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ABSTRAKSI 

 

 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI 

 

 

Kusuma Ayu Anggraini –  10121014 

 

 

Kata Kunci :  efektivitas, pengendalian internal, sia 

 

 

Minimarket Hikmah sering terjadi ketidakseimbangan pada transaksi penjualan 

atau pengeluaran barang dengan penerimaan kas. Adanya perbedaan antara stock 

barang yang terjual dengan pendapatan perusahaan yang diterima dari penjualan  

mengakibatkan kerancuan dalam pembukuan pada saat stock opname pada 

perusahaan yang mengakibatkan selisih kurang ataupun selesih lebih pada 

pembukuan dengan kenyataan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah ntuk 

mengetahui efektifitas pengedalian  sistem informasi akuntansi penjualan tunai 

pada Minimarket Hikmah dalam mendukung pengendalian intern penjualan tunai. 

Hasil penelitian adalah sistem pengendalian intern penjualan tunai yang dilakukan 

oleh Minimarket Hikmah masih ada kelemahan yang ditemukan sehingga masih 

diperlukan adanya perbaikan. Setelah dilakukan pengujian pengendalian pada 

bukti transaksi pengeluaran ditemukan adanya Achieved Upper Precision Limit 

sebesar 16% (AUPL=16%) yang berarti lebih besar dari Desired Upper Precision 

Limit sebesar 5% (DUPL=5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern terhadap penjualan tunai perusahaan adalah kurang efektif 

karena AUPL>DUPL. Terbukti ditemukannya 10 penyimpangan terhadap 

transaksi penjualan tunai yaitu ketidak sesuaian antara barang yang dijual dengan 

jumlah uang yang diterima. Kelemahan pada sistem pengendalian intern penjualan 

tunai pada Minimarket Hikmah  secara umum dan keseluruhan sudah baik, namun 

ada kelemahan yang mungkin harus selalu untuk diwaspadai, faktor kelemahan 

manusia yaitu pengawasan terhadap kemungkinan terjadi pencurian oleh 

konsumen. Hal ini memungkinkan terjadi kesalahan akibat adanya pencurian 

seharusnya yang tidak terjadi, akan tetapi baru diketahui pada akhir tutup buku 

harian setelah transaksi penjualan tunai. Sehingga mengakibatkan perbedaan 

informasi data stok persedian dengan jumlah nominal penjualan tunai pada hari itu 

pada internal perusahaan.  

Solusi untuk menghadapi masalah ini adalah mengajak pada semua pihak untuk 

tetap membantu mengawasi setiap barang yang ada pada persediaan yang di 

display. Jalan keluar yang lain adalah memasang warning tools atau alat 

peringatan pada setiap barang yang ada di display sehingga menekan terjadinya 

pencurian barang pada Minimarket Hikmah, alat tersebut mampu untuk menekan 

ongkos yang harus ditanggung oleh bagian penjualan akibat adanya barang yang 

hilang. 
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