
Internal Control Quistionnaire

No Uraian Y T TR Nilai

A. Bagian Penjualan

1
Apakah terdapat kebijakan dan prosedur penjualan

secara tertulis?

2
Apakah bagian penjualan telah menjalankan

kebijakan dan prosedur yang berlaku?

3

Apakah order pembelian dari pelanggan harus

disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang

mengenai harga?

4
Apakah terdapat pemisahaan tugas antara fungsi

penjualan dan akutansi?

5
Apakah terdapat pemisahaan tugas antara  fungsi

penjualan dan penerimaan kas?

B. Bagian Akuntansi

6
Apakah bagian unit akuntansi yang terpisah dari

keuangan?

7
Apakah bagian unit akuntansi yang terpisah dari

penerimaan?

8
Apakah bagian unit akuntansi yang terpisah dari

penyimpanan/ gudang?
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9

Apakah proses pemasukan transaksi pembelian

disesuaikan dengan dokumen pembelian yang terkait

(pemesanan pembelian, faktur pembelian, surat jalan,

faktur pajak) ?

10
Apakah dalam sistem terdapat daftar pemasok dan

jumlah hutang?

11 Apakah nama daftar pemasok disusun secara teratur?

12
Apakah jumlah hutang disesuaikan dengan saldo

buku pembantu utang?

13
Apakah terdapat jatuh tempo/jangka waktu pelunasan

hutang?

14
Apakah nomor bukti kas keluar yang dibuat unit

keuangan sesuai dengan bukti kas keluar pada sistem?

15
Apakah setiap akun dalam jurnal memiliki kode

nomor akun?

C. Bagian Pembelian

16
Apakah terdapat kebijakan dan prosedur pembelian

yang tertulis?

17
Apakah keputusan pembelian didasari atas kebutuhan

dan keperluan perusahaan?
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18
Apakah dalam proses pembelian terdapat dokumen

surat permintaan barang?

19
Apakah dalam proses pembelian juga terdapat

dokumen surat pesanan pembelian?

20
Apakah terdapat otoritas dan tanda tangan oleh

pejabat berwenang dalam dokumen?

D. Bagian Hutang

21
Apakah bagian pencatatan pembelian berbeda dengan

bagian utang?

22
Apakah bagian pencatatan dan pembayaran utang

memiliki kebijakan dan prosedur tertulis?

23
Apakah bagian utang telah menjalankan kebijakan

dan prosedur tersebut?

24
Apakah terdapat dokumen pencatatan dan

pembayaran utang seperti faktur pembelian?

25

Apakah terdapat dokumen pencatatan dan

pembayaran utang seperti faktur tanda lunas dari

pemasok?

26 Apakah terdapat bukti kas keluar?

27 Apakah terdapat kartu untang?
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28
Apakah terdapat otorisasi dan tanda tangan oleh

pejabat berwenang atas dokumen tersebut?

29

Apakah terdapat divisi lain yang dapat melakukan

pembayaran utang sesuai dengan tanggal jatuh

tempo?

30
Jika tidak, apakah ada prosedur tindak lanjut atas

utang tersebut?

31
Apakah bagian utang memperhatikan pajak atas

barang tersebut?

32 Apakah pembayaran utang dilakukan melalui bank?

33
Apakah terdapat prosedur khusus yang menjelaskan

kapan pembayaran dibayarkan melalui bank atau kas?

34
Apakah setelah melunasi pembayaran terdapat cap

lunas?

35
Apakah terdapat pemisahaan dokumen antara

dokumen yang sudah lunas dan belum?

36
Apakah bukti pembayaran dikirim ke bagian

akuntansi?

E. Bagian Keuangan/ Penerimaan Kas

37
Apakah perusahaan memiliki prosedur & kebijakan

pembayaran utang secara tertulis?



No Uraian Y T TR Nilai

38
Apakah terdapat bagian unit keuangan yang terpisah

dari unit akuntansi?

39
Apakah terdapat bagian unit keuangan yang terpisah

dari unit penerimaan?

40
Apakah terdapat bagian unit keuangan yang terpisah

dari unit bagian gudang/ penyimpanan?

41
Apakah Faktur-faktur dari pemasok

diperiksa/dicocokan dengan pemesanan pembelian?

42

Apakah Faktur-faktur dari pemasok

diperiksa/dicocokan dengan laporan penerimaan

barang?

43
Apakah faktur ini secara berturut-turut harus

menunjukan bukti persetujuan harga benar?

44

Apakah faktur ini secara berturut-turut harus

menunjukan bukti persetujuan biaya pengangkutan &

biaya lain-lain?

45 Apakah dibuat kartu utang?

46
Apakah diadakan pencocokan saldo akun control

(buku besar utang) dengan kartu utang?

47 Apakah pengamanan fisik kartu hutang cukup?



No Uraian Y T TR Nilai

48 Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya?

49
Apakah terdapat otorisasi pihak yang berwenang

dalam melakukan pembayaran utang?

50
Apakah setelah pembayaran utang terdapat bukti

transaksi dan dibuat bukti kas keluar?

51
Apakah bukti kas keluar tersebut memiliki nomor

tercetak?

52

Apakah pada bukti kas keluar terdapat keterangan

mengenai pembayaran utang (nama pemasok, tanggal

pembayaran, nominal, nomer invoice) ?

53
Apakah pada bukti kas keluar beserta dokumennya

dicap “Lunas” ?

54
Apakah dilakukan konfirmasi kepada pemasok

setelah pembayaran hutang dilakukan?

55
Apakah dokumen pembelian langsung disimpan

dengan baik ?

56
Apakah selama ini pembayaran utang perusahaan

berjalan lancar dan selalu tepat waktu?

Total
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