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ABSTRACT
This research aims to analyze the effectiveness of accounting information systems flight
ticket sales at PT. Merpati Nusantara Airlines and reveal the obstacles or barriers faced by
PT. Merpati Nusantara Airlines in the application of accounting information systems flight
ticket sales. The author uses primary data is data collected by the author directly via its
object, which was obtained directly from the PT. Merpati Nusantara Airlines. To obtain
information needed writer in this paper, the author uses interview data collection methods,
observation and documentation. Data analysis techniques used in the writing of this
research is descriptive analysis is to analyze the problem by way of describing the results of
these data have been processed through the use of Data Flow Diagrams. After doing the
research and description of the data it can be concluded that the accounting information
system, flight ticket sales are implemented in. PT. Merpati Nusantara Airlines has been
operating effectively, where there is separation of duties and responsibilities of each
department concerned, a good internal control system and software verification that use
SAP (System Application and Products in Data Processing) which is adequate. Meanwhile,
in the face of obstacles or barriers faced by PT. Merpati Nusantara Airlines held an
exchange function is suggested in some units relevant departments such as accounting
services, accounts district, district sales units and sales agents, in order to know the control
of documents that occur in each unit section and continues to maintain an accounting
information system has been implemented well until now.
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ABSTRACK
This research’s aimed to analyze the effectiveness of accounting information
systems flight ticket sales at PT. Merpati Nusantara Airlines and reveal the obstacles
or barriers faced by PT. Merpati Nusantara Airlines in the application of accounting
information systems flight ticket sales. The author uses primary data is data collected
by the author directly via its object, which was obtained directly from the PT.
Merpati Nusantara Airlines. To obtain information needed writer in this paper, the
author uses interview data collection methods, observation and documentation. Data
analysis techniques used in the writing of this research is descriptive analysis is to
analyze the problem by way of describing the results of these data have been
processed through the use of Data Flow Diagrams. After doing the research and
description of the data it can be concluded that the accounting information system,
flight ticket sales are implemented in. PT. Merpati Nusantara Airlines has been
operating effectively, where there is separation of duties and responsibilities of each
department concerned, a good internal control system and software verification that
use SAP (System Application and Products in Data Processing) which is adequate.
Meanwhile, in the face of obstacles or barriers faced by PT. Merpati Nusantara
Airlines held an exchange function is suggested in some units relevant departments
such as accounting services, accounts district, district sales units and sales agents, in
order to know the control of documents that occur in each unit section and continues
to maintain an accounting information system has been implemented well until now.
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PENDAHULUAN
Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan perusahaan penerbangan dari
tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat. Dalam kondisi persaingan
yang ketat dan semakin pesatnya bisnis internasional, transportasi menjadi suatu
sektor yang sangat penting. Peranan pesawat terbang sebagai sarana transportasi
menjadi semakin penting bagi dunia, yang secara langsung mendukung pariwisata
dan bisnis internasional.
PT. Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu perusahaan penerbangan yang
berkomitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan kepada konsumen dan
pelanggannya, dengan tujuan tetap terjalinnya hubungan baik dimasa depan serta
loyalitas pelanggan dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya
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persaingan kualitas, harga dan promosi diantara sekian banyaknya perusahaan
penerbangan dari penjualan tiket yang dilakukan.
Dengan adanya tingkat kompetisi yang semakin tinggi dan ketat ini, maka akan
mendorong setiap perusahaan untuk mempersiapkan informasi yang tepat dan
berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Informasi
akuntansi atau accounting information adalah penting sekali bagi manajemen dari
suatu satuan ekonomi yang efisien.
Dalam suatu organisasi perusahaan informasi akuntansi dihasilkan oleh suatu
sistem. Dewasa ini dalam sistem sudah semakin banyak dipergunakan mesin-mesin
yang diciptakan untuk mengganti tenaga manusia pada pekerjaan yang rutin dan
tugas-tugas yang berulang-ulang. Salah satu sistem untuk mempersiapkan informasi
bagi seluruh pihak yang berkepentingan adalah dengan adanya penerapan sistem
informasi akuntansi dalam suatu perusahaan.
Dalam penerapan ini diperlukan analisis sistem informasi akuntansi yang
dapat membantu manajemen dalam mengumpulkan, menggolongkan, mengolah dan
menganalisis data masukan (input) menjadi keluaran (output) yang berupa informasi
keuangan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut kepada
pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan analisis sistem informasi akuntansi penjualan tiket penerbangan
dalam penelitian ini mengungkapkan efektifitas sistem informasi akuntansi penjualan
tiket penerbangan di PT. Merpati Nusantara Airlines serta kendala dan hambatanhambatan yang dihadapi PT. Merpati Nusantara Airlines dalam penerapan sistem
informasi akuntansi penjualan tiket penerbangan.
TINJAUAN PUSTAKA
Sistem
Menurut Jogiyanto,“Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.” Menurut George H.Bodnar
“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen atau sumber daya yang berinteraksi
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Menurut Mulyadi, “Sistem adalah suatu
jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan
kegiatan pokok perusahaan.” Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa “Suatu sistem terdiri dari rangkaian beberapa komponen yang saling
berhubungan, berinteraksi untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan
perusahaan.” Jadi tujuan untuk merancang sistem adalah untuk mencapai tujuan dan
sasaran.
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Informasi
Menurut George H.Bodnar, “Informasi adalah data yang berguna untuk diolah
sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.” Menurut
Jogiyanto, “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna
dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” Menurut Riasetiawan “Informasi adalah
data yang telah tersaring, terorganisir, terealisasi dan saling berhubungan sehingga
berguna untuk mencapai tujuan organisasi.” Dari beberapa definisi tersebut maka
dapat diambil kesimpulan bahwa “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, menggambarkan suatu
kejadian (event) dan kesatuan nyata (fact and entity) dan digunakan untuk
pengambilan keputusan.”
Akuntansi
Menurut Sofyan Syafri Harahap, ”Akuntansi adalah bahasa atau alat
komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan
(ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan
modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode.” Menurut
Al.Haryono Jusup, “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu
organisasi.” Dari definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan
tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan.
Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Robert G.Murdick, “Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan
kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggungjawab untuk menyediakan
informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan
pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan
perencanaan sekarang dan operasi masa depan, serta pelaporan eksternal kepada
pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya.” Menurut Romney,
“Sistem Informasi Akuntansi adalah serangkaian dari satu atau lebih komponen yang
saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari pelaku,
serangkaian prosedur dan teknologi informasi.” Menurut George H.Bodnar, “Sistem
Informasi Akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk
mengubah data akuntansi menjadi informasi. Secara lebih luas yaitu mencakup siklus
pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem
informasi.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Sistem Informasi
Akuntansi merupakan suatu komponen atau sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengumpulkan,
menggolongkan, mengolah dan menganalisis data masukan (input) menjadi keluaran
(output) yang berupa informasi keuangan yang relevan dan mengkomunikasikan
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informasi keuangan tersebut kepada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan
yang membutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem yang utuh ke dalam
komponen-komponennya untuk tujuan mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisis sistem juga merupakan
suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk
menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan
dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya.
Dalam metode ini beberapa langkah diberikan seperti di bawah ini :
a. Menentukan identitas dari sistem.
1. Sistem apa yang diterapkan.
2. Batasannya.
3. Apa yang dilaksanakan sistem tersebut.
b. Menentukan tujuan dari sistem.
1. Output yang dihasilkan dari isi sistem.
2. Fungsi dan tujuan yang diminta untuk mencoba menanggulangi lingkungan.
c. Bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam sistem dan apa tujuan dari masingmasing bagian tersebut.
1. Tujuan masing-masing bagian sistem harus jelas.
2. Cara apa yang digunakan subsistem untuk berhubungan dengan subsistem lain
d. Bagaimana bagian-bagian yang ada dalam sistem itu saling berhubungan menjadi
satu kesatuan.
Sedangkan analis sistem (System Analyst) adalah orang yang menganalisis
sistem (mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menetukan kebutuhankebutuhan pemakai sistem) untuk mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan.
Sebutan lain untuk analis sistem ini adalah analis informasi (Information Analyst),
analis bisnis (Business Analyst), perancang sistem (System Designer), konsultan
sistem (System Consultant) dan ahli teknik sistem (System Engineer).
Tanggung jawab analis sistem mencakup pencarian fakta dengan menggunakan
teknik wawancara, kuesioner, review dokumen dan observasi. Teknik formal yang
digunakan untuk mengelola fakta meliputi analisis pengukuran pekerjaan, analisis
distribusi pekerjaan dan teknik matriks yang lain. Analisis arus informasi juga
merupakan bagian yang penting dari proses analisis. Teknik sistem yang berguna
untuk analisis informasi adalah diagram alur data logika dan flowchart analitis.
Kedua teknik ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai pemrosesan
transaksi dalam suatu organisasi secara menyeluruh.
Fungsi analisis sistem diantaranya sebagai berikut :
1. Mengidentifikasikan masalah-masalah dari user.
2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi
kebutuhan user.
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3. Memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah.
4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan
user.
Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan
ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk
melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi
dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan
perusahaan yang telah ditetapkan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, terdapat beberapa elemen yang
merupakan ciri-ciri pokok dari suatu sistem pengendalian internal diantaranya adalah
sebagai berikut :
a. Adanya dukungan personil yang cakap (kompeten), dapat dipercaya kejujurannya,
mempunyai garis wewenang dan tanggung jawab organisasi yang jelas.
b. Adanya pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
c. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
d. Adanya cukup dokumen dan catatan-catatan akuntansi.
e. Adanya pemeriksaan internal.
Diagram Arus Data
ANSI X3.5 mendefinisikan empat kelompok dan mengilustrasikan konvensikonvensi untuk mengarahkan pemanfaatannya. Empat kelompok simbol tersebut
diantaranya adalah :
a. Simbol-simbol dasar.
Simbol ini berfungsi untuk pemrosesan data dasar dan selalu digunakan untuk
mewakili fungsi-fungsi dasar.
b. Simbol-simbol input/output khusus.
Simbol yang berfungsi mewakili input atau output (I/O) dan menunjukkan dimana
informasi dicatat atau pola pengolahan informasi.
c. Simbol-simbol proses khusus.
Simbol yang mewakili fungsi pemrosesan dan sebagai tambahan
mengidentifikasikan jenis operasi khusus yang harus dilaksanakan terhadap
informasi.
d. Simbol-simbol tambahan.
Simbol yang digunakan untuk memeperjelas bagan alir atau untuk membuat
bagan aliran proses menjadi lebih baik.
Adapun empat kelompok simbol dan makna dari simbol tersebut adalah sebagai
berikut :
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Nama
Terminator

Simbol

Makna
Menggambarkan sumber
dan destinasi data.

Proses

Tugas atau fungsi yang
harus dijalankan.

Simpanan Data

Simpanan data.

Arus data

Saluran komunikasi.
Gambar 2.1 Simbol Dasar

Nama
Punched Card
Penyimpanan Online

Simbol

Makna
Input/Output yang
menggunakan kartu berlubang.

Input/Output yang menggunakan
penyimpanan akses langsung.
Input/Output yang
Magnetic Tape
menggunakan pita magnetik.
Input/Output yang
Punched Tape
menggunakan pita kertas
berlubang.
Input/Output yang
Magnetic Disk
menggunakan disk magnetik.
Dokumen
Input/Output dalam format yang
dicetak.
Input Manual
Input yang dimasukkan secara
manual dari keyboard.
Output yang ditampilkan pada
Display
terminal.
Link Komunikasi
Transmisi data melalui channel
komunikasi, seperti telepon.
Penyimpanan Offline
Penyimpanan yang tidak dapat
diakses oleh komputer secara
langsung.
Gambar 2.2 Simbol Input/Output Khusus
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Nama
Keputusan

Simbol

Makna
Menentukan jumlah
alternative jalur mana yang
harus diikuti.
Proses predefined
Rincian operasi berada di
tempat lain.
Persiapan
Mewakili modifikasi
instruksi yang mengubah
program itu sendiri.
Operasi manual
Mewakili setiap proses
offline yang sesuai dengan
kecepatan manusia, tanpa
menggunakan mesin.
Pembanding
Mewakili jenis tertentu dari
fungsi pemrosesan.
Operasi pembantu
Mewakili operasi off line
yang dilaksanakan dalam
peralatan yang tidak berada
dibawah pengendalian
langsung CPU.
Penggabungan
Mewakili jenis tertentu dari
fungsi pemrosesan.
Ekstrak
Mewakili jenis tertentu dari
fungsi pemrosesan.
Sortir
Mewakili jenis tertentu dari
fungsi pemrosesan.
Gambar 2.3 Simbol Proses Khusus
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Nama
Transmittal tape

Simbol

Terminal
Konektor
Konektor off-page
Mode Parallel

Makna
Mewakili penyiapan total
pengendalian batch secara
manual.
Mewakili titik terminal dalam
bagan aliran.

Mewakili keluar atau masuk
dari bagian lain dalam bacaan
aliran
Mewakili masuk atau keluar
dari satu halaman lain dari
bagan aliran.
Mewakili awal atau akhir dari
dua atau lebih operasi.
Gambar 2.4 Simbol Tambahan
METODE PENELITIAN

Hasil dan Pembahasan Penelitian
Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di PT.
Merpati Nusantara Airlines adalah sebagai berikut :
1. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan tiket
penerbangan PT. Merpati Nusantara Airlines
1. Dinas Akuntansi (Divisi Accounting).
Bagian ini merupakan kantor pusat PT. Merpati Nusantara Airlines. Dalam
prosedur pengiriman dokumen, dinas akuntansi bertugas menerima Formulir
Permintaan Dokumen dari Distrik Account serta melakukan verifikasi
terhadap stock dokumen yang masih ada oleh petugas dokumen control. Dari
hasil verifikasi tersebut dibuatkan Formulir Pengiriman Dokumen dan Daftar
Distribusi Dokumen yang ditujukan ke Distrik Account. Setelah terjadi proses
penjualan dan penerimaan kas yang terjadi di agen penjualan dan unit
penjualan, maka dilakukan verifikasi terhadap Bukti setor (BS) dan Laporan
Penerimaan Kas Harian (LPKH), menyusun laporan keuangan / manajemen
secara tepat waktu yang harus disampaikan kepada General Manager (GM).
2. Distrik Account.
Bagian ini merupakan dinas akuntansi yang ada di wilayah-wilayah. Dalam
prosedur permintaan dokumen, Distrik Account bertugas mengajukan
permintaan dropping dokumen kepada dinas akuntansi dengan menggunakan
Formulir Permintaan Dokumen. Permintaan Dokumen dilakukan pada saat
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stock mencapai stock minimum dengan dilakukan verifikasi kartu stock
dokumen terlebih dahulu oleh petugas dokumen control. Setelah disetujui
oleh Dinas Akuntansi, maka Dinas Akuntansi harus mengirimkan dokumen,
Formulir Pengiriman Dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen. Kemudian
distrik account mendistribusikan dokumen ke agen penjualan dan unit
penjualan.
3. Unit Penjualan.
Bagian ini merupakan kantor penjualan tiket yang ada di wilayah-wilayah.
Unit Penjualan bertugas menerima dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen
dari Distrik Account. Jika dokumen layak maka dilakukan penjualan dokumen
(tiket) kepada calon penumpang, dimana tiket tersebut terdiri dari 4 coupon
yaitu auditor’s coupon, agent’s coupon, flight’s coupon dan passenger’s
coupon. Dari hasil penjualan tiket, unit penjualan melakukan pencatatan dan
penerimaan revenue, setelah itu membuat Laporan Penjualan Pasasi bersama
dengan uang yang kemudian dikirimkan ke Distrik Account.
4. Agen Penjualan.
Bagian ini merupakan bagian kecil dari unit penjualan. Agen Penjualan
bertugas menerima dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen dari Distrik
Account. Jika dokumen layak maka dilakukan penjualan dokumen (tiket)
kepada calon penumpang, dimana tiket tersebut terdiri dari 4 coupon yaitu
auditor’s coupon, agent’s coupon, flight’s coupon dan passenger’s coupon.
Dari hasil penjualan tiket, unit penjualan melakukan pencatatan dan
penerimaan revenue, setelah itu membuat Laporan Penjualan Agen bersama
dengan uang yang kemudian dikirimkan ke Distrik Account.
2.

Dokumen berharga penerbangan yang digunakan PT. Merpati Nusantara
Airlines
Dokumen berharga penerbangan adalah semua dokumen PT. Merpati Nusantara
Airlines yang tiap pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan oleh beberapa unit
bagian yang terkait. Jenis-jenis dokumen berharga penerbangan PT. Merpati
Nusantara Airlines adalah sebagai berikut :
1) Tiket Pasasi
Tiket Pasasi terdiri dari 5 coupon, yaitu :
a) Auditor’s Coupon : untuk pertanggungjawaban keuangan.
b) Flight Coupon : untuk terbang (sebelum terbang dibawa penumpang).
c) Agent’s Coupon : untuk arsip unit yang menjual.
d) Passenger’s Coupon : untuk arsip penumpang.
2) Tiket Bagasi Lebih
Tiket Bagasi Lebih terdiri dari 4 coupon, yaitu :
a) Auditor’s Coupon : untuk pertanggungjawaban keuangan.
b) Agent’s Coupon : untuk arsip unit yang menjual.
c) Flight Coupon : untuk terbang.
d) Passenger’s Coupon : untuk penumpang.
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3) Surat Muatan Udara / SMU
Surat Muatan Udara / SMU terdiri dari 7 lembar, yaitu :
a) Lembar 1 (asli) : untuk pengirim.
b) Lembar 2 (asli) : untuk pengangkut, dalam hal ini adalah distrik
pemberangkatan yang atas nama perusahaan mengadakan perjanjian dengan
pihak pengirim.
c) Lembar 3 (asli) : untuk penerima di station tujuan.
d) Lembar 4 : sebagai tanda terima, lembar ini dikirim ke station tujuan dan
dimintakan tanda tangan penerima bila barang diserahkan.
e) Lembar 5 : untuk arsip station pemberangkatan.
f) Lembar 6 : untuk pertanggungjawaban keuangan.
g) Lembar 7 : untuk arsip unit yang menjual.
4) Prepaid Ticket Advice (PTA)
Prepaid Ticket Advice (PTA) terdiri dari 3 copy, yaitu :
a) Auditor’s Copy : untuk pertanggungjawaban keuangan.
b) Selling Office Copy : untuk dikirim distrik origin (tempat beradanya
penumpang yang dipanggil) untuk ditukarkan dengan tiket.
c) Purchaser’s Copy : untuk sponsor.
5) Miscellaneous Charges Order (MCO)
Miscellaneous Charges Order (MCO) terdiri dari 4 coupon, yaitu :
a) Auditor’s Coupon : untuk pertanggungjawaban keuangan.
b) Exchange Coupon 1 & 2 (2 Lembar) : untuk pemegang MCO yang nanti dapat
ditukarkan dengan dokumen lain.
c) Agent’s Coupon : untuk arsip unit yang menjual.
d) Passenger’s Coupon: untuk pemegang MCO.
Secara khusus adapun pengertian tiket diantaranya adalah sebagai berikut :
Pengertian Tiket
Airline ticket atau kata ticket adalah kependekan dari Passenger Ticket and
Baggage Tag. Sebuah ticket terdiri dari ticket cover dan biasanya terdapat logo
airline. Di dalam sebuah ticket terdiri atas 4 buah kupon yaitu :
1. Auditor’s coupon
Kupon ini dipakai untuk kepentingan bagian audit (keuangan). Setelah ticket
ditulis oleh secara manual atau komputer, maka kupon ini diambil (up life)
kemudian dikumpulkan setelah waktu yang ditentukan. Kupon-kupon ini
dilampirkan pada laporan penjualan dan dikirim ke BPS (Bank Supplement
Plan). Auditor’s coupon ini berwarna hijau muda.
2. Agent’s coupon
Sesuai dengan namanya maka kupon ini disimpan oleh pointed agent.
Biasanya kupon ini disimpan untuk mengadakan check kembali apabila tidak
terdapat persesuaian dengan airline atau BSP dalam hal pembayaran. Agent’s
coupon ini berwarna merah muda.
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3.

4.

Flight’s coupon
Sesuai dengan namanya kupon ini dipakai oleh penumpang untuk terbang.
Flight’s coupon diambil oleh petugas check in pada saat penumpang melakukan
check in pada check in counter. Oleh petugas check in, flight’s coupon ini
kemudian disalin kedalam dokumen perjalanan yaitu Passanger Manifest untuk
kemudian diberikan kepada captain.
Passanger’s coupon
Kupon ini biasanya disimpan oleh penumpang sebagai kenang-kenangan.
Kupon ini dapat juga dijadikan dokumen atau bukti bila penumpang complain
barang bawaannya hilang, yang kemudian ditunjukkan kepada petugas Lost and
found agar penumpang mendapatkan surat PIR (Property Irregularity Report)
untuk ganti rugi. Passenger’s coupon ini biasa disebut Cover Ticket.

3. Formulir yang digunakan PT. Merpati Nusantara Airlines untuk
memperoleh dokumen berharga penerbangan
1. Formulir Permintaan Dokumen Berharga Penerbangan
Setiap minta dropping dokumen berharga, baik oleh Agen / GSA / Unit
Penjualan PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Distrik, maupun oleh Distrik
kepada Dinas Akuntansi harus menggunakan formulir “Permintaan Dokumen”
yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Formulir ini dibuat rangkap 2 (Dua) dengan distribusi :
1) Asli : Kepada Dinas Akuntansi bila diajukan oleh Distrik dan kepada Distrik
bila diajukan oleh unit penjualan.
2) Copy : Arsip bagi yang minta.
Khusus permintaan dari unit penjualan, harus dilampirkan Daftar Distribusi
Dokumen yang telah diisi yang menggambarkan sisa persediaan dokumen.
2. Formulir Pengiriman Dokumen Berharga Penerbangan
Dropping dokumen berharga dari Dinas Akuntansi ke Distrik harus
menggunakan formulir “Pengiriman Dokumen” yang didasarkan atas permintaan
dokumen dari Distrik yang bersangkutan atau atas pertimbangan-pertimbangan
lain karena data / laporan yang masuk yang menyatakan bahwa persediaan
dokumen di distrik tersebut telah menipis.
Formulir “Pengiriman Dokumen” berfungsi sebagai :
1) Surat pengantar pengiriman dokumen.
2) Bukti pengeluaran / pengiriman dokumen.
3) Tanda terima penyerahan dokumen.
Pengiriman Dokumen dibuat rangkap 5 ( Lima ) dengan distribusi kepada :
1) Asli
: Dikirim ke Distrik yang bersangkutan bersama-sama dengan
dokumen. Distrik setelah menerima dan mengecek kebenarannya,
menandatanganinya dan membubuhnya dengan cap, kemudian dikirimkan
kepada Dinas Akuntansi, sebagai tanda terima. Bila terdapat perbedaan di
dalam jenis, jumlah dan keadaan fisik dokumen, agar dibuatkan catatancatatan seperlunya dan disertai Berita Acara tentang perbedaan tersebut.
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2) Copy 1 : Dikirim pula ke Distrik untuk arsip.
3) Copy 2 : Arsip Dinas Akuntansi untuk administrasi dokumen defile bersamasama dengan “Permintaan Dokumen”nya.
4) Copy 3 : Untuk pembuatan voucher pembebanan biaya dokumen pada Dinas
Akuntansi.
5) Copy 4 : Kepada Biro Keamanan.
3. Daftar Distribusi Dokumen
Setiap penyerahan dokumen berharga dari Distrik (AAC Manager) baik
kepada unit penjualan MNA (Passasi / Station) maupun kepada Agen, harus
menggunakan formulir “Daftar Distribusi Dokumen”.
“Daftar Distribusi Dokumen” berfungsi sebagai :
1) Tanda terima penyerahan dokumen.
2) Checklist pemakaian / pengeluaran dokumen.
3) Bukti pengeluaran pada administrasi stock dokumen.
Daftar Distribusi Dokumen dibuat rangkap 3 (Tiga), dengan distribusi kepada :
1) Asli : Sebagai tanda terima penyerahan dokumen (setelah ditandatangani
penerima) dan ditahan di AAC Distrik untuk administrasi stock dokumen dan
pengecekan dokumen yang telah dikeluarkan.
2) Copy 1 dan 2 : Diserahkan kepada penerima beserta dengan dokumen
berharga yang tercantum didalamnya. Selanjutnya harus diisi setiap ada
penjualan dokumen. Kemudian bila akan mengajukan permintaan dokumen
lagi atau mempertanggungjawabkan hasil penjualannya, copy tersebut
ditunjukkan sebagai laporan sisa persediaan yang masih ada. Setiap set Daftar
Distribusi Dokumen hanya untuk penyerahan 1 (Satu) jenis dokumen saja.
4. Catatan Akuntansi yang digunakan PT. Merpati Nusantara Airlines
1. Kartu stock Dokumen
Administrasi dokumen berharga dilaksanakan dengan menggunakan Kartu
Stock Dokumen. Dari kartu ini dapat diketahui mutasi dan sisa persediaan
dokumen setiap saat. Kartu Stock Dokumen dikerjakan oleh Dinas Akuntansi dan
Distrik Account. GSA yang mempunyai persediaan dokumen yang cukup banyak
juga diwajibkan untuk membuat kartu tersebut. Tiap jenis dokumen dibuatkan 1
(Satu) kartu tersendiri. Tiap akhir bulan sisa persediaan menurut kartu stock harus
dicocokkan dengan persediaan fisiknya berdasarkan stock opname.
2. Laporan Penjualan Pasasi
Laporan Penjualan Pasasi (LPP) digunakan untuk mempertanggung
jawabkan/melaporkan penjualan ticket penumpang yang dilaksanakan oleh unit
penjualan MNA (sales office dan station office).
Laporan Penjualan Pasasi dibuat rangkap empat dengan distribusi kepada :
1) Asli : Dinas Akuntansi, bagian akuntansi pendapatan dan biaya perwakilan
setempat dengan disertai auditor coupon.
2) Copy 1 : Account Distrik disertai control coupon.
3) Copy 2 : Biro Pengawas Intern (SPI).
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4) Copy 3 : Arsip unit penjualan MNA dengan agent coupon.
3. Laporan Penerimaan Kas harian (LPKH)
Laporan Penerimaan Kas Harian (LPKH) adalah buku kas penjualan yang
mencatat semua transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran) sehubungan dengan
pertanggung jawaban hasil penjualan dokumen di Distrik dan GSA yang
dilaksanakan setiap hari.
Pada dasarnya LPKH kecuali berfungsi sebagai buku kas juga berfungsi
sebagai buku penjualan, baik tunai maupun kredit. Oleh karenanya LPKH harus
dapat menggambarkan transaksi penjualan secara lengkap.
4. Buku Bank Pendapatan
Buku bank pendapatan di Distrik/GSA adalah bank rekening kantor pusat
yang menampung setoran uang pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan
biaya operasional Distrik/GSA sesuai ketentuan yang berlaku serta secara
otomatis melaksanakan transfer ke bank kantor pusat di Jakarta.
Distrik/GSA tidak dapat mengambil uang yang ada di bank pendapatan, tetapi
diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi buku bank pendapatan. Untuk itu
atas nama kantor pusat, Distrik/GSA akan mendapatkan bukti-bukti bank serta
rekening koran bank.
Administrasi bank dilaksanakan dengan menggunakan form “Buku Bank”,
yang dibuat 4 rangkap dengan distribusi :
1) Asli : Dinas Akuntansi, bagian akuntansi pendapatan dan biaya perwakilan
setempat, beserta dengan bukti-bukti pendukung.
2) Copy 2 : Satuan Pengawasan Intern (SPI).
3) Copy 3 : Account Distrik.
4) Copy 4 : GSA yang menyelenggarakan (untuk bank pendapatan di GSA).
5.

Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Akuntansi Penjualan Tiket
PT. Merpati Nusantara Airlines
1. Prosedur Permintaaan Dan Pengiriman Dokumen Berharga
Penerbangan
a) Permintaan Dokumen Oleh Distrik Account Ke Dinas Akuntansi
Distrik Account mengajukan permintaan dropping dokumen kepada Dinas
Akuntansi dengan menggunakan Formulir Permintaan Dokumen. Permintaan
Dokumen dilakukan pada saat stock mencapai stock minimum dengan
dilakukan verifikasi kartu stock dokumen terlebih dahulu oleh petugas
dokumen control. Jika stock minimum maka distrik harus menyiapkan
Formulir Permintaan dropping Dokumen dengan diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan cap perusahaan. Formulir
ini dibuat 2 rangkap yaitu Asli yang ditujukan kepada Dinas Akuntansi dan
copy untuk arsip. Tetapi jika stock maks maka penundaan terhadap
permintaan dropping dokumen.
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen pada
Gambar 4.2 dibawah ini.
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Distrik Account

Mulai
Penundaan
permintaan
dropping
dokumen

Verifikasi
kartu stock
dokumen

Tidak

Stock min?

Ya
Membuat Form
permintaan
dropping dokumen

Copy 1
Form
Permintaan
Dokumen

N

Form permintaan
dropping dokumen
diisi lengkap

Gambar 4.2 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Permintaan Dokumen oleh Distrik
Account ke Dinas Akuntansi
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Permintaan
dropping
dokumen
di setujui

Verifikasi
review
dropping
dokumen

Persetujuan
realisasi
dokumen

Tanda tangan
pejabat yang
berwenang &
cap perusahaan

Pengiriman
Form
permintaan
dropping
dokumen
Dinas Akuntansi
Selesai

Gambar 4.2 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Permintaan Dokumen oleh Distrik
Account ke Dinas Akuntansi (Lanjutan)

b) Pengiriman Dokumen oleh Dinas Akuntansi ke Distrik Account
Dinas Akuntansi menerima Formulir Permintaan Dokumen dari Distrik
Account. Kemudian petugas dokumen control melakukan verifikasi terhadap
stock dokumen yang masih ada. Dari hasil verifikasi dibuatkan Formulir
Pengiriman Dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen yang diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan cap perusahaan. Setelah itu
dilakukan pengiriman dokumen, Formulir Pengiriman Dokumen terdiri dari 5
rangkap dimana Asli ditujukan kepada Distrik Account yang bersangkutan,
copy 1 untuk arsip Distrik Account, copy 2 untuk arsip Dinas Akuntansi, copy
3 untuk pembuatan voucher Dinas Akuntansi, dan copy 4 untuk biro
keamanan, sedangkan Daftar Distribusi Dokumen terdiri dari 3 rangkap
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dimana Asli untuk Distrik Account yang bersangkutan, copy 1 dan copy 2
untuk penerima dokumen baik unit penjualan maupun agen penjualan yang
kemudian dikirimkan ke Distrik Account.
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen pada
Gambar 4.3 dibawah ini.
Dinas Akuntansi
Mulai
Distrik Account

Menerima
Form
permintaan
dokumen

Verifikasi
sesuai
stock min

Membuat
Form
pengiriman
dokumen
& DDD

Copy 2
Copy 1
DDD
Copy 4
Unit/Agen Penjualan

Copy 3
Copy 2
Copy 1
Form Pengiriman
Dokumen

Distrik Account
Biro Keamanan
Dinas Akuntansi

Distrik Account

Gambar 4.3 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Pengiriman Dokumen oleh Dinas
Akuntansi ke Distrik Account
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Form
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dokumen
& DDD
diisi lengkap

Persetujuan
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Tanda tangan
Pejabat yang
berwenang &
cap perusahaan

Pengiriman
dokumen,
Form
pengiriman
dokumen
& DDD

Distrik Account
Selesai

Gambar 4.3 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Pengiriman Dokumen oleh Dinas
Akuntansi ke Distrik Account (Lanjutan)

c) Pengiriman Dokumen oleh Distrik Account ke Unit Penjualan dan Agen
Masing-masing unit penjualan dan agen penjualan tersebut mengajukan
permintaan dokumen kepada Distrik dengan menggunakan Formulir
Permintaan Dokumen. Pada saat Formulir Permintaan Dokumen diterima,
petugas dokumen kontrol mengadakan pengecekan terhadap stock dokumen
yang masih ada pada unit penjualan yang bersangkutan, dengan mencocokan
daftar dokumen yang didrop dengan yang dipertanggungjawabkan pada
Daftar Distribusi Dokumen (DDD).
Dari hasil pencocokan tersebut, petugas dokumen kontrol melaporkan sisa
stock yang ada kepada AAC Manager / Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat
persetujuan distribusi. Penyerahan dokumen kepada unit penjualan harus
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dibuat formulir Daftar Distribusi Dokumen yang memuat jenis, nomor dan
jumlah dokumen yang diserahkan. Tiap jenis dokumen harus dibuatkan satu
formulir.
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen pada
Gambar 4.4 dibawah ini.
Distrik Account
Mulai
Unit Penjualan

Agen Penjualan
Menerima
Form
permintaan
dropping
dokumen

Penundaan
permintaan
dropping
dokumen

Verifikasi
kartu
stock
dokumen

Tidak

Stock min?

Ya
Membuat
Daftar
Distribusi
Dokumen

DDD &
Dokumen
(Agen)
DDD & Dokumen
(Unit Penjualan)
2
1

Gambar 4.4 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Pengiriman Dokumen oleh Distrik
Account ke Unit Penjualan dan Agen Penjualan
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2. Prosedur Penjualan Tiket di Unit Penjualan dan Agen Penjualan
a) Penjualan Tiket di Unit Penjualan
Unit Penjualan menerima dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen dari
Distrik Account. Kemudian petugas dokumen control melakukan pengecekan
dokumen. Jika dokumen layak maka dilakukan penjualan dokumen (tiket)
kepada calon penumpang, dimana tiket tersebut terdiri dari 4 coupon yaitu
auditor’s coupon, agent’s coupon, flight’s coupon dan passenger’s coupon.
Dari hasil penjualan tiket, unit penjualan melakukan pencatatan dan
penerimaan revenue, setelah itu membuat Laporan Penjualan Pasasi bersama
dengan uang yang kemudian dikirimkan ke Distrik Account. Untuk lebih
jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen pada Gambar 4.5
dibawah ini.
Unit Penjualan
1
Distrik Account
DDD &
Dokumen
(Unit Penjualan)

Pengembalian
dokumen

Pengecekan
dokumen

Layak?
Tidak
Ya
Penjualan
dokumen
(Tiket)

Menerima
calon
penumpang

Gambar 4.5 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Penjualan Tiket di Unit Penjualan
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Memberikan
Info jadwal
penerbangan
dan harga tiket

Entry data
penumpang

Menerima
pembayaran

Mengisi tiket
dan cap
perusahaan

Membuat
LPP

Coupon 4
Coupon 3
Penumpang

Coupon 2

Petugas Check In

Coupon 1

Unit/Agen Penjualan

LPP

Dinas Akuntansi
Bersama uang

3

Gambar 4.5 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Penjualan Tiket di Unit Penjualan
(Lanjutan)

b) Penjualan Tiket di Agen Penjualan
Agen Penjualan menerima dokumen dan Daftar Distribusi Dokumen dari
Distrik Account. Kemudian petugas dokumen control melakukan pengecekan
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dokumen. Jika dokumen layak maka dilakukan penjualan dokumen (tiket)
kepada calon penumpang, dimana tiket tersebut terdiri dari 4 coupon yaitu
auditor’s coupon, agent’s coupon, flight’s coupon dan passenger’s coupon.
Dari hasil penjualan tiket, unit penjualan melakukan pencatatan dan
penerimaan revenue, setelah itu membuat Laporan Penjualan Agen bersama
dengan uang yang kemudian dikirimkan ke Distrik Account.
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen pada
Gambar 4.6 dibawah ini.
Agen Penjualan
2

Distrik Account
DDD &
Dokumen
(Unit Penjualan)

Pengembali
an dokumen

Pengecekan
dokumen

Tidak
Layak?
Ya
Penjualan
dokumen
(Tiket)

Menerima
calon
penumpang

Memberikan
Info jadwal
penerbangan
dan harga tiket

Gambar 4.6 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Penjualan Tiket di Agen Penjualan
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Entry data
penumpang

Menerima
pembayaran

Mengisi tiket
dan cap
perusahaan

Membuat
LPA

Coupon 4
Coupon 3
Penumpang

Coupon 2

Petugas Check In

Coupon 1

Unit/Agen Penjualan

LPA

Dinas Akuntansi
Bersama uang

4

Gambar 4.6 Diagram Arus Dokumen Sistem Akuntansi Penjualan Tiket di Agen Penjualan
(Lanjutan)

3. Prosedur Penerimaan Kas dan Pencatatan dari Unit Penjualan dan
Agen Penjualan
Distrik Account
Distrik Account menerima LPP (Laporan Penjualan Pasasi) dari unit
penjualan dan LPA (Laporan Penjualan Agen) dari agen penjualan
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bersama dengan uang. Kemudian melakukan verifikasi terhadap LPP dan
LPA, setelah itu menyetorkan uang tersebut ke bank, menerima Bukti
Setor (BS) dan membuat Laporan Penjualan Kas Harian (LPKH) yang
kemudian dikirimkan ke Dinas Akuntansi.
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen
pada Gambar 4.7 dibawah ini.
4

3

Bersama uang

Bersama uang

Coupon 1

Coupon 1

LPP

LPA

Verifikasi
LPP, LPA
dan uang

Gambar 4.7 Diagram Arus Dokumen Penerimaan Kas dari Unit Penjualan dan Agen Penjualan
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Menyetor
uang ke
Bank

Menerima
BS

Membuat
LPKH

BS
LPKH

6

5

Gambar 4.7 Diagram Arus Dokumen Penerimaan Kas dari Unit Penjualan dan
Agen Penjualan (Lanjutan)

4. Prosedur Pembuatan Laporan Hasil Penjualan Tiket di Dinas
Akuntansi
Dinas akuntansi menerima Bukti Setor (BS) dan Laporan Penjualan
Kas Harian (LPKH) dari Distrik Account, kemudian melakukan verifikasi
terhadap BS dan LPKH, menyusun laporan keuangan / manajemen secara
tepat waktu yang harus disampaikan kepada General manager (GM).
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam Diagram Arus Dokumen
pada Gambar 4.8 dibawah ini.
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5

6

LPKH

BS

Verifikasi
LPKH
dan BS

Melakukan
penjurnalan

Jurnal

BS
LPKH

N

Selesai

Gambar 4.8 Diagram Arus Dokumen Pembuatan Laporan Hasil Penjualan Tiket di
Dinas Akuntansi

6. Sistem Pengendalian Internal PT. Merpati Nusantara Airlines
1. Adanya dukungan personil yang cakap (kompeten), dapat dipercaya
kejujurannya, mempunyai garis wewenang dan tanggung jawab organisasi
yang jelas.
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Agar sistem pengendalian internal perusahaan dapat berjalan secara efektif
dan pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan sebagaimana diharapkan, maka
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam perusahaan
perlu ditetapkan kepada masing-masing personil secara jelas.
Dari struktur organisasi perusahaan akan terlihat tanggung jawab dan
wewenang dari setiap anggotanya. Dengan demikian para anggotanya
mengetahui hak dan kewajibannya. Hal lain yang penting adalah harus ada
komunikasi yang tegas dan jelas, setiap anggota organisasi harus mengetahui
dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa mempertanggung jawabkan
pekerjaannya. Adapun struktur organisasi PT. Merpati Nusantara Airlines
adalah Organisasi Garis (Line Organization).
2. Adanya pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
Pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan diperlukan untuk mencegah
terjadinya kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja dan dapat berakibat merugikan perusahaan. Dalam hal ini ada
bagian Dinas Akuntansi, Distrik Account, Unit Penjualan dan Agen Penjualan.
3. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
Dalam perusahaan setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem
otorisasi tertentu. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi tidak diotorisasi
oleh yang memiliki wewenang itu. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan
dengan membubuhkan tanda tangan oleh yang memiliki wewenang pada
dokumen sumber atau pendukung. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam
catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu, karena setiap transaksi
terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur
pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya
dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Adanya pengawasan dokumen berharga penerbangan.
a) Sales Control
Pada waktu menerima pertanggungjawaban hasil penjualan dari unit-unit
penjualan, petugas sales control harus mengadakan pengecheckan
terhadap :
1) Urutan dan kelengkapan pertanggungjawaban.
2) Urutan dan kelengkapan tiket dan bukti pendukung lainnya.
3) Kebenaran pengisian tiket (Ticketing).
4) Kebenaran perkalian, penambahan dan pengurangan angka.
Bila dinyatakan benar, petugas sales control membubuhkan paraf pada
laporan yang diperiksa (LPP, LPA, LPSMU, dan sebagainya). Selanjutnya
disiapkan voucher penerimaan kas bagi setoran unit penjualan PT. Merpati
Nusantara Airlines dan voucher Bukti Setoran Agen bagi setoran agen.
Pekerjaan sales control ini harus dapat dikerjakan pada hari itu juga.
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b) Document Control
1) Sebagai kelanjutan dari pekerjaan sales control, petugas dokumen
control mengadakan pengecekan antara dokumen yang didrop dengan
dokumen yang dipertanggungjawabkan.
2) Disamping itu juga perlu dicek antara dokumen yang
dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang diterbangkan, terutama
bagi yang “On Line”. Dokumen yang diterbangkan dapat dicek lewat
manifest.
3) Pengecekan dikerjakan dengan menggunakan formulir “Daftar
Distribusi Dokumen”.
4) Dari hasil kontrol dokumen dapat dilaporkan :
a) Adanya dokumen yang belum dipertanggungjawabkan dan adanya
outstanding penjualan.
b) Tiket yang akan direfund dan sudah dipertanggungjawabkan.
c) Adanya kesalahan-kesalahan didalam ticketing.
d) Adanya manipulasi dan kecurangan.
5) Tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh AAC Manager / Distrik
Manager adalah :
a) Pengarahan dan penegoran.
b) Pemeriksaan langsung dan bila ada outstanding minta agar disetor
(Prosedur Outstanding Agen).
c) Pemberhentian / pengurangan/ pembatasan dropping dokumen.
d) Schorsing.
e) Laporan ke Kantor Pusat.
5. Adanya pengamanan pemakaian dokumen berharga penerbangan.
Yang dimaksud adalah pengamanan terhadap dokumen-dokumen berharga
penerbangan sebagai berikut :
1) Dokumen yang dijual secara khusus.
2) Dokumen yang diterbangkan.
3) Dokumen yang direfund / ditukar.
4) Dokumen yang void / rusak.
Terhadap dokumen-dokumen tersebut diberi tanda atau cap khusus yang
menyatakan status coupon dokumen.
Lain-lain :
1) Semua dokumen yang terjual hanya berlaku setelah ada cap ticketing PT.
Merpati Nusantara Airlines (Stamp Validator).
2) Dokumen penerbangan milik / yang diterbitkan oleh perusahaan
penerbangan asing, hanya dapat dilayani bila sudah ada Interline
Agreement dengan PT. Merpati Nusantara Airlines.
6. Adanya penyimpanan dokumen berharga penerbangan.
Dokumen berharga harus disimpan dalam suatu ruang / tempat khusus
untuk dokumen. Administrasi penyimpanan dokumen menggunakan Kartu
Stock Dokumen yang mencatat semua penerimaan, pengeluaran dan sisa
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persediaan setiap saat dari masing-masing dokumen, sesuai dengan buktibukti yang ada. Setiap akhir bulan dan pada saat tertentu yang dipandang
perlu diadakan Stock Opname dokumen untuk pengecheckan. Hasilnya
dilaporkan ke Dinas Akuntansi dan Biro Inspeksi.
7. Adanya pemeriksaan internal.
Pemeriksaan Internal PT. Merpati Nusantara Airlines meliputi pekerjaan
verifikasi atau pengecekan dokumen berharga penerbangan yang dilakukan
oleh beberapa unit bagian yang terkait , seperti Dinas Akuntansi, Account
Distrik, unit penjualan distrik dan Agen. Tujuannya adalah untuk mencegah
atau setidak-tidaknya memperkecil suatu kemungkinan dan menghindari dari
segala bentuk kesalahan / penyelewengan yang terjadi.
Dalam prosedur ini data yang sudah masuk (berupa dokumen berharga) ke
kantor pusat akan di verifikasi, untuk kemudian di hitung jumlah penumpang
dari jenis pesawat, memisahkan tiket interline, memeriksa tiket connex,
member tariff bagi tiket interline yang belum di kurs dan mencocokkan
register pesawat, hal ini dilakukan karena sering kali ditemui no register yang
tidak sama.
7. Prosedur Verifikasi Dokumen Berharga Penerbangan PT. Merpati Nusantara
Airlines
Proses verifikasi ini akan merujuk kepada proses matching yaitu proses
dimana data mentah atau tiket yang telah dikirim dari distrik ke pusat dicocokkan
dengan entry data yang dilakukan oleh auditor’s coupon di distrik oleh pusat.
Dalam proses verifikasi ini dipergunakan software yang dinamakan SAP
(System Application and Product in Data Processing). SAP merupakan system dari
Jerman. System ini bersifat online, dengan kata lain apabila distrik sedang melakukan
pengentryan data, Pusat akan mengetahuinya dengan segera apabila pusat sedang
terhubung dengan aplikasi ini.
Pembahasan Penelitian
Penjualan merupakan kegiatan perusahaan yang paling pokok karena penjualan
dapat mempengaruhi naik turunnya pendapatan perusahaan. Adanya penerapan
sistem pengendalian internal yang baik dalam penjualan tiket yang dilakukan PT.
Merpati Nusantara Airlines dapat mengurangi resiko kerugian karena terjadinya
pengawasan dalam bagian-bagian yang terkait serta dokumen dan catatan akuntansi
yang digunakan. Hasil evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi penjualan tiket
penerbangan yang diterapkan ini menunjukkan kebaikan dan kendala atau hambatan
yang dihadapi PT. Merpati Nusantara Airlines.
Bagian-bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan ticket
PT.Merpati Nusantara Airlines diantaranya dinas akuntansi, distrik account, unit
penjualan dan agen. Adapun kendala yang dihadapi bagian ini adalah perusahaan
mengalami kekurangan karyawan dan tidak adanya pertukaran fungsi antara bagian-

29

bagian yang terkait, sedangkan kebaikan dari bagian ini adalah adanya pemisahan
fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang terkait.
Dokumen berharga penerbangan yang digunakan PT. Merpati Nusantara Airlines
yaitu Tiket Pasasi, Tiket Bagasi Lebih, Surat Muatan Udara / SMU, Prepaid Ticket
Advice (PTA) dan Miscellaneous Charges Order (MCO). Adapun kebaikan dari
dokumen berharga penerbangan ini adalah adanya petugas document control dalam
mengontrol dokumen, sehingga dokumen tidak diserahkan langsung kepada Dinas
Akuntansi maupun Distrik Account.
Formulir yang digunakan PT. Merpati Nusantara Airlines untuk memperoleh
dokumen berharga penerbangan yaitu Formulir Permintaan Dokumen Berharga
Penerbangan, Formulir Pengiriman Dokumen Berharga Penerbangan dan Daftar
distribusi Dokumen. Adapun kebaikan dari formulir ini setiap formulir ini bernomor
cetak urut.
Catatan akuntansi yang digunakan PT. Merpati Nusantara Airlines yaitu Kartu
Stock Dokumen, Laporan Penjualan Pasasi, Laporan Penerimaan Kas Harian dan
Buku Bank Pendapatan. Adapun kebaikan dari catatan akuntansi ini setiap bulan
diadakan rekonsiliasi antara buku bank pendapatan menurut catatan perusahaan dan
rekening koran dari bank.
Prosedur yang dijalankan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya prosedur
permintaan dan pengiriman dokumen berharga penerbangan, prosedur penjualan tiket
di unit penjualan dan agen penjualan, prosedur penerimaan kas dan pencatatan dari
unit penjualan dan agen penjulan serta prosedur pembuatan laporan hasil penjualan
tiket di Dinas Akuntansi. Adapun kendala dari prosedur ini adalah tanpa adanya
persetujuan dari General Manajer, dokumen tersebut dapat dikeluarkan, sedangkan
kebaikan dari prosedur ini adalah terdapat sales control dan document control yang
baik.
Sistem pengendalian internal PT. Merpati Nusantara Airlines sudah cukup baik,
hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan personil yang cakap (kompeten), dapat
dipercaya kejujurannya, mempunyai garis wewenang dan tanggung jawab organisasi
yang jelas, adanya pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan, sistem otorisasi dan
prosedur pencatatan, adanya pengawasan dokumen berharga penerbangan, adanya
pengamanan pemakaian dokumen berharga penerbangan, adanya penyimpanan
dokumen berharga penerbangan, dan adanya pemeriksaan internal.
Mengenai komputerisasi, sistem informasi akuntansi perusahaan telah berbasis
komputer dalam kegiatan verifikasi penjualan tiket yaitu menggunakan software yang
dinamakan SAP (System Application and Product in Data Processing) yang bersifat
online.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sistem informasi akuntansi penjualan tiket penerbangan yang diterapkan PT.
Merpati Nusantara Airlines sudah berjalan secara efektif yang dapat dilihat dari
elemen-elemen berikut ini :
a) Adanya pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagianbagian yang terkait.
b) Adanya petugas document control dalam mengontrol dokumen, sehingga
dokumen tidak diserahkan langsung kepada Dinas Akuntansi maupun Distrik
Account.
c) Setiap formulir ini bernomor cetak urut.
d) Setiap bulan diadakan rekonsiliasi antara buku bank pendapatan menurut catatan
perusahaan dan rekening koran dari bank.
e) Terdapat sales control dan document control yang baik.
f) Sistem Pengendalian Internal PT. Merpati Nusantara Airlines didukung dengan
adanya personil yang cakap (kompeten), dapat dipercaya kejujurannya,
mempunyai garis wewenang dan tanggung jawab organisasi yang jelas, adanya
pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan, sistem otorisasi dan prosedur
pencatatan dan adanya pemeriksaan internal.
g) Verifikasi yang mempergunakan software SAP (System Application and Product
in Data Processing) yang telah memadai.
Sedangkan kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Merpati
Nusantara Airlines dalam penerapan sistem informasi akuntansi penjualan tiket
penerbangan adalah tidak adanya pertukaran fungsi antara bagian-bagian yang terkait.
Saran
Meskipun Sistem Informasi Akuntansi Penjualan tiket PT.Merpati Nusantara
Airlines telah berjalan dengan baik dan didukung dengan Sistem Pengendalian
Internal yang baik pula, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai
berikut :
1. Sebaiknya diadakan penambahan karyawan supaya tidak terjadi kekurangan
karyawan dan pertukaran fungsi dalam beberapa unit bagian yang terkait seperti
dinas akuntansi, account distrik, unit penjualan distrik dan agen, supaya dapat
mengetahui pengawasan dokumen yang terjadi dalam masing-masing unit bagian
tersebut.
2. PT.Merpati Nusantara Airlines agar mempertahankan Sistem Informasi Akuntansi
yang telah diterapkan dengan baik sampai saat ini.
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