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ABSTRAK

Ancaman   risiko  kegagalan
perusahaan  dalam   mencapai   tujuan
yang  telah  ditetapkan perlu diantisipasi
dengan menerapkan sistem pengendalian
internal  yang  efektif.  Hal  tersebut
dimaksudkan agar potensi kerugian yang
timbul sebagai akibat terjadinya peristiwa
kecurangan  dapat  diminimalisir  sekecil
mungkin.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  apakah  terdapat  sistem
pengendalian  internal  otomatisasi  pada
InRi  Ponsel,  dan  pelaksanaa  sistem
pengendalian  internal  yang  diterapkan
pada InRi Ponsel telah terlaksana secara
baik. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif   yaitu   mengumpulkan,
mengolah    dan    menginterprestasikan
data    yang    diperoleh    sehingga dapat
memberikan  gambaran  yang  jelas
mengenai  keadaan  yang  diteliti  dan
memberikan  keterangan  yang  dihadapi.
Penulis   telah   melakukan   analisis
mengenai  struktur  organisasi,  prosedur ,
dan  keamananan  pada  InRi  Ponsel
mendapatkan  kesimpulan  bahwa Sistem
pengendalian  internal  yang  diterapkan
pada InRi Ponsel sudah berjalan dengan
baik, dimana owner menerapkan prosedur
pengendalian dengan baik.

Kata Kunci : Analisis,  Sistem,
Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan  pada  umumnya

melakukan  pengendalian  internal
terhadap  input,  proses,  dan  output  dari
kegiatan  proses  bisnisnya,  diantaranya
pengendalian  manual  yang  digunakan
antara  lain  adalah  otorisasi  transaksi,
supervisi,  pemisahan  tugas,  record
akuntansi,  kontrol  akses,  dan  verifikasi
independen.  Pengendalian komputerisasi
dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu
pengendalian  umum  dan  pengendalian
aplikasi.  Pengendalian  umum  berkaitan
dengan  keseluruhan  entitas,  seperti
pengendalian atas pusat data sedangkan
pengendalian  aplikasi  memastikan

integritas  sistem  spesifik  seperti
pemrosesan  pesanan  penjualan  dan
utang dagang. 

Pengendalian  internal  merupakan
bagian  dari  sistem informasi  akuntansi  ,
dimana sistem ini terbagi dua yaitu sistem
informasi  manual  dan  sistem  informasi
komputerisasi.  Kegiatan sistem informasi
berbasis  komputerisasi  pada  umumnya
dilakukan  secara  otomatisasi  .  Adapun
dampak jika sistem ini tidak dilaksanakan
dengan baik yaitu terjadinya pengulangan
kesalahan karena adanya konsistensi dan
kecepatan yang tinggi dalam pengolahan
komputer. Sehingga ancaman/resiko akan
sering terjadi di perusahaan tersebut.

Sistem  Pengendalian  Internal
berfungsi  sebagai  pengatur  sumberdaya
yang  telah  ada  untuk  dapat  difungsikan
secara  maksimal  guna  memperoleh
pengembalian  (gains)  yang  maksimal  .
Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan
adalah  untuk  menghindari  adanya
penyimpangan  dari  prosedur,  laporan
keuangan  yang  dihasilkan  perusahaan
dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan
sejalan  dengan  hukum  dan  peraturan
yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan  terutama  manajemen
berusaha  untuk  menghindari  resiko  dari
adanya penerapan suatu sistem. 

InRi Ponsel adalah suatu perusahaan/
organisasi  yang  bergerak  dalam  bidang
telekomunikasi,  diantaranya  adalah
layanan  isi  ulang  pulsa  elektrik  (server
pulsa) yang berdiri sejak Juni 2013, yang
dimana  seluruh  aktivitas  di  dalamnya
dilakukan  menggunakan  sistem
komputerisasi yang telah tersusun secara
otomatisasi. 

Kompleksnya  kegiatan  perusahaan
yang bersistem komputerisasi otomatisasi
sangat tidak dipungkiri akan menimbulkan
berbagai  ancaman/resiko  .  Kebijakan
pemimpin perusahaan dan prosedur salah
satunya,saat  karyawan  tidak  mematuhi
prosedur  dan  kebijakan  owner  atau
pemimpin  perusahaan  tidak  tepat  maka
ini  dapat  mengakibatkan  ketidakcakapan
karyawan  dalam  menjalankan  tugasnya
serta  sulit  mengatasi  berbagai  kendala
dari ancaman yang terjadi, dan ini sangat
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mempengaruhi  keefektifan  dan  efisiensi
kegiatan perusahaan.

Ancaman  lain  yang  terjadi  seperti
hilangnya  tenaga  listrik  atau  kegagalan
sistem yang mengganggu operasi  bisnis
yang  penting,  pada  saat  pemadaman
listrik  sistem  tidak  dapat  hidup  hingga
waktu  yang  lama,  sehingga  owner
/pemimpin  perusahaan  harus  memiliki
fasilitas  yang  mendukung  dan  menjaga
keamanan  sistem  komputer  tersebut.
Lalu,  resiko  kehilangan  atau  kerusakan
data  akan  mempengaruhi  aktivitas
perusahaan  yang  sedang  berlangsung,
apabila  seluruh  data  perusahaan  hilang
maka  data  saldo  pelanggan  yang  telah
tertanam  di  perusahaan  akan  hilang,
sehingga  ini  dapat  mengurangi  tingkat
kepercayaan  konsumen  dan  akhirnya
perusahaan  sulit  mempertahankan
keberlangsungannya.  Dan  ancaman
lainnya  seperti  hardware  yang  tiba-tiba
meledak  atau  error,  tindakan  sabotase
yang  disengaja,  dan  kurangnaya  tingkat
pengawasan  serta  ketilitian  karyawan
dalam menjaga aktiva perusahaan, hal  ini
akan  mengakibatkan  kerugian  dan
ketidakamanan  data  yang  dimiliki
perusahaan,  misalnya  saja  ada  seorang
hacker  yang  menyamar  sebagai  owner
dengan  menggunakan  akun  ym  yang
sama dengan owner  atau  pimpinan  dan
karyawan tidak mengetahuinya sehingga
hacker  tersebut  dapat  melakukan
tindakan  yang  dapat  merugikan
perusahaan,  seperti  perintah  kepada
karyawan  untuk  melakukan  penginputan
dana  via  bank  ke  rekening  seseorang,
dan meminta password dan user id yang
dapat  mengurangi  aktiva  perusahaan.
Kurangnya  pengawasan  dari  owner  dan
pimipinan  terhadap  perusahaan  dalam
hal kerusakan / masalah baru yang terjadi
ini  juga  mengakibatkan  akan  sering
terjadinya kesalahan yang sama. Karena
melihat  keadaan  perusahaan  ini,  maka
penulis  ingin  mengetahui  bagaimanakah
sistem  pengendalian  internal  di
perusahaan  tersbebut,  untuk  itu  saya
telah  membuat  penelitian  dengan  judul
‘’Analisis Sistem Pengendalian Internal
Penerapan  Otomatisasi  pada  InRi
Ponsel Tebing Tinggi’’.

 
Rumusan Masalah

 Apakah  terdapat  sistem
pengendalian internal otomatisasi
pada  InRi Ponsel?

 Apakah  sistem  pengendalian
internal  yang  diterapkan  pada
InRi  Ponsel  telah  terlaksana
secara baik?

Tujuan Penelitian
 Apakah  terdapat  sistem

pengendalian internal otomatisasi
pada  InRi Ponsel?

 Apakah  sistem  pengendalian
internal  yang  diterapkan  pada
InRi  Ponsel  telah  terlaksana
secara baik?

Metode Penelitian
 Menggunakan data kualitatif
 Melakukan  wawancara  dengan

pihak  yang  dianggap  berhak
dalam memberikan keterangan.

 Mengadakan  pengamatan
(observasi)  terhadap  objek
penelitian  yang  difokuskan  pada
manajemen perusahaan.

 Studi  pustaka,  yaitu
mengumpulkan  data  dengan
menjadikan buku sebagai sumber
obyeknya.

 Metode  analisis  data
menggunaka metode deskriptif

 Sumber  data  yang  penulis
gunakan  untuk  mendukung
penilitian adalah data primer dan
data sekunder

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem
Sistem  berasal  dari  bahasa  latin

(systema) dan bahasa Yunani (sustema),
artinya  suatu  kesatuan  komponen  atau
elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau
energi.  Menurut  Hall  sistem  adalah
sekelompok,  dua  atau  lebih  komponen
yang saling berkaitan yang bersatu untuk
mencapai tujuan yang sama.

B. Pengertian SPI
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)

mendefinisikan  pengendalian  internal
adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan  komisaris,  manajemen,  dan



281
Nico Benjamin : Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerapan 
……………………………..

personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian  tiga  golongan  berikut:
keandalan  pelaporan  keuangan,
efektifitas  dan  efisiensi  operasi,
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku.

Sistem  pengendalian  internal
merupakan  suatu  perencanaan  yang
meliputi  struktur  organisasi  dan  semua
metode  dan  alat-alat  yang
dikoordinasikan yang digunakan di dalam
perusahaan dengan tujuan untuk menjaga
keamanan  harta  milik  perusahaan,
memeriksa ketelitian dan kebenaran data
akuntansi,  mendorong  efisiensi,  dan
membantu  mendorong  dipatuhinya
kebijakan  manajemen  yang  telah
ditetapkan.

C. Arti Penting SPI
Arti  pentingnya  SPI  bagi  manajemen

dan  auditor  independen  sudah  lama
diakui  dalam  profesi  akuntansi,  dan
pengakuan  tersebut  makin  meluas
dengan alasan :

1) Semakin  luas  lingkup  dan
ukuran  perusahaan
mengakibatkan di dalam banyak
hal  manajemen  tidak  dapat
melakukan pengendalian secara
langsung  atau  secara  pribadi
terhadap jalannya perusahaan.

2) Pengecekan dan review yang
melekat  pada  sistem
pengendalian  intern  yang  baik
dapat akan pula melindungi dari
kelemahan  manusia  dan
mengurangi  kekeliruan  dan
penyimpangan yang akan terjadi

3) Di  lain  pihak,  adalah  tidak
praktis  bagi  auditor  untuk
melakukan  pengauditan  secara
menyeluruh  atau  secara  detail
untuk  hampir  semua  transaksi
perusahaan  dalam  waktu  dan
biaya terbatas.

 
2.1  Flowchart  Pembelian  Deposit  Pulsa
dari Supplier
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2.2 Flowchart Pembelian Pulsa oleh Konsumen secara Online

2.3 Flowchart Pembelian Pulsa oleh Konsumen secara Tunai
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PEMBAHASAN

A. Sistem  Pengendalian  Internal
Otomatisasi InRi Ponsel
InRi  Ponsel  adalah  perusahaan yang

bergerak  dalam  bidang  telekomunikasi
yang menjual produk pulsa dan PLN serta
multifinance  lainnya.  Proses  dilakukan
secara otomatis oleh sebuah software di
dalam  komputer  beserta  perangkatnya

dan  hardware  pendukung  yang  lain
seperti  inverter,  modem,  dan  printer.
Dalam  melasanakan  kegiatannya
perusahaan menggunakan sistem harian
kerja,  dengan  pengaturan  jam  kerjanya
adalah sebagai berikut:

1) Waktu kerja setiap hari
2) Setiap  harinya  karyawan  dan

karyawati  InRi
Ponselmelaksanakan  kegiatan
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operasional  mulai  dari  pukul
07:30  WIB  sampai  dengan
pukul 22:00 WIB

3) Jam kerja karyawan terbagi 2
shift.  Shift  pertama  pagi
dimulai  pukul  07:30  –  15:30
WIB  dan  shift  kedua  dimulai
pukul 15:30- 22:00 WIB.

      Jumlah  tenaga  kerja  pada  InRi
Ponselseluruhnya  5  orang  yang  terdiri
dari :

a) Bagian customer service : 2 orang
b) Bagian administrasi         : 2orang
c) Cabang Center Pulsa      : 1 orang
Setiap  hari  para karyawan pada InRi

Ponsel  untuk  shift  pertama  setelah
sampai di kantor mengecek transaksi yag
pending  dan  melakukan  penginputan
saldo apabila terdapat saldo supplier host
yang minim dan kosong. Membuat paket
sms  sender  yang  sudah  minus  dan
bagian  administrasi  mengecek
pembukuan apakah saldo awal sekarang
sesuai dengan kas yang sebenarnya dan
pengecekan  saldo  untuk  PLN jika  saldo
sedikit  maka  bagian  administrasi
melakukan  penambahan  saldo  dengan
cara  mentransfer  dana  sesuai  dengan
balasan  pengambilan  tiket.  Apabila  ada
customer datang membeli saldo karyawan
menerima  uang  tersebut  dan  menginput
saldo  sesuai  dengan  jumlah  dana  yang
diberikan.  Bagian  customer  service
berfungsi  dalam melakukan  pengecekan
transaksi pending dan melayani customer
yang  komplen,  apabila  terdapat
ketidaktahuan  mengenai  informasi
tentang  pertanyaan  customer  karyawan
menanyakannya  kepada  owner.  Dan
untuk  bagian  toko  (cabang InRi  Ponsel)
yang  terletak  di  JL.  Sudirman  Tebing
Tinggi  hanya  mengecek  saldo  awal
sekarang yang di toko sesuai dengan kas
sebenarnya apa tidak.

Pembukuan  penjualan  di  toko  dan
server  setiap  hari  sudah  otomatis
dilakukan  dikomputer  .Untuk  toko  setiap
pukul  17:00  WIB  tutup  toko,  karyawan
hanya mengirim pesan total uang yang di
setor untuk hasil penjualan saldo dan total
uang  pesan  yang  disetor  untuk  hasil
penjualan  pulsa.  Dan  karyawan  wajib
menyetor  uangnya  ke  kantor  pusat,  lalu
karyawan  bagian  administrasi  di  kantor
pusat  menerima  dan  melakukan
pembukuan  toko.  Sedangkan  untuk
kantor pusat segala aktivitas setiap hari di

cek  langsung  oleh  owner  setelah  pukul
22.00 WIB karyawan selesai bekerja.

B. Gambaran Proses Penjualan  di InRi
Ponsel
Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya

bahwa  InRi  Ponsel  adalah  distributor
layananan  telekomunikasi  yang  menjual
produk pulsa dan PLN serta multifinance
lainnya.

Untuk proses penjualan  pulsa/deposit
yang di lakukan di toko, penjualan pulsa
dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,
misalnya via sms, ym(yahoo massenger),
telegram atau langsung proses dari menu
di sistem yang terdapat di dalam software
komputer.  Sedangkan  untuk  penjualan
pulsa/deposit  di  toko  hanya  bisa
menggunakan hp (via sms). 

Penjualan  saldo  juga  ada  yang
berbasis  online,  dimana  customer  dapat
membeli  saldo  tanpa  datang  ke  tempat.
Caranya  customer  mentransfer  dana  ke
bank  sesuai  dengan  balasan  sms  yang
diterima setelah melakukan sms  dengan
format yang ada pada brosur yang telah
dibuat  perusahaan.  Setelah  dana  di
transfer saldo di proses oleh sistem dan
apabila  yang  ditransfer  sesuai  dengan
balasan yang diterima maka saldo  akan
otomatis  masuk  ke  customer,  tetapi
apabila  dana   di  transfer  tidak  sesuai
dengan  balasan  maka  saldo  tidak  akan
masuk otomatis.

C. Prosedur Pengendalian  InRi Ponsel
Prosedur   pengendalian  merupakan

kebijakan dan aturan mengenai kelakuan
karyawan  yang  dibuat  untuk  menjamin
bahwa  tujuan  pengendalian  manajemen
dapat dicapai.

a ) Penggunaan Wewenang 
Karyawan  yang di  kantor  pusat  InRi
Ponsel  memiliki  kemampuan  yang
sama dalam arti tidak ada pembagian
khusus  dalam  pekerjaan.  Tetapi
karyawan  dalam  melaksanakan
kegiatannya  owner  membagi  tugas
mereka.  Satu  bagian  penjualan  satu
lagi bagian  melayani customer apabila
ada  masalah(menjawab  komplenan
customer). 

Bagian  finance  dan  sistem
semua  dikendali  oleh  owner
secara langsung.
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Adapun  gambaran  kegiatan
karyawan  bagian  administrasi,
yaitu:

1.   

Flowchart  Pembelian  Pulsa  oleh
Konsumen secara Tunai
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Diawal  saldo  telah  tersedia
dimana  saldo  tersebut  diperoleh
dengan owner melakukan orderan
kepada  supplier  setiap  produk  .
Misalnya  untuk  produk telkomsel
owner   membelinya  pada  dealer
telkomsel,  xl  pada dealer  xl  dan
begitu  juga dengan produk yang
lainnya.
Saat  customer  datang  karyawan
memastikan apakah stock produk
yang  dibeli  pelanggan  tersedia
apa  tidak,  jika  stock  tersedia
karyawan  melakukan
penginputan/  transaksi  penjualan
kepada  konsumen.  Transaksi
diproses  oleh  software  IRS
dengan   gambaran  sebagai
berikut:

                                      Modem  (E)
         

   Arus data (B)                 Arus data (F)                    Arus data (H)

Request customer

5. Diagram Arus Data Masuknya Pulsa ke Customer  dari Sistem Software IRS 

Customer  request,  kemudian
karyawan   melakukan  sms  dan
mengirim pesan tersebut  ke no center

kemudian sms masuk ke inbox sistem,
pesan yang masuk lalu diproses oleh
modem  dan  sistem  yang  terdapat  di

Outbox
(G)

Inbox

(C)

Custom
er

(I)

SMS

(A)

(D)

Tabel
transaksi
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dalam software, keduanya memproses
dengan verifikasi data :

a) format sudah benar/tidak
b) saldo tersedia atau tidak
Jika sudah benar dan saldo tersedia
maka selanjutya di proses ke tabel
transaksi,  lalu   masuk  ke  modem,
dan  jika  sukses/  gagal  laporan
dikirim dari outbox dan diterima oleh
customer.

b) Pembagian Tugas
Setiap  karyawan  dituntut  harus
bisa  memahami  seluruh  aktivitas
perusahaan  karena  setiap
pekerjaan  sudah  otomatis
dilakukan  oleh  sistem  komputer
sehingga  hanya  sedikit  aktivitas
yang dilakukan karyawan. Hanya
saja  ada  beberapa  hal  yang
apabila  pekerjaan dilakukan oleh
seorang karyawan ini sangat tidak
efektif  dan  efisien.  Untuk  itu
perusahaan memiliki  4  karyawan
untuk kantor pusat yang dimana 2
orang untuk shift pagi dan 2 untuk
shift  sore.  Dimana  setiap  shift  1
orang  melakukan  kegiatannya
dibagian  administrasi  sedangkan
satu lagi bagian customer service
(operator).

c)  Pembuatan  dan  Penggunaan
Dokumen  dan  Catatan  yang
Memadai
Software  perusahaan  memiliki
menu  keuangan  yang
mempermudah  melakukan
pembukuan  untuk  pencatatan
pendapatan  dan  beban   atas
kegiatan  penjualan  pulsa,  yang
dimana  pembukuan  ini  sudah
acrual  basis.  Perusahaan  juga
membuat  pembukuan  kas  kecil
khusus untuk pengeluaran harian
kantor  pusat  dan  memisahkan
pembukuan  lainnya  seperti
piutang,  utang,  orederan  pada
supplier,  untuk  memastikan
keamanannya  agar  tidak  ada
perubahan  yang  dilakukan
karyawan  owner  setiap  harinya
menyimpan  file  asli  pembukuan
semalam,  sehingga  apabila  ada
perubahan  yang  dirubah  dapat
diketahui. 

d)  Keamanan  yang  Memadai
Terhadap Aset dan Catatan
Setiap  kegiatan  perusahaan
otomatis  dilakukan  oleh  sistem
software IRS selama 24 jam, dan
perangkat  komputer  lainnya.
Namun  ada  beberapa  kegiatan
yang  membutuhkan  orang
(manual)  seperti  mengecek
transaksi  yang  pending  /  gagal
kirim,  pengisian  saldo  host  ,
penginputan  saldo  loket,  dan
apabila  sistem  error  /  terjadi
padam  listrik  dibutuhkan  orang
untuk  menghidupkan  genset.
Pada  saat  melakukan
pengecekan  transaksi  yang
penting karyawan harus teliti dan
hati-hati  memproses  transaksi
karena  apabila  terjadi  kesalahan
misalnya  sebenarnya  transaksi
sudah  sukses  yang  ditandai
dengan  terpotongnya  stock
voucher produk namun karyawan
membatalkan transaksi , ini akan
merugikan  perusahaan  lalu
apabila  mensukseskan  transaksi
yang  sebenarnya  transaksi
tersebut  gagal,  maka  ini  akan
berdampak  pada  kepercayaan
customer  karena  saldo  mereka
terpotong  namun  pulsa  tidak
masuk.  Untuk  menjaga  asetnya
owner memiliki file yang berisikan
data-data  customer  dan  data
keuangan  perusahaan  yang
disimpan di  dalam file  kemudian
membackupnya sehingga apabila
terjadi  kerusakan pada komputer
atau  ancaman  lainnya  owner
masih  memiliki  data  asli,  file  ini
sudah  otomatis  terupdate  oleh
software.  Tidak  hanya  itu  owner
juga  membackup  ke  komputer
lain.  Setiap  bulan  owner  juga
melakukan update software pada
developer  dengan  membayar
lisensi  Rp.  200.000  /  bulan,  ini
berfungsi  agar  software  semakin
baik  dan  memilki  fasilitas  sesuai
dengan  yang  diinginkan  owner.
Uang  tunai  yang  dihasilkan  dari
penjualan  saldo  disimpan   ke
bank oleh owner setiap 2 atau 3
hari sekali. Dan sebagian lagi ada
yang  langsung  dibelikan  stock
voucher  beberapa produk . 
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        e) Pengecekan  Independen
Terhadap Kinerja
Setiap  hari  owner  melakukan
pengecekan  terhadap  kinerja
karyawan dan pembukuan kantor,
juga  melakukan  penyesuaian
apakah  kas  yang  di  pembukuan
sesuai  dengan yang sebenarnya
apa tidak. Apabila terdapat neraca
keuangan  perusahaan  tidak
balance  atau  uang  tunai  tidak
sesuai  dengan  pembukuan  ,
owner langsung memberitahukan
kepada karyawan dan melakukan
interogasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Sistem  pengendalian  internal  yang

diterapkan  pada  InRi  Ponsel  sudah
berjalan  dengan  baik,  dimana  owner
menerapkan  prosedur  pengendalian
dengan baik seperti :

1. Penggunaan wewenang yang tepat
untuk  melakukan  suatu  kegiatan
atau  transaksi  dimana  beberapa
aktivitas  karyawan  harus  melalui
otorisasi  owner,  pembagian  tugas
yang  dipisahkan,  pembuatan  dan
penggunaan dokumen dan catatan
yang  memadai  yakni  owner
memiliki  sistem  software  yang
dapat  otomatis  mengupdate  data
asli  customer  dan  tersimpan  ke
dalam sebuah file. 

2. Keamanan  perusahaan  terhadap
aset  dan  catatan  juga   memadai,
dimana  seluruh  file  pembukuan di
backup  dan  file  tersebut  tidak
hanya di  backup di  satu komputer
tetapi di backup ke komputer yang
lain,  perusahaan  juga  memiliki
fasilitas  yang  lengkap  untuk
mengatasi ancaman seperti padam
listrik  yaitu  dengan  menyediakan
inverter dan genset.

3. Pengecekan  independen  terhadap
kinerja  juga  dilakukan  secara
periodik  oleh  owner,  setiap  hari
sepulang  karyawan  owner
melakukan  pengecekan  kinerja

karyawan  dan  melakukan
pengecekan pembukuan.

4. Selain  itu  owner  sering
memonitoring aktivitas perusahaan
dan  melakukan  komunikasi  baik
dengan  karyawan  maupun  pihak
eksternal. 

B. Saran
InRi  Ponsel  adalah  sebuah

perusahaan yang canggih dimana seluruh
aktivitasnya  menggunakan teknologi  dan
sistem yang selalu update sesuai dengan
perkembangan  zaman  dan  berjalan
dengan  baik.  Namun  ada   hal  yang
penulis  ingin  sarankan  yaitu  komitmen
atas  integritas  dan  nilai-nilai  etika  yaitu
dengan cara  mengembangkan kebijakan
yang  tertulis  dengan  jelas,  yang  secara
eksplisit  mendekskripsikan  perilaku  yang
jujur dan tidak jujur, dimana ini merupakan
hal  yang  penting  bagi  owner   agar
keberlangsungan hidup perusahaan dapat
berjalan  terus  dan  memiliki  tingkat
kepercayaan  yang  baik  bagi  customer
dan masyarakat lain. 
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