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‘‘Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Atas Prosedur Penjualan dan 
Penerimaan Kas Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang”

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui apakah 
prosedur penjualan dan penerimaan kas pada PT Pupuk Sriwidjaja telah 
disusun secara baku. 2) mengetahui apakah prosedur tersebut telah dipatuhi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
,pengamatan dan pemeriksaan berkas pada bagian penjualan dan keuangan 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, kemudian data yang diperoleh 
dibandingkan dengan teori yang ada dari prosedur-prosedur yang diterapkan 
di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur penjualan 
dan penerimaan kas pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang , secara umum 
prosedur yang ada telah dipatuhi sebagaimana mestinya serta semua fungsi 
sudah dijalankan secara maksimal, tetapi ada beberapa masalah yang 
menjadi hambatan dalam penerapan prosedur penjualan pupuk urea, yang 
teijadi yaitu Pemahaman yang kurang dari distributor tentang aturan-aturan 
atau kebijakan-kebijakan pupuk bersubsidi yang termuat dalam Prosedur 
Operasional Baku (POB) dan aturan yang terdapat dalam peijanjian jual 
beli. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi terhadap Prosedur Operasianal 
Baku (POB) tentang pupuk bersubsidi dan non subsidi pada instansi yang 
terkait, distributor dan pengecer yang dilakukan secara terus-menerus. 
Apabila instansi terkait kedapatan salah satu stafnya tidak melakukan sesuai 
dengan aturan-aturan yang berlaku maka harap diberikan sanksi sesuai 
dengan kebijakan operasional perusahaan dan apabila distributor dan 
pengecer tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 
akan dikenakan sanksi administrasi berupa peijanjian Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP).

Kata Kunci : Audit Kepatuhan. Prosedur Penjualan dan Penerimaan Kas. 
Prosedur Operasional Baku (POB).
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"Compliance Audit Upon Procedures Sales and Cash Reccipts 
At PT Pupuk Sriwidjaja Palembang"

ABSTRACT

The purpose ofthis study were to 1) determine whether the procedurs 
in sales and cash reccipts PT Pupuk Sriwidjaja were organized into the 
Standard form 2) determine whether such procedures have been adhered to.

The research was done by conducting interviews, observation and 
examination of files on the sales and finance company PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang, then the data obtained were compared with existing theories of 
the procedures applied in PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Based on this research, it is knownthat the procedure of sale and 
receipt of cash on PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, general procedures have 
been duly complied with and all functions are executed optimally, but there 
are some problems that are impediments to the application of urea fertilizer 
sales procedures, Understanding that there is less than the distributor of the 
rules orpolicies that subsidized fertilizer contained in the Standard 
Operational Procedures (NOI) and the rules contained in the purchase 
agreement Thus the socialization needs of Standard Operational Procedures 
(NOI) of subsidized and non subsidized fertilizer to relevantagencies, 
distributors and retailers are performed continuously. If the relevant agencies 
caught one o his stafif did not perform in accordance with the rules that apply 
then please be given sanctions according to the company’s operational 
policies and if distributors and retailers do not carry out in accordance with 
the duties and responsibilities will be subject to administrative sanctions 
such as trade license agrcement(SIUP).

Keywords : Compliance Audit, Procedures Sales and Cash Receipts, 
Standard Operating Procedures (SOPi.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

dalam dunia usaha secara umum, di mana dunia usaha dituntut untuk lebih

meningkatkan kualitas pengelolaanya sehingga dapat mendorong munculnya badan 

usaha yang baru dan tingkat persaingan antara badan usaha juga akan meningkat. 

Mereka akan berusaha untuk beroperasi secara efektif dan efisien seperti yang kita 

ketahui tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba secara optimal

dan kepentingan umum untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan akan

berusaha menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, hal inilah yang dilakukan PT

Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penyaluran pupuk bersubsidi ke sektor pertanian pangan

berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan, Peraturan Kementerian Pertanian dan

Peraturan Kementerian Keuangan yang berlaku menjadi prioritas utama penjualan

pupuk PT Pupuk Sridwidjaja Palembang. Hal ini dilakukan untuk membantu program

pemerintah dalam meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan ketahanan pangan

nasional. Disamping prioritas utama penjualan pupuk tersebut PT Pupuk Sridwidjaja

Palembang berkepentingan memperoleh laba yang besar melalui penjualan pupuk non 

subsidi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Namun untuk mencapai tujuan yang diinginkan banyak faktor yang 

mempengaruhi salah satunya adalah masalah internal perusahaan, maka PT Pupuk

Sriwidjaja Palembang perlu membuat kebijakan penjualan dan pengawasan pupuk 

bersubsidi serta penjualan pupuk non subsidi yang memperhatikan perkembangan.

1
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teknologi yang berhubungan dengan penjualan dan penerimaan kas serta pengawasan 

pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non subsidi yang memperhatikan perkembangan 

teknologi komunikasi dan modal transportasi sedemikian rupa sehingga proses kerja 

menjadi efektif, biaya optimal dan mampu bersaing karena faktor inilah sumber 

pendapatan utama, di mana aktivitas penjualan dan penerimaan kas ini mempengaruhi

maju mundurnya suatu badan usaha dan juga merupakan bidang yang paling dinamis

yang menyangkut kelangsungan hidup PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di masa

mendatang.

Sehingga apabila dalam penangganannya tidak dilakukan dengan baik, maka

akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, sementara PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang sudah cukup besar di dalam mensiasati keadaan perekonomian yang serba

sulit ini agar dapat tetap bertahan hidup. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang harus

menyadari perlunya manajemen yang baik agar pelaksanaan penjualan pupuk Urea bisa

terlaksana dengan tertib, efektif, efisien, bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai 

perkembangan bisnis maka diperlukan pengendalian intern yang memadai agar tercapai 

pengelolaan yang lebih efektif dalam kegiatan perusahaan salah satunya adalah POB 

(Prosedur Operasional Baku). Pengendalian intern yang memadai tidak menjamin 

bahwa semua penyimpangan atas tindakan yang merugikan perusahaan dapat 

dihindarkan sama sekali, tetapi kemungkinan-kemungkinan tersebut diusahakan dapat 

seminimal mungkin. Pengendalian intern adalah salah satu sarana yang digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu perusahaan.

Pada perusahaan yang masih kecil, manajemen biasa dikelola oleh beberapa 

orang saja yang mempunyai tugas rangkap akan tetapi untuk perusahaan yang besar
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pengelolaan manajemennya tidak lagi dapat dilakukan oleh beberapa orang saja yang 

mempunyai tugas rangkap, tetapi hendaknya dapat dilakukan dengan pembagian tugas

yang tepat dan jelas.

Pengendalian intern meliputi rencana organisasi dari semua metode serta 

kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen

dalam menjaga keamanan hak milik perusahaan, di samping itu dapat pula mencegah

serta menemukan kesalahan-kesalahan dan penggelapan yang dapat merugikan

perusahaan yang dikelolanya. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sering

mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan produksinya diantaranya yaitu

penjualan dan penerimaan kas yang kurang dalam pengelolaannya yang diakibatkan

oleh teijadi akibat kelalaian, kurang memahami intruksi atau oleh faktor lain. Sifat

penyimpangan dan penyebabnya merupakan landasan yang kuat bagi akuntan

pemeriksaan untuk mengambil suatu keputusan mengenai tindak lanjut yang perlu

dilakukan serta melengkapi dokumentasi.

Seperti halnya yang dilakukan peneliti terdahulu Yunita Rahmayani (2008)

dengan judul : Audit Ketaatan atas Sistem Penggajian pada PT kereta Api (persero) 

Divisi Regional III Sumatera Selatan menyatakan bahwa Intruksi pengendalian intern 

pada PT. Kereta Api Divisi III Sumsel sudah cukup efektif dimana unsur- unsur dari 

prosedur pengendalian sebagian besar telah diterapkan perusahaan dengan baik, seperti 

tidak adanya perangkapan tugas oleh beberapa bagian, Dokumen - dokumen telah di 

pranomori dan pengecekkan independen beijalan dengan baik. Aryo Mahir M.P (2008) 

dengan judul : Audit Ketaatan ( Compliance Audit) atas Kebijakan Pengelolaan Kredit 

pada Koperasi Karyawan “Sekundang” Balai Penelitian Sembawa menyatakan bahwa
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pengendalian atas prosedur pengelolaan kredit (permohonan kredit, analis, 

kredit dan pencatatan kredit) kurang memadai karena kurangnya pemisahan tugas, 

namun tidak mengurangi keandalan dalam pelaporan koperasi. Yenny Sintia (2008) 

dengan judul Evaluasi terhadap Struktur Pengendalian Internal atas Sistem Penjualan E- 

Ticket (Elektronik Ticket) dan penerimaan kas pada PT.Garuda Indonesia Airlines 

Kantor cabang Palembang menyatakan bahwa adanya kelemahan-kelemahan dan 

kelebihan-kelebihan pada sistem penjualan e- ticket dan penerimaan kasnya pada 

PT.Garuda Indonesia kantor cabang Palembang anatara lain adanya kemungkinan besar 

terjadinya human eror ( kesalahan manusia) dalam pelaksanaannya misalnya dapat 

terjadi double ticket. selain itu, terdapat kelebihan-kelebihan misalnya adanya 

otoritas,dokumen-dokumen dan bukti - bukti transaksi,adanya pemisahan fungsi sudah

secara umum

cukup memadai. Margareth Owen (2008) dengan judul : Audit Kepatuhan atas

Pembelian Impor pada PT Golden Putra Mandiri Impor menyatakan bahwa hasil

evaluasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intem perusahaan

cukup memadai dan perusahaan juga cukup taat dalam menjalankan Standard

Operational Procedures (SOP). Sumardiyanto (2011) dengan judul : Audit Ketaatan

(Compliance Audit) Atas Prosedur Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Madya Palembang menyatakan bahwa Prosedur pemeriksaan pajak pada kantor 

pelayanan pajak Madya Palembang telah sesuai dengan prinsip pengendalian intem

yang memadai dan Prosedur pemeriksaan pajak tersebut dalam prakteknya benar-benar

telah diterapkan secara efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang kondisi

ini terlihat dari tidak adanya penyimpangan dalam proses pemeriksaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Madya Palembang.
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Maka dari itu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang harus mempunyai strategi

pemasaran yang bertumpu pada strategi bisnis yang terpusat dan terpadu yang

mencakup aspek perencanaan yang efektif dan efisien seperti pembelian, penetuan

harga, pembiyaan, penerimaan pesanan dan pembelian dan pengiriman barang yang

tepat waktu, serta meningkatkan penjualannya agar dapat mencapai laba yang

maksimal.

Di dalam menjalankan usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang selalu

berusaha mempertahankan dan meningkatkan pendapatan juga akan berdampak dalam

transaksi penjualan dan penerimaan kas, yang mana transaksi ini terjadi setiap hari

dengan volume dan jumlah yang cukup besar, berdasarkan hal tersebut maka dapat

menyebabkan kemungkinan untuk teijadinya kesalahan - kesalahan dan penyimpangan

dari prosedur serta penyelewengan wewenang dan penyalahgunaan hasil penerimaan 

kas yang terkait didalamnya, maka dari itu akan dilakukan pengawasan proses

operasional dan tiap-tiap fungsi yang ada pada bagian usaha agar tidak terjadi kesalahan

ekonomi.

Oleh Karena itu, untuk mempelajari, mengkaji dan menilai pengendalian intern 

yang ada baik sistem, prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan, apakah telah 

dijalankan dengan benar, maka dilakukan suatu program pemeriksaan ketaatan (audit 

ketaatan) terhadap prosedur tersebut. Pemeriksaan ketaatan (audit Ketaatan) adalah 

audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit mengikuti 

prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

Audit Kepatuhan yang ditetapkan pada FT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk 

memastikan apakah semua aktivitas yang terkait dalam prosedur penjualan dan
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penerimaan kas telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

manajemen sebelumnya yaitu POB (Prosedur Operasional Baku). Oleh karena itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “AUDIT KEPATUHAN

(COMPLIANCE AUDIT) ATAS PROSEDUR PENJUALAN DAN

PENERIMAAN KAS PADA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peraturan- peraturan atau standar - standar yang menyangkut prosedur

penjualan dan penerimaan kas pada PT PUSRI telah disusun secara baku?

2. Apakah peraturan- peraturan atau standar - standar yang menyangkut prosedur

penjualan dan penerimaan kas pada PT PUSRI telah dipatuhi sebagai mana

mestinya dalam hubungan dengan audit kepatuhan?

13 Pembatasan Masalah

Sebagaimana kita ketahui selain memproduksi pupuk Urea PT pusri juga 

menghasilkan gas dan amonia, maka penelitian ini dibatasi hanya pada penilaian 

kepatuhan, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha termasuk 

didalamnya tentang pelaksanaan pemisahan fungsi-fungsi yang tergabung dalam 

penjualan dan penerimaan kas yang terbatas hanya pada prosedur penjualan dan 

penerimaan kas pada Pupuk Urea saja di PT.PUSRI.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk megetahui peraturan - peraturan atau standar - standar yang 

menyangkut prosedur penjualan dan penerimaan kas pada PT PUSRI telah

disusun secara baku.

2. Untuk megetahui peraturan - peraturan atau standar - standar yang 

menyangkut prosedur penjualan dan penerimaan kas pada PT PUSRI telah

ditaati sebagai mana mestinya dalam hubungan dengan audit kepatuhan.

l.S Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang

pelaksanaan audit kepatuhan secara langsung dan dapat memperoleh kesempatan

untuk menerapkan ilmu yang selama ini telah diterima.

2. Bagi Akademik, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca agar

mengetahui lebih banyak manfaat audit kepatuhan dalam rangka menilai

sstruktur pengendalian internal atas penjualan dan penerimaan kas.

3. Bagi lain-lain, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengetahui telah di

patuhinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya pada 

aktivitas penjualan dan penerimaan kas pupuk urea di PT.PUSRI.
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1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Rancangan penelitian
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya bertempat pada

Pemasaran Pusri Daerah (PPD) PT PUSRI yang beralamat di jlaNaskah Km.7

palembang. Rancangan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian deskritif dengan studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian deskritif

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menggungkapkan

suatu keadaan, masalah, peristiwa yang sesungguhnya pada penelitian dilakukan. Hasil

penelitian hanya untuk memberi gambaran tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek

yang diteliti. Pelaksanaan dan hasil penelitian ini meliputi pengumpulan data,

penyusunan data dan analisis data

Studi kasus berarti penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan

karakteristik masalah yang berkaitan dengan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti.

Tujuan dari study ini adalah melakukan penyelidikan mengenai subyek tertentu untuk 

memberikan gambaran lengkap mengenai subyek tersebut.

1.6.2 Data
1.6.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Indiantoro 

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 penjualan dan penerimaan kas pupuk
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Data yang digunakan sebagai berikut:
1. Untuk pemisahan fungsi, sumber data diperoleh dari bagian personalia.
2. Untuk dokumen dan catatan yang memadai, Sumber data diperoleh dari 

manajer penjualan.
3. Untuk otoritas yang pantas atas transaksi dan aktiva, sumber data diperoleh 

bagain penjualan dan bagian pengiriman.
Untuk pengendalian fisik, sumber data dari hasil wawancara dengan kepala gudang

1.6.2.2 Sumber Data

Kedua jenis data diatas dikumpulkan dari dua sumber, yaitu :

1. Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di objek.

yaitu PT.PUSRI Palembang, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Untuk mendapatkan data yang dimaksud maka diperlukan adanya kontak atau

hubungan antara peneliti dengan subjek (responden).

2. Penelitian Pustaka, yaitu dengan membaca literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Selanjutnya kedua jenis data di atas dikumpulkan dengan menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:

1. Interview dan wawacara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara dengan pihak-pihak Penjualan dan akuntansi.

Teknik wawancara ada dua macam, yaitu :

Wawancara langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan langsung bertanya 

kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitian.

a.
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b. Wawancara tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pemeriksaan berkas yang berkaitan dengan proses Penjualan

dan Penerimaan kas.

Kedua jenis teknik wawancara tersebut digunakan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen dan formulir yang dipakai sebagai bukti untuk mendukung kebenaran

hasil wawancara.

3. Penelitian Kepustakaan(Library research)

Teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari 

bacaan seperti buku-buku, literatur-literatur, artikel yang berkaitan dengan audit 

kepatuhan.

1.6.3 Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis 

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 teori-teori yang mendukung untuk mencari pemecahan masalah tersebut, dimana 

data dikumpulkan, disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga memberikan 

gambaran yang sebenarnya mengenai audit kepatuhan atas prosedur penjualan dan 

penerimaan kas pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
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1.7 Rencana Sistematika Skripsi

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan ke 

dalam lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi 
lokasi penelitian, ruang lingkup pembahasan, data, dan teknik analisis 

data serta sistematika pembahasan.

BAB H LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan 

dalam BAB IV yang akan dibandingkan dengan penerapan yang ada 

pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang., yang meliputi pengertian 

auditing, jenis-jenis audit, audit ketaatan, pengertian pengendalian intern, 
prosedur penjualan dan penerimaan kas.

BAB DI METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini dibahas tentang gambaran umum PT Pupuk

Sriwidjaja Palembang yang meliputi sejarah singkat berdirinya PT Pupuk 

Sriwidjaja Palembang, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung 

jawab, visi dan misi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, serta data dan fakta 

yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai audit kepatuhan atau compliance 

tesi terhadap prosedur penjualan dan penerimaan kas PT Pupuk 

Sriwidjaja Palembang untuk membuktikan apakah prosedur penjualan 

dan penerimaan kas telah memilki aturan yang baku dan untuk 

memastikan apakah prosedur penjualan dan penerimaan kas telah ditaati 

sebagaimana mestinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup skripsi dimana akan ditarik 

kesimpulan yang menyeluruh dari permasalahan yang telah dibahas dan 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di masa yang akan datang.
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