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ABSTRAK

Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Siklus Pendapatan Pada 
PT. Sri Aneka Karyatama

Oleh:

Ike Susesta Adelia

Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi 
dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan untuk mencegah, 
mendeteksi penggelapan dan melindungi organisasi. Siklus pendapatan di dalam 
perusahaan merupakan salah satu siklus yang sangat memerlukan pengendalian 
intern. Apabila terjadi kekeliruan maka akan mengakibatkan kerugian dan risiko 
timbul semakin besar. PT. Sri Aneka Karyatama merupakan perusahaan 
kontraktor yang memiliki sembilan sumber pendapatan dengan siklus yang sama 
pada masing - masing sumber pendapatan. Maka dari itu diperlukan suatu 
evaluasi pengendalian intern terhadap siklus pendapatannya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
penelitian lapangan, seperti: observasi, ICQ (Internal Control Quentionnaires) dan 
wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern 
terhadap siklus pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama telah baik atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap 
siklus pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama telah sesuai dengan prinsip - 
prinsip pengendalian intern yang memadai, unsur - unsur penting yang harus 
terkandung dan satuan pengawasan intern (SPI) yang berperan penting untuk 
kelangsungan pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan.

Kata kunci: Pengendalian Intern (PI), Siklus pendapatan, Satuan Pengawasan 
Intern (SPI)



ABSTRACT

The Evaluation of Internal Control on Revenue Cycle in 
PT. Sri Aneka Karyatama

By:

Ike Susesta Adelia; Drs. H. Tanzil Djunaidi, Ak., CPA; 
H. Aspahani, S.E., M.M., Ak

Internal control is the way to direct, observe and measure the human 
resources of organization that has a role to avoid, discovery a fraud and protect 
organization. Revenue cycle in organization is one of a cycle that really needs 
internal control. If the error happens it will make a loss and risks bigger. PT. Sri 
Aneka Karyatama is a contractor company that has nine source of revenue and the 
cycle is same for each revenue source. Therefore, it needs an evaluation of 
internal control on revenue cycle.

The methodology that use on this research is by field research, such as: 
observation, ICQ (Internal Control Questionnaires) and interview. This research is 
aimed to evaluate an internal control on revenue cycle in PT. Sri Aneka 
Karyatama that has been good or not.

The result of this research shows that internal control on revenue cycle in 
PT. Sri Aneka Karyatama is related with the adequate intemal control’s 
principles, the elements that must be exist and internal auditor (IA) that has 
important role for continuity of internal control in organization.

Keywords: Internal Control (IQ, Revenue Cycle (RC), Internal Auditor (IA)
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan kontraktor merupakan suatu perusahaan atau organisasi yang

menerima dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah

ditentukan serta berdasarkan sebuah perencanaan matang yang telah 

ditetapkan oleh seseorang dan suatu perusahaan (organisasi) yang 

membutuhkan jasa darinya. Berkaitan dengan definisi perusahaan kontraktor, 

hal ini menjelaskan bahwa pendapatan perusahaan kontraktor selain berasal 

dari pendapatan - pendapatan tetapnya, perusahaan kontraktor juga 

mendapatkan pendapatan dari sumber - sumber lain yang membutuhkan

jasanya.

Dalam setiap bulannya, perusahaan kontraktor bisa mendapatkan satu 

atau beberapa proyek sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa pendapatan 

perusahaan kontraktor tentunya tidak menentu sesuai dengan banyak atau 

sedikitnya proyek dan biaya jasa yang telah dijanjikan pada awal kerjasama. 

Pendapatan - pendapatan pemsahaan kontraktor tentunya berfungsi 

seperti halnya pendapatan di dalam perusahaan lainnya, yaitu berhubungan 

dengan laba rugi perusahaan dan digunakan untuk menyelesaikan segala 

beban yang ada di dalam suatu perusahaan (organisasi).

Agar seluruh pendapatan perusahaan kontraktor ini terkem 

baik, maka perusahaan kontraktor perlu menerapkan pengendali!

sama
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dalam pendapatan ini. Ini dilakukan agar seluruh pendapatan yang diterima 

dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkembangan bisnis. Selain itu, 

pengendalian intern juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir 

risiko timbulnya kerugian.

Di lain pihak, pengendalian intern yang memadai memang tidak 

menjamin perusahaan kontraktor (organisasi) akan terhindar sama sekali dari 

kerugian yang terjadi akibat penyimpangan yang terjadi di dalam siklus 

pendapatan pada perusahaan kontraktor. Tetapi kemungkinan - kemungkinan 

tersebut diusahakan dapat terjadi seminimal mungkin.

Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, 

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan 

penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi

organisasi. Diketahui bahwa pengendalian intern terdiri atas lima unsur yang

saling berkaitan. Kelima hal tersebut akan dapat mengendalikan siklus

pendapatan dengan baik, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko.

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Unsur 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 (Sukrisno Agoes, 2012 : 100).

Dengan lingkungan pengendalian ini maka sumber daya yang

berhubungan dengan siklus pendapatan ini akan melakukan semua prosedur

2



tersebut dengan disiplin dan terstruktur. Tentunya hal ini akan memberikan 

dampak baik bagi kestabilan cara dalam menangani pendapatan di kemudian 

hari. Hal ini disebabkan, lingkungan pengendalian pada dasarnya mencakup 

mengenai : integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, 

partisipasi dewan komisaris atau komite audit, struktur organisasi, pemberian 

wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan dan praktik sumber daya

manusia.

Penerimaan pendapatan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi.

Karena jika tidak ditanggulangi dengan manajemen, sistem serta prosedur

yang kurang baik dan terkesan ceroboh, maka kerugian - kerugian yang besar

bisa tidak dapat diindahkan Oleh karena itu, pengendalian intern sangat

diperlukan, karena di dalamnya terdapat unsur penaksiran risiko.

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa

dan keadaaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas,

dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam

laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2012 : 101). Risiko pada dasarnya timbul

dan bisa berubah sesuai dengan keadaan. Beberapa contoh keadaan yang

menimbulkan dan bisa mengubah suatu risiko adalah : perubahan dalam

lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang

diperbaiki, teknologi baru, lini produk, produk, atau aktivitas baru,

restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri serta standar akuntansi baru.
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Dengan pengendalian intern juga aktivitas yang terjadi di dalam siklus 

pendapatan akan lebih terkendali. Karena unsur aktivitas pengendalian ada di 

dalam pengendalian intern itu sendiri. Dengan adanya hal ini, maka 

penerimaan pendapatan akan benar - benar telah sesuai dengan kebijakan 

yang telah tertera karena pelaksanaannya akan diawasi oleh aktivitas 

pengendalian. Aktivitas pengendalian pada dasarnya memiliki berbagai 

tujuan dan diterapkan di berbagai fungsi dan tingkat organisasi.

Aktivitas pengendalian itu sendiri 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

(Sukrisno Agoes, 2012 : 101). Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan

dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang

berkaitan dengan beberapa hal, seperti : review terhadap kinerja, pengolahan

informasi, pengendalian fisik serta pemisahan tugas.

Unsur lainnya yang terdapat di dalam pengendalian intern adalah

informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah unsur penting di

dalam suatu organisasi. Karena informasi dan komunikasi dapat

menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lain.

Di dalam siklus pendapatan pada perusahaan kontraktor, sistem

informasi dan komunikasi juga harus berjalan dengan baik. Agar

kesalahpahaman dapat terminimalisir dan dapat menghasilkan kualitas 

informasi yang berkualitas. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem
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tersebut akan berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat 

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan 

laporan yang andal (Sukrisno Agoes, 2012 : 101). Komunikasi sendiri 

mencangkup mengenai penyediaan akan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap 

siklus pendapatan di dalam perusahaan kontraktor (organisasi).

Pengendalian intern tidak serta merta akan menjadi sebuah dasar kuat

untuk mengendalikan siklus pendapatan yang ada di dalam perusahaan

kontraktor (organisasi). Karena pengendalian intern juga bisa berada dalam

suatu titik lemah yang berkemungkinan terjadi kesalahan, ketidakakuratan

ataupun kecurangan dalam perusahaan kontraktor (organisasi) sangat besar.

Oleh karena itu, unsur pemantauan termasuk di dalam pengendalian intern.

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas pengendalian intern

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup desain dan operasi pengendalian

tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan

melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara

terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya (Sukrisno Agoes,

2012 : 102).

Maka dari itu diperlukan semacam evaluasi pengendalian intern untuk

melihat apakah suatu siklus pendapatan yang terjadi di dalam sebuah

perusahaan kontraktor telah berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi - 

evaluasi ini akan memberi suatu nilai yang menunjukkan keakuratan dan 

kesesuaian kinerja dan prosedur yang telah dilakukan dengan didasarkan atas
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kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Dengan evaluasi pengendalian 

intern terhadap penerimaan pendapatan ini, maka akan memberikan rasa 

aman dan keyakinan lebih pada perusahaan kontraktor (organisasi) akan

terminimalkannya kecurangan yang terjadi atas pendapatan tersebut.

Pendapatan merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Karena

dengan adanya pendapatan, suatu organisasi dapat melakukan usahanya

dengan baik serta dapat digunakan untuk meningkatkan usaha dari suatu

organisasi tersebut. Serta pendapatan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk

mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu usaha organisasi.

Perusahaan kontraktor memiliki berbagai sumber pendapatan untuk

kelangsungan usahanya. Jika ini tidak dikelola dengan baik maka akan

berdampak buruk bagi kelangsungan hidup suatu usaha tersebut nantinya.

Oleh karena itu, pendapatan - pendapatan di dalam peaisahaan kontraktor

perlu diperhatikan secara lebih agar pendapatan - pendapatan yang diterima

dapat diterima dengan baik.

Penulis memilih perusahaan kontraktor PT. Sri Aneka Karyatama 

sebagai objek penelitian adalah karena PT. Sri Aneka Karyatama merupakan 

perusahaan yang sahamnya sebanyak 99,20% dipegang oleh YKKP (Yayasan 

Kesejahteraan Karyawan Pusri). Selain itu, perusahaan PT. Sri Aneka 

Karyatama ini memiliki sumber pendapatan yang cukup banyak, seperti : 

usaha jasa konstruksi, usaha pemeliharaan pabrik, usaha pemeliharaan 

lingkungan, usaha angkutan sampah serta usaha deaning Service. Hal ini 

menjelaskan bahwa PT. Sri Aneka Karyatama membutuhkan suatu evaluasi
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pengendalian intern terhadap siklus pendapatannya agar tindak kecurangan 

ifrctud) yang ada di dalam siklus pendapatan perusahaan PT. Sri Aneka 

Karyatama dapat dideteksi sedini mungkin.

Diketahui bahwa saat ini terjadi perubahan kebijakan di PT. PUSRI 

yaitu diberlakukannya tender - tender terhadap seluruh kegiatan di PT. 

PUSRI, sehingga ada beberapa pekerjaan yang merupakan sumber 

pendapatan tetap dan sumber penghidupan perusahaan akan ditender, 

sehingga apabila tidak diperpanjang maka sebagian karyawan akan terancam

PHK.

Selain itu, berkaitan dengan fakta di atas, perusahaan ini memerlukan

evaluasi pengendalian intern terhadap siklus pendapatannya agar perusahaan

kontraktor ini dapat menjadi perusahaan yang gaungnya lebih besar lagi

dengan kualitas pengendalian intern yang disiplin dan lebih terstruktur serta

dapat dipercaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan

proposal ini, penulis bermaksud untuk mengetahui permasalahan mengenai

evaluasi pengendalian internal terhadap PT. - Sri Aneka Karyatama. Oleh

karena itu penulis memberi proposal ini judul: “Evaluasi Pengendalian Intern

Terhadap Siklus Pendapatan Pada PT. Sri Aneka Karyatama.”

1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:
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1) Apakah pengendalian intern terhadap siklus pendapatan telah sesuai 

dengan prinsip - prinsip pengendalian yang memadai pada PT. Sri

Aneka Karyatama?

2) Bagaimana peranan fungsi satuan pengawasan intern (SPI) terhadap

kinerja pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan di atas adalah :

1) Untuk mengetahui pengendalian intern terhadap siklus pendapatan

telah sesuai dengan prinsip - prinsip pengendalian yang memadai

pada PT Sri Aneka Karyatama

2) Untuk mengetahui peranan fungsi satuan pengawasan intern (SPI)

terhadap kinerja pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang 

evaluasi pengendalian intern secara langsung dan dapat memperoleh 

kesempatan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diterima.

2) Bagi Akademik
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Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca agar mengetahui

lebih banyak manfaat evaluasi pengendalian intern dalam rangka

menilai struktur pengendalian internal atas siklus pendapatan.

3) Bagi Lain - Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengetahui

evaluasi pengendalian intern yang ditetapkan sebelumnya terhadap

siklus pendapatan di PT. Sri Aneka Karyatama Palembang.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Sri Aneka Karyatama

yang beralamat di Jl. Mayor M Zen Palembang.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

deskritif dengan studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian deskritif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan 

menggambarkan suatu keadaan, masalah, peristiwa yang sesungguhnya pada 

penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian hanya untuk memberi gambaran 

tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pelaksanaan dari 

hasil penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyusunan data dan analisis 

data.
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Studi kasus berarti penelitian yang dilakukan merupakan penelitian

dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan kondisi saat ini dari

subyek yang diteliti. Studi kasus adalah penelitian tentang status subyek

penelitian yang berkenaan dengan suatu spesifik dari keseluruhan personalitas

(Robert K. Yin, 2008 : 08). Tujuan dari studi ini adalah melakukan

penyelidikan subyek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai

subyek tersebut.

1.5.3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data 

primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002; 146 - 

147), data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang berupa opini, 

dan hasil pengujian dari data dokumenter yang dikumpulkan. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, pemeriksaan berkas 

dan hasil wawancara kepada para pihak yang terkait dalam prosedur 

penerimaan pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama yang berhubungan 

dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder merupakan suatu data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat pihak lain) berupa catatan atau dokumen.

Kedua jenis data di atas dikumpulkan dari sumber:

1) Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di 

objek, yaitu PT. Sri Aneka Karyatama Palembang, untuk mendapat
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informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang dimaksud 

maka diperlukan adanya kontak antara peneliti dengan subjek

(responden).

2) Penelitian Pustaka, yaitu dengan membaca literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

menelaah buku - buku, literatur - literatur, tulisan - tulisan, makalah

ilmiah, atau mempelajari sumber - sumber tertulis lainnya tentang

masalah yang diteliti. Tujuan riset kepustakaan ini adalah untuk

menghimpun pengetahuan teoritis mengenai tema penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian atau riset lapangan merupakan suatu tehnik pengumpulan

data yang dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu dengan cara:

a) Observasi

adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dan

mengamati dari dekat atas kejadian - kejadian yang ada pada

objek penelitian, serta mencatat hal - hal yang dianggap sesuai

dengan permasalahan yang ada.

b) Wawancara
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adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan - pertanyaan untuk mendapatkan data atau keterangan

yang berhubungan dengan objek penelitian.

c) ICQ {Internal Control Ouestionnaires)

adalah suatu set pertanyaan - pertanyaan standar yang digunakan

untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern

diberbagai jenis perusahaan. Pertanyaan - pertanyaan dalam ICQ

diminta untuk dijawab Ya (Y), Tidak (T), atau Tidak Relevan

(TR).

1.5.5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan menggunakan

teknik analasis kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data yang telah

diperoleh untuk melakukan analisis serta membandingkan dengan teori yang

didapat. Setelah data yang berkaitan dengan permasalahan terkumpul penulis 

akan mengevaluasi dan membandingkan dengan dengan teori - teori yang

mendukung untuk mencari pemecahan masalah tersebut, dimana data

dikumpulkan, disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga memberikan 

gambaran yang sebenarnya mengenai evaluasi pengendalian intern atas 

prosedur pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama Palembang.

1.6. Sistematika Penelitian
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Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan skripsi

ini maka akan diuraikan secara garis besar mengenai pembahasan isi skripsi

ini yang terbagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB U TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori yang meliputi sub pokok 

mengenai pengendalian intern secara umum, satuan 

pengawasan intern dan pendapatan. Pada sub pokok pengendalian 

intern secara umum, dibahas mengenai pengertian pengendalian 

intern, tujuan dan manfaat pengendalian intern, sifat pengendalian 

intern, keterbatasan pengendalian intern, unsur 

pengendalian intern, prinsip - prinsip sistem pengendalian intern serta 

cara evaluasi atas pengendalian intern. Sub pokok satuan pengawasan 

intern akan membahas antara lain mengenai definisi pengawasan 

intern, tujuan, fungsi dan tanggung jawab satuan pengawasan intern 

kemudian manfaat pengawasan intern serta satuan pengawasan intern 

yang efektif. Kemudian sub pokok pendapatan akan membahas 

mengenai pengertian pendapatan, sumber - sumber pendapatan dan

bahasan

unsur sistem
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siklus pendapatan. Terakhir sub pokok penelitian terdahulu mengenai

pengendalian intern pada siklus pendapatan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab III dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai

gambaran umum perusahaan dengan sub pokok yang meliputi sejarah

singkat perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya perusahaan,

struktur organisasi, job description, kebijakan akuntansi perusahaan,

sumber pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama dan satuan

pengawasan intern. Di dalam sub satuan pengawasan intern akan

dibahas mengenai tujuan dibentuknya satuan pengawasan intern

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai prinsip - prinsip

pengendalian intern yang memadai, kemudian penulis akan

menganalisis evaluasi pengendalian intern terhadap siklus pendapatan 

PT. Sri Aneka Karyatama, serta menganalisis prinsip - prinsip 

pengendalian intern dari pengendalian Intern terhadap siklus 

pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama, kemudian menganalisis

unsur - unsur pengendalian intern dari pengendalian Intern terhadap 

siklus pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama dan akan 

menganalisa atas peranan dari fungsi satuan pengawasan intern 

terhadap kinerja pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab penutup atas penulisan skripsi ini yang terdiri

dari kesimpulan yang berkaitan dengan evaluasi pengendalian intern

terhadap siklus pendapatan pada PT. Sri Aneka Karyatama dan

keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini serta saran yang

diberikan oleh penulis kepada perusahaan PT. Sri Aneka Karyatama

sebagai upaya pemberian kontribusi untuk pengevaluasian

pengendalian intern terhadap siklus pendapatannya.
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