
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



KUESIONER 

Pada PD Musi Grup Palembang  

 

No. Pertanyaan  Ya  Tidak  

1. Apakah perusahaan telah mempunyai fungsi-fungsi yang terkait 

dalam sistem penjualan kredit ? 

  

2. Apakah fungsi penjualan terpisah dengan fungsi kredit ?   

3. Apakah fungsi penjualan terpisah dari fungsi akuntansi ?   

4. Apakah fungsi penjualan terpisah dengan fungsi pengiriman ?   

5. Apakah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas?   

6. Apakah penerimaan order dari pelanggan di otorisasi oleh fungsi 

penjualan? 

  

7. Apakah persetujuan pemberian kredit dari pelanggan diotorisasi 

oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada 

tembusan surat order pengiriman ? 

  

8. Apakah fungsi gudang juga melakukan pengiriman barang 

kepada pelanggan ? 

  

9. Apakah pada saat pengiriman barang kepada pelanggan 

diotorisasi oleh fungsi pengiriman ? 

  

10. Apakah pencatatan kedalam daftar piutang berdasarkan pada 

faktur penjualan ? 

  

11. Apakah terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan 

dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan ? 

  

12. Apakah Direktur memberikan otorisasi langsung atas semua 

kegiatan perusahaan ? 

  

13. Pernahkan terjadi keterlambatan pembayaran piutang oleh 

pelanggan ? 

  

14. Apakah dokumen yang digunakan oleh perusahaan saat 

terjadinya transaksi penjualan kredit bernomor urut tercetak ? 

  

15. Apakah digunakan pemanfaatan tembusan atau kopi formulir 

pendukung transaksi penjualan kredit ? 

  

16. Apakah perusahaan menggunakan Surat Order Pengiriman 

(SOP) saat terjadinya transaksi secara kredit ? 

  

17. Apakah diadakan pencocokkan fisik barang yang ada di gudang 

dengan catatan secara periodik ? 

  

18. Pernakah terjadi ketidakcocokan atas pengecekkan fisik yang 

dilakukan oleh bagian gudang ? 

  

19. Apakah seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaannya ? 

  

20. Apakah pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaannya ? 

  

 

 

 

 



KUESIONER 

Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap penjualan kredit  

Pada PD Musi Grup Palembang  

No. Pertanyaan  Ya  Tidak  

 

1. 

STRUKTUR ORGANISASI  

Apakah perusahaan telah mempunyai fungsi-fungsi yang terkait 

dalam sistem penjualan kredit ? 

  

2. Apakah fungsi penjualan terpisah dengan fungsi kredit ?   

3. Apakah fungsi penjualan terpisah dari fungsi akuntansi ?   

4. Apakah fungsi penjualan terpisah dengan fungsi pengiriman ?   

5. Apakah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas?   

 

6. 

SISTEM OTORISASI DAN PROSEDUR PENCATATAN  

Apakah penerimaan order dari pelanggan di otorisasi oleh fungsi 

penjualan? 

  

7. Apakah persetujuan pemberian kredit dari pelanggan diotorisasi 

oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada 

tembusan surat order pengiriman ? 

  

8. Apakah fungsi gudang juga melakukan pengiriman barang 

kepada pelanggan ? 

  

9. Apakah pada saat pengiriman barang kepada pelanggan 

diotorisasi oleh fungsi pengiriman ? 

  

10. Apakah pencatatan kedalam daftar piutang berdasarkan pada 

faktur penjualan ? 

  

11. Apakah terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan 

dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan ? 

  

12. Apakah Direktur memberikan otorisasi langsung atas semua 

kegiatan perusahaan ? 

  

13. Pernahkan terjadi keterlambatan pembayaran piutang oleh 

pelanggan ? 

  

 

14. 

PRAKTIK YANG SEHAT  

Apakah dokumen yang digunakan oleh perusahaan saat 

terjadinya transaksi penjualan kredit bernomor urut tercetak ? 

  

15. Apakah digunakan pemanfaatan tembusan atau kopi formulir 

pendukung transaksi penjualan kredit ? 

  

16. Apakah perusahaan menggunakan Surat Order Pengiriman 

(SOP) saat terjadinya transaksi secara kredit ? 

  

17. Apakah diadakan pencocokkan fisik barang yang ada di gudang 

dengan catatan secara periodik ? 

  

18. Pernakah terjadi ketidakcocokan atas pengecekkan fisik yang 

dilakukan oleh bagian gudang ? 

  

 

 

19. 

KARYAWAN YANG MUTUNYA SESUAI DENGAN 

TANGGUNG JAWAB  

Apakah seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaannya ? 

  

20. Apakah pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaannya ? 

  

 


