIbukwl4SeLLTKkpV9HmYsCFMegCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_5.jpg
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PROSES 

Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dua 

metode tersebut berbeda dalam persyaratan pada saat pelanggan mengirimkan uang 

pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut diterapkan untuk memperbarui file induk 

piutang, dan format dari laporan bulanan yang dikirim ke pelanggan. 

Metode faktur terbuka (open-invoice method): pelanggan membayar berdasarkan setiap 

faktur. 

Nota pengiriman uang (remittance advice): sebuah salinan faktur penjualan yang dapat 

dikembalikan Kembali (turnaround document) dengan pembayaran pelanggan yang 

mengindikasikan faktur, laporan, atau hal-hal lain yang dibayarkan. 

Metode saldo maju (balance-forward method): metode pemeliharaan piutang yang mana 

pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan 

bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Pengiriman uang diterapkan terhadap total 

saldo rekening, bukan dengan faktur tertentu. 

Laporan bulanan (monthly statement): sebuah dokumen yang mencantumkan seluruh 

transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran,  yang terjadi selama sebulan yang lalu dan 

informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan (Figur 12-2). 

Penagihan siklus (cycle billing): laporan bulanan dipersiapkan bagi subset pelanggan pada 

waktu yang berbeda. 

Memo kredit (credit memo): sebuah dokumen, disetujui oleh manajer kredit, yang 

mengotorisasi departemen penagihan untuk mengkredit rekening seorang pelanggan. 
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Berikut ini contoh laporan bulanan:  

 

 

Berikut contoh memo kredit:  

 

https://2.bp.blogspot.com/-iKPTZVbvHqs/W8C7Yp-yzxI/AAAAAAAAAbI/Y9zQJ_7uTWMZq-AnpXMOpAGuGPOVL2I2QCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-QrOaBcGAki4/W8C7vh8LEFI/AAAAAAAAAbQ/OPxdWL4XpA44qU4MYDv2SiNtX9Qw6nq_gCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_3.jpg
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ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan (ancaman 15 dalam Tabel 12-1) dapat 

mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasikan 

kemungkinan pencurian kas. 

 

PENERIMAAN KAS 

Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para 

pelanggan (lingkaran 4.0 dalam Figur 12-3). 

 

PROSES 

Daftar pengiriman uang (remittance list): dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah 

dari semua pengiriman uang pelanggan, dan mengirimkannya ke bagian piutang. 

Peti uang (lockbox): sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika pelanggan tersebut 

mengirimkan uangnya. 

Peti uang elektronik (electronic lockbox): pengaturan peti uang di mana bank secara 

elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan 

jumlah yang dikirimkan segera setelah bankmenerima  dan memindai cek-cek tersebut. 

Electronic funds transfer (EFT- transfer dana elektronik)): pelanggan dapat mengirim 

kiriman uangnya secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian mengeliminasi 

penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sistem surat. 

FEDI  kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi 

transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Financial electronic data 

interchange (FEDI):  mengatasi masalah dengan mengintegrasikan pertukaran dana (EFT) 

dengan pertukaran data pengiriman uang (EDI). Seperti yang ditunjukkan Figur 12-4, 

pelanggan mengirimkan baik data pengiriman uang maupun instruksi transfer dana secara 

bersamaan. Sama halnya, penjual menerima kedua potongan informasi secara bersamaan. 

Berikut contoh EFT dan FEDI (Figur 12-4): 
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ANCAMAN DAN PENGEDALIAN 

Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang 

pelanggan. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi 

risiko atas pencurian tersebut (pengendalian 17-1). Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini 

harus dipisahkan: 

1. Menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. 

2. Menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. 

3. Menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. 

Universal payment identification code (UPIC): sebuah nomor yang memungkinkan 

pelanggan untuk mengirimkan pembayaran melalui sebuah kredit ACH tanpa memerlukan 

pihak penjual untuk membocorkan informasi detail mengenai rekening banknya. 

https://2.bp.blogspot.com/-C34rtKVRy6M/W8C-Q23x-ZI/AAAAAAAAAbg/7ABCRJcLS_wVQWnBcqp5QFWFqHgJaVtWQCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_2.jpg
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Anggaran arus kas (cash flow budget): prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi 

risiko atas penurunan kas yang tidak diantisipasi.  Figur 12-5 Sebuah anggaran arus kas yang 

menyajikan estimasi arus kas masuk (penerimaan diproyeksikan dari penjualan) dan arus kas 

keluar (utang yang beredar). 

Berikut contoh anggaran arus kas (Figur 12-5):  
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BAB 13. Siklus Pengeluaran: Pembelian dan Pengeluaran Kas 

 

Pendahuluan 

Siklus pengeluaran (expenditure cycle): serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan 

informasi terkait yang terus menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang 

dan jasa (Figur 13-1). 

 

Berikut diagram konteks dari siklus pengeluaran (Figur 13-1): 

 

 

Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan 

dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan 

perusahaan untuk berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat 

keputusan penting sebagai berikut. 

• Berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? 

• Pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? 

• Bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antarunit untuk mendapatkan 

harga optimal? 

• Bagaimana teknologi informasi (TI - information technology) dapat digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistic inbound? 

• Bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap 

diskon yang ditawarkan pemasok? 

• Bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? 

https://2.bp.blogspot.com/-96E7muLgI1Q/W_LG8H6aPrI/AAAAAAAAAbw/l4QshJrWGcQh4HckWuTISbr4AYffrbsTgCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_1.jpg
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Empat aktivitas siklus pengeluaran dasar adalah sebagai berikut (digambarkan di Figur 13-2): 

1. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 

2. Menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 

3. Menyetujui faktur pemasok. 

4. Pengeluaran kas. 

 

Berikut diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran (Figur 13-2): 

 

 

 

SISTEM INFORMASI SIKLUS PENGELUARAN 

Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar 

yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Berikut tabel perbandingan aktivitas siklus 

pendapatan dan siklus pengeluaran: 

https://3.bp.blogspot.com/-sp-_YhcF11Y/W_LL6cKPOmI/AAAAAAAAAdc/uFgEchs5_ssmUxapheA1PCsiGBcNU3-1gCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_2.jpg
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PROSES 

AOE (Alpha Omega Electronics) menggunakan system ERP. Berikut ikhtisar desain sistem 

ERP untuk mendukung siklus pengeluaran (Figur 13-3): 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Figur 13-3 menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus pengeluaran tergantung pada 

database terintegrasi yang berisi informasi mengenao pemasok, persediaan, dan aktivitas 

pembelian. 

Ancaman umum pertama (tercantum dalam Tabel 13-2) adalah data induk yang tidak akurat 

atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari 

pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior (rendah), 

pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan 

https://3.bp.blogspot.com/-TERsqEaqS30/W_LHT3kh1tI/AAAAAAAAAb8/_Ij1vaEfcAY8M_Glf9WInN5eWK3m5wGPgCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BZ3TDaprWu0/W_LJNiHzkXI/AAAAAAAAAdI/-UTC9zE-n0M9l87CZrXF0avat3q5zT4lwCLcBGAs/s1600/Dok%2Bbaru%2B2018-11-19%2B15.22.13_1.jpg
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penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. 

Ancaman umum kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, 

seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan 

oleh pemasok yang dipilih. Berikut ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran 

(Tabel 13-2): 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-bX4OceDlY-g/W_LHrgnisGI/AAAAAAAAAcM/yEclUs0j894_uG4rw_pDHn6EtgK2BJ-NwCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_5.jpg
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MEMESAN BAHAN BAKU, PERLENGKAPAN, DAN JASA 

Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam silus pengeluaran (lingkaran 1.0 dalam Figur 

13-2) adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa.  

Berikut  Figur 13-4 Diagram arus data tingkat 1: memesan bahan baku, perlengkapan, dan 

jasa (dijelaskan dengan menyertakan ancaman): 

 

 

 

PROSES 

Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah menjaga stok yang cukup 

sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan bahkan jika persediaan yang digunakan 

lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman. 

Pendekatan tradisional biasanya disebut sebagai pendekatan Economic order quantity 

(EQQ) karena pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk 

meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. 

Reorder point (titik pemesanan ulang): menentukan kapan untuk memesan. Perusahaan 

biasanya menetapkan reorder point berdasarkan berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat 

yang diinginkan dari stok pengaman (safety stock) untuk menangani fluktuasi yang tidak 

diharapkan dalam permintaan. 

https://2.bp.blogspot.com/-EHc4Il3ijiA/W_LIHSNIISI/AAAAAAAAAck/8o4H-etHi90m2sYCZQSt-WcjSNZdLZobQCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_8.jpg
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Perencanaan kebutuhan material (Material requirement planning- MRP): sebuah 

pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat 

persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi (ketepatan) teknik perkiraan untuk 

menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. 

Sistem persediaan just-in-time (JIT inventory system): sebuah sistem untuk meminimalkan 

tetapi tidak mengeliminasi secara total, persediaan barang jadi dengan membeli dan 

memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual, bukannya yang 

diperkirakan. 

 

Terlepas dari sumbernya, kebutuhan untuk membeli barang atau perlengkapan sering 

menghasilkan penciptaan sebuah Permintaan pembelian (purchase requisition) yang 

mengidentifikasi requisitioner (orang yang mengeluarkan pesanan pembelian), menentukan 

lokasi pengiriman dan tanggal yang diperlukan; mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, 

kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta; dan mungkin akan menyarankan 

seorang pemasok. 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan 

mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat 

meningkatkan biaya (ancaman 5). Untuk mengurangi risiko pada masalah ini, metode 

persedian perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok 

persediaan selalu terbarui (pengendalian 5-1). 

 

MEMILIH PEMASOK 

Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih 

pemasok. 

 

PROSES 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok: 

• Harga. 

• Kualitas bahan baku. 

• Keandalan dalam pengiriman. 
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Pesanan pembelian (purchase order) (Figur 13-5) adalah dokumen atau formulir elektronik 

yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada 

harga yang ditentukan. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah 

kontrak setelah pemasok menerimanya. 

 

Berikut contoh pesanan pembelian (bagian-bagian yang ditebalkan telah dicetak sebelumnya) 

(Figur 13-5): 

 

Banyak perusahaan memelihara persetujuan pembelian khusus dengan pemasok penting. 

Sebuah pesanan pembelian selimut (blanket purchase order) atau pesanan menyeluruh 

adalah sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan 

dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, seringnya setahun. Pesanan 

pembelian selimut mengurangi ketidakpastian  dari pembeli mengenai sumber bahan baku 

yang dapat diandalkan dan membantu pemasok merencanakan kapasitas dan operasinya 

dengan lebih efektif. 

Program vendor-managed inventory menyediakan sarana lain untuk mengurangi pembelian 

dan biaya persediaan. Sebuah program Vendor-managed inventory (VMI persediaan 

vendor yang dikelola) secara esensial mengalihdayakan sebagian besar pengendalian 

persediaan dan fungsi pembelian: Para pemasok diberi akses terhadap data penjualan dan 

persediaan serta diotorisasi secara otomatis untuk mengisi kembali persediaan ketika stok 

jatuh pada titik pemesanan ulang yang telah ditentukan. Persetujuan ini memotong biaya 

https://4.bp.blogspot.com/-ZVyfdRyLkdU/W_LIQ1a2BfI/AAAAAAAAAcs/qLCw_tw377QAt2W3xzz3G7X6LDQ7gMiAwCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_9.jpg
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penyimpanan dengan mengurangi jumlah persediaan di tangan dan menurunkan biaya 

pemrosesan dengan mengeliminasi kebutuhan untuk menghasilkan dan mempertukarkan 

pesanan pembelian formal. 

 

Pelelangan terbalik (reverse auction) menyediakan Teknik lain untuk mengurangi biaya 

yang terkait pembelian. Dalam pelelangan terbalik, para pemasok bersaing dengan satu sama 

lain untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. 

 

Salah satu cara untuk mengurangi biaya yang terkait pembelian lainnnya adalah melakukan 

audit pre-award. Audit pre-award biasanya digunakan untuk pembelian besar yang 

melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Auditor internal mengunjungi setiap pemasok 

potensial yang telah membuat potongan final dalam proses pembuatan kontrak untuk 

memverifikasi ketepatan tawarannya. Audit audit pre-award biasanya mengidentifikasi 

kesalahan matematis sederhana dalam formula pemberian harga yang rumit dan diskrepansi 

lain, Ketika dikorekai, yang dapat memberikan penghematan yang cukup. 

 

Teknik-teknik untuk mengurangi biaya biaya terkait pembelian bahan baku dan persediaan 

barang jadi adalah dengan:  

o EDI. 

o Vendor-managed inventory. 

o Pelelangan terbalik. 

o Audit pre-award. 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Tabel 13-2 mencantumkan lima ancaman untuk menempatkan pesanan dengan pemasok. 

 

Berbagai ancaman terkait kebijakan juga timbul dengan EDI, yang masing-masing harus 

ditutupi dalam perjanjian perdagangan. Contoh dari jenis isu ini termasuk sebagai berikut: 

• Pada titik proses apa pesanan dapat dibatalkan? 

• Pihak mana yang bertanggung jawab untuk biaya pengiriman Kembali jika syarat 

kontrak tersebut tidak diikuti? 

• Pihak mana yang bertanggung jawab untuk kesalahan dalam kode batang, tag RFID, dan 

label? 
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• Apa yang terjadi jika kesalahan dalam sistem penjualan perusahaan pembelian 

menyebabkan kesalahan tambahandalam jumlah barang yang disediakan pemasok? 

• Dapatkah pemasok mengirimkan lebih banyak persediaan daripada yang dipesan jika 

dengan melakukannya mengurangi total biaya pengiriman karena ini menghasilkan 

muatan truk penuh, bukannya sebagian? 

 

RFID memungkinkan perusahaan bagi perusahaan untuk menghitung biaya yang  terkait 

persediaan aktual secara lebih  akurat dengan beralih ke metode identifikasi spesifik pada 

akuntansi untuk persediaan. 

 

Tabel 13-2 menunjukkan bahwa Penyuapan (kickbacks) yang merupakan hadiah dari 

pemasok ke agen pembelian untuk tujuan memengaruhi proses pilihan mereka mengenai 

pemasok, adalah ancaman yang lainnya. 

 

PENERIMAAN 

Aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran (lingkaran 2.0 dalam Figur 13-2) 

adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. 

Berikut ini (Figur 13-6) Diagram arus data tingkat 1: Penerimaan (dijelaskan dengan 

menyertakan ancaman). 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-oByGpJjxerc/W_LIY30vVtI/AAAAAAAAAc0/xdrfZoBQsd4Ge1SyoW7bBF2hK9WneV03wCLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_10.jpg
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PROSES 

Laporan penerimaan (receiving report) mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap 

pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. 

Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan 

menginspeksi barang serta untuk penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Tiga 

pengecualian untuk proses ini adalah: 

1. Menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. 

2. Menerima barang rusak. 

3. Menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. 

 

Dalam kasus barang rusak atau berkualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit 

disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan 

harga. Memo debit (debit memo) mencatat penyesuaian yang diminta. Satu Salinan memo 

debit dikirimkan ke pemasok, yang berikutnya membuat dan mengembalikan sebiuah memo 

kredit dalam pengakuan. 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan (ancaman 12) menghasilkan biaya-biaya 

terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang 

tersebut. 

Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. 

Menghitung dengan besar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan 

persediaan perpetual yang akurat. Sejauh ini, diskusi telah memusatkan pada pembelian 

barang persediaan. Salah satu cara untuk mengendalikan pembelian jasa adalah menahan 

penyedia yang sesuai agar bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan 

departemen tersebut. Sulit untuk mencegah penagihan yang curang bagi jasa. Oleh karena itu, 

pemisahan tugas yang tepat (pengendalian 15.4) dapat lebih membantu meminimalkan risiko 

pencurian persediaan. 

 

MENYETUJUI FAKTUR PEMASOK 

Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk 

pembayaran (lingkaran 3.0 dalam Figur 13-2). 
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PROSES 

Departemen bagian utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban 

hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. 

Paket voucher (voucher package): Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung. 

Setelah pemberi persetujuan (approver) memverifikasi  bahwa perusahaan telah menerima 

apa yang telah ia pesan, faktur tersebut disetujui untuk pembayaran. 

Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, disebut sebagai sistem nonvoucher atau 

voucher. 

Dalam sebuah Sistem nonvoucher (nonvoucher system tiap-tiap faktur yang disetujui 

(bersma dengan departemen pendukung) di-posting ke catatan pemasok individual dalam file 

utang kemudian disimpan dalam file faktur terbuka.  

Dalam Sistem voucher (voucher system), sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai 

voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. 

disiapkan, bukannya memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku 

besar pembantu utang.  

Voucher pencairan (disbursement voucher): dokumen yang mengidentifikasi pemasok, 

mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih yang dibayarkan 

setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. 

Evaluated receipt settlement (ERS): sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang 

menggantikan proses pencocokan tiga cara (faktur pemasok, laporan penerimaan, dan 

pesanan pembelian) dengan mencocokan dua cara atas pesanan pembelian dan laporan 

penerimaan (Figur 13-7). 

Kartu pengadaan (procurement card) adalah kartu kredit perusahaan yang dapat digunakan 

para pegawai hanya pada pemasok yang ditunjuk untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. 
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Berikut perbandingan pencocokan tiga cara tradisional untuk utang dengan pencocokan dua 

cara yang digunakan oleh sistem ERS (Figur 13-7): 

 

 

 

ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Tabel 13-2 mengindikasikan bahwa satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, 

seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan 

atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. 

 

PENGELUARAN KAS 

Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok (lingkaran 4.0 dalam 

Figur 13-2). 

 

PROSES 

Kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-J0kT8Jm299Y/W_LJYYEYQhI/AAAAAAAAAdM/hrbWaE8a98w7ndjAWuoKQ4KaSn8BUqtvQCLcBGAs/s1600/Dok%2Bbaru%2B2018-11-19%2B15.22.13_3.jpg
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ANCAMAN DAN PENGENDALIAN 

Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu 

(ancaman 18) dapat menjadi mahal. Ancaman lain adalah membayar untuk barang yang tidak 

diterima. 

 

Dana imprest (imperest fund): sebuah rekening kas dengan dua karakteristik: 1) ini sudah 

diatur dengan jumlah tetap, seperti $100, dan 2) voucher diperlukan untuk setiap pencairan. 

Pada setiap waktu, penjumlahan kas plus voucher harus sama dengan saldo dana yang telah 

ditetapkan. 
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