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   Gambar 4.2 

Flowchart Siklus Penjualan 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

SIKLUS PENJUALAN PT RHD 
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4.2.3. Dokumen-dokumen yang Terkait 

      Berikut ini adalah dokumen-dokumen terkait dengan sampel Test 

of Control penjualan dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan 

serta kecocokkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. 

1. Order Acknowledgement 

     Dokumen ini merupakan perintah kerja bahwa pesanan dengan 

material tertentu dan kuantitas yang tertera sudah dapat diproses dan 

jadwal pengirimannya pun telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Order Acknowledgement 27 Januari 2012 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

 

Nomer yang akan  

secara otomatis muncul 

jika dokumen ini  

diprint. Tanggal 

pembuatan SO  

di sistem 

Nomer yang sudah 

ada secara otomatis 

secara sistem 

Nomer orang yang 

membuat SO 

Jumlah kuantitas yang 

dipesan (sesuai PO) 
Nama produk yang dipesan 

(Sudah sesuai PO) 
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2. Certificate of Cleanliness and Disinfection 

Sebelum dipacking untuk dikirimkan ke customer, pesanan harus 

diuji oleh Quality Control terlebih dahulu.  

 
 

Gambar 4.4 

Sertifikat Quality Control 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Tanggal dilakukannya 

tes QC 

Ada otorisasi pihak yang 

bertanggung jawab atas 

dokumen ini 
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3. Load Order 

Dokumen ini dibuat oleh bagian Local Sales Coordinator 

berdasarkan Sales Order dan ditujukan kepada bagian Warehouse. 

Merupakan dokumen untuk memberitahukan nama pesanan dan 

kuantitasnya yang akan diangkut untuk dikirim. 

 
 

 

 

 

Gambar 4.5 

Load Order 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Ditujukan kepada dan dari 

siapa serta tanggal 

pembuatan Load Order 

Nomer SO yang diproses 

(cocok dengan Order Ack) 

 

Keterangan PO yang 

diproses, no. PO benar 

Otorisasi dari bagian 

Local Sales Coordinator 

Nama produk dan 

kuantitas yang dipesan 

(cocok dengan Order 

Ack) 
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4. Picking List 

Dokumen ini merupakan form untuk mengambil pesanan yang 

akan dikirim dari gudang. Dibuat oleh bagian Local Sales 

Coordinator berdasarkan Sales Order dan ditujukan untuk bagian 

Warehouse.  

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Picking List 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

 

Kuantitas yang 

diambil dan ada 

otorisasi 

pengambil barang 

Nomer SO dan tanggal 

pembuatan Picking List 

Nama produk dan 

kuantitas yang dipesan 

(cocok dengan Order 

Ack) 
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5. Tiket Penimbangan 

Dokumen ini merupakan hasil penimbangan barang pesanan yang 

sudah siap untuk dikirimkan ke customer. 

 

 
 

 

Gambar 4.7 

Tiket Penimbangan 1 Februari 2012 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

 

Nama produk pesanan 

yang akan dikirm (cocok 

dgn picking list dan PO) 

Tanggal dan waktu 

penimbangan pesanan yang 

siap kirim (1 Feb 2012) 

Ada otorisasi pihak-pihak yang 

bertanggung jawab atas 

penimbangan dan pengiriman 

barang tersebut. 

Berat netto akan dicatat di 

DO 
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6. Delivery Order 

     Dokumen ini merupakan surat perintah pengiriman pesanan. Di 

dalamnya tidak disertakan harga produk untuk menghindari 

diketahuinya harga oleh transporter maupun pihak gudang. 

 
Gambar 4.8 

Delivery Order 1 Februari 2012 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Tanggal pengiriman ( 1 Feb 

2012) sama dengan tiket 

penimbangan digunakan 

sebagai dasar pengakuan 

penjualan oleh perusahaan. 

Posting ke system. 

No. DO akan 

digunakan dalam 

dasar pembuatan 

invoice 

Nama produk dan kuantitas 

yang dipesan (sudah sesuai 

tiket timbang) 

Ada otorisasi oleh bagian 

warehouse, commercial, 

transporter, kecuali customer 
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7. Receiver Ticket 

     Dokumen ini merupakan dokumen bukti penerimaan pesanan di 

gudang customer. 

 

Gambar 4.9 

Receiver Ticket 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Tanggal diterimanya 

barang oleh customer 

No. Delivery Note yang 

menyertai  

Berat barang pada 

penimbangan di gudang 

customer. 

Ada otorisasi dari 

customer pihak yang 

bertanggung jawab atas 

penerimaan barang. 
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8. Delivery Order (Kembali dari Customer) 

Dokumen ini merupakan Delivery Order yang sudah diotorisasi 

oleh customer karena barang sudah diterima dan ditimbang. 

 

Gambar 4.10 

Delivery Order (Kembali dari Customer) 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Otorisasi dari customer 

pihak yang bertanggung 

jawab atas penerimaan 

barang. 

Ada pembetulan berat 

barang yang diterima sesuai 

penimbangan customer. 
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9. Delivery Order (minus) 

Dokumen ini akan muncul jika terjadi selisih timbang pada antara 

barang yang dikirim PT RHD dengan barang yang diterima 

customer. 

 
Gambar 4.11 

Delivery Order (minus) 3 Februari 2012 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Tanggal diinputnya ke 

sistem PT RHD atas 

selisih timbang 

Besarnya selisih timbang 

diakui sebagai nilai 

minus (seperti retur) 

No. DO minus akan tetap 

berjalan seperti biasa yaitu 

urut secara sistem 
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10.  Faktur (Invoice) 

      Dokumen invoice inilah yang akan digunakan untuk penagihan 

customer. Dibuat berdasarkan Delivery Order PT RHD atau yang 

kembali dari customer. 

 

Gambar 4.12 

Faktur (Invoice) 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Rincian barang yang 

dipesan customer 

Nilai penjualan yang akan 

di tagihkan ke customer 

cocok dgn invoice 

Nomer invoice, yang akan 

disebutkan customer saat 

pelunasan piutang (cocok 

dgn invoice) 

Tanggal pengiriman, 

tgl DO dan tgl tiket 

penimbangan 

Tanggal pembuatan 

invoice, posting ke 

sistem 
Otorisasi dan nama 

terang dari direktur 

keuangan 
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11.  Faktur Pajak 

 Dokumen ini merupakan dokumen untuk penagihan pajak 

pertambahan nilai atas barang yang dijual. 

 

Gambar 4.13 

Faktur Pajak 

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

Tgl faktur pajak sama 

dengan tanggal invoice (1 

Feb 2012 

PPN yang dikenakan 

adalah 10% dari total 

penjualan yang terjadi, 

kemudian dikalikan dengan 

kurs pajak (jika penjualan 

dengan USD)  

No. Invoice 

IL1202/001 
No. Faktur Pajak 

Otorisasi dan nama 

terang dari direktur 

keuangan 
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