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ABSTRAK 
 

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBAYARAN 
KLAIM PENSIUN PERTAMA DAN TUNJANGAN HARI TUA (THT) 

PADA PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT 
TASPEN) PERSERO KANTOR CABANG MALANG 

 

Oleh: 
Ika Yusdianawati 
NIM. 0510230096 

 

Dosen Pembimbing: 
Dra. Grace Widijoko SE., MSA., Ak. 

 

Prosedur penelitian klaim sebagai salah satu prosedur yang harus dilalui 
PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya sebagai juru bayar salah satu program asuransi sosial yang dikelolanya, 
yaitu tunjangan pensiun pertama dan THT kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
telah memasuki usia pensiun, di dalam prosesnya merupakan prosedur yang 
cukup rumit dan rawan terjadi kesalahan. Kesalahan yang terjadi pada tahap 
penelitian ini akan mempengaruhi prosedur-prosedur selanjutnya, termasuk dalam 
pembayaran klaim. Seperangkat pengendalian internal yang baik, idealnya dapat 
membendung kesalahan tersebut maupun penyelewengan dan pencurian yang 
terjadi sehingga tidak sampai berakibat fatal bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, sebuah penelitian diperlukan untuk menguji tingkat 
keefektifitan pengendalian intern yang diterapkan perusahaan dalam membendung 
terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses operasinya sehinga tidak 
berakibat fatal bagi perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan merupakan 
salah satu bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
studi kasus, yang mendasarkan pada metode observasi dan wawancara untuk 
memperoleh data. Atas data yang telah diperoleh, kemudian akan dibandingkan 
dengan seperangkat teori serta konsep yang terdapat dalam literatur guna 
pengambilan kesimpulan atas tingkat efektifitas pemberlakuan sistem 
pengendalian intern. Dan berdasar pada hasil evaluasi yang telah dilakukan 
peneliti, didapat suatu kesimpulan akhir bahwa pengendalian intern yang telah 
diterapkan PT TASPEN (Persero) KC Malang dalam proses pembayaran klaim 
pensiun pertama dan THT secara langsung, belum berjalan secara efektif. 
Ketidakefektifitan ini ditimbulkan dari lemahnya supervisi yang diterapkan 
masing-masing kepala seksi sehingga pencapaian target perusahaan tidak tercapai.  

 
Kata Kunci: Program Asuransi Sosial, Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, 

Pengendalian Intern Berbasis Komputer, dan Komponen 
Pengendalian Intern  
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ABSTRACT 

 
THE EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON PENSIUN 
PERTAMA AND TUNJANGAN HARI TUA (THT) CLAIM PAYMENT AT 

PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT 
TASPEN) PERSERO KANTOR CABANG MALANG 

 

By: 
Ika Yusdianawati 
NIM. 0510230096 

 

Advisor Lecturer: 
Dra. Grace Widijoko SE., MSA., Ak. 

 

The procedure of claim research as a part of the procedures that should be 
doing by PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang, to implement his 
responsibility as payer for one of the social insurance programs that have 
managed by PT TASPEN, that is benefolent fund of pensiun pertama and THT for 
Public Officer that have a retired, in the way of the process is the complicated 
procedure and have opportunity for error. Error that have made on this research 
stages, will influence for the furthermore procedures, implied in the payment of 
claim. A set of the well internal control systems, ideally can cope the errors, the 
deviations and the robberies that have been made, until not made potential errors 
for the  business company. 

Therefore, a research is needed to examine the effectiveness degree of 
internal control that appliying in company operation, to cope the errors, the 
deviations and the robberies, until not made potential error for business company. 
The research that have been made, is the one of the qualitative deskriptif research 
with used case study approach, that grounded in observation and interview 
method to obtain data. On the data that had been made, then will be compare with 
a set of theory and concept in literature, in order to make conclusion of the 
effectiveness degree of internal control application. And based on the result of 
evaluation which had been made, could obtained a final conclusion that 
application of internal control in PT TASPEN (Persero) KC Malang for payment 
process of pensiun pertama and THT claim on lineally, have not effective yet. 
Ineffective that had been made, most caused by the weakness of application 
supervision at head in each section on organization chart, that will make company 
target can’t reach.  

 

Key Word: Social Insurance Program, Expenditure Cycle of Accounting 
System, Computer-Based Internal Control, and Internal 
Control Component 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Industri asuransi sebagai salah satu industri yang bergerak dalam bidang jasa 

keuangan, kehadirannya kini kian diminati oleh sebagian besar masyarakat. Bisnis 

asuransi tetap tumbuh di kala krisis finansial global menggoyahkan perekonomian 

dunia tak terkecuali di Indonesia. Kesadaran berasuransi berangkat dari 

pengalaman manusia bahwa banyak hal yang tidak diinginkan kelak dapat 

mengubah arah kehidupan seseorang. Keadaan yang tampak  cemerlang seketika 

dapat berubah menjadi begitu suram dan sukar. Tanpa pengendalian resiko yang 

matang, bukan mustahil kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masa akan 

datang (unforseen events) memaksa setiap manusia untuk mengumpulkan 

hartanya mulai dari titik nol (start from the scratch).  

       Berlatarbelakang dari hal tersebut, semua pihak pasti menginginkan jaminan 

keamanan, kemakmuran dan kesehatan, tak terkecuali juga bagi pegawai negeri 

sipil (PNS). Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dan abdi 

masyarakat adalah merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 

Keberhasilan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas-tugas pemerintah terutama 

dalam mensukseskan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa hal dan 

yang terpenting adalah faktor jaminan sosial untuk pegawai negeri dan 

keluarganya.  
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       Untuk mencapai semua itu, diperlukan harga untuk membayar atas proteksi 

yang telah diberikan dari risiko masing-masing individu, berupa penyaluran 

sejumlah uang secara kontinu sebagai langkah investasi atas ketidakpastian resiko 

di masa mendatang. Asuransi sebagai salah satu mekanisme yang telah terbukti 

ampuh dalam melindungi aset-aset paling berharga dari tiap individu, nampaknya 

yang mendasari perlunya pemberian jaminan sosial yang memadai kepada 

pegawai negeri sipil (PNS). Latar belakang tersebut diperlukan untuk menjamin 

keberlangsungan hidup PNS setelah memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, 

jaminan hari tua pegawai negeri sipil dan keluarganya mutlak diperlukan, 

mengingat mempunyai ikatan erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja 

serta dedikasi terhadap tugas-tugas yang diembannya.  

       Untuk itu pada tahun 1963, pemerintah telah memikirkan usaha 

meningkatkan kesejahteraan hari tua pegawai negeri dan keluarganya dengan 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1963 yang berisi 

tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola 

Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yang ditugaskan kepada PT Dana 

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT TASPEN (Persero). 

Adapun bentuk program asuransi sosial PNS yang dikelola oleh PT TASPEN 

(Persero) terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). 

       PT TASPEN (Persero) dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa 

pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan 

memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli 

warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. 

Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981. Seperti halnya 

dengan industri asuransi lainnya, PT TASPEN (Persero) sebagai pihak yang  

ditugaskan pemerintah untuk mengelola program asuransi sosial bagi pegawai 

negeri sipil, juga mengenal istilah premi dan klaim. Premi merupakan sejumlah 

uang yang diterima dari pemegang polis asuransi dan diketahui jumlahnya 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam polis. Sementara itu, klaim merupakan 

sejumlah uang yang harus dikeluarkan pihak penanggung sehubungan dengan 

terjadinya suatu peristiwa, misalnya pegawai negeri sipil yang telah memasuki 

usia pensiun berhak mengurus klaim pensiun pertama dan THT kepada PT 

TASPEN (Persero). 

       Klaim merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan PT 

TASPEN (Persero). Dalam neraca, klaim atas pensiun akan di sajikan dalam 

kategori aktiva yaitu sebagai manfaat pensiun di bayar di muka. Sementara klaim 

atas tabungan hari tua (THT) akan disajikan di neraca sebagai komponen 

kewajiban yaitu kewajiban manfaat polis masa depan. Sedangkan dalam laporan 

laba rugi, klaim atas pensiun dan THT akan disajikan sebagai bagian dari beban. 

Klaim dapat dikategorikan sebagai komponen utama dari kewajiban dan beban, 

karena dalam penyajiannya klaim disajikan lebih dahulu dari kewajiban atau 

beban lainnya. 

       Sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola program asuransi 

sosial bagi pegawai negeri sipil, PT TASPEN (Persero) menyediakan layanan 

program pensiun PNS yang memfasilitasi para peserta pensiun maupun anggota 

keluarganya untuk melakukan penerimaan pembayaran atas dana pensiunnya. 

Sebelum pembayaran klaim dilakukan, pihak perusahaan wajib melakukan 
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penelitian klaim yang bertujuan untuk meneliti dan membuktikan kebenaran data 

pemohon beserta kelengkapan berkas yang diajukan olehnya. Penelitian klaim 

dilakukan dengan mempertimbangkan semua informasi tentang klaim dan 

manfaat asuransi, untuk mengambil keputusan perihal pembayaran klaim kepada 

pemohon. Penelitian klaim perlu dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang 

memadai bahwa pemohon (claimant) adalah merupakan orang yang berhak 

menerima pembayaran atas klaim yang diajukan. 

       Namun dalam proses pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai juru bayar 

salah satu program asuransi sosial yang dikelolanya, yaitu pensiun pertama dan 

THT, PT TASPEN (Persero) dihadapkan pada resiko terkait prosedur penelitian 

klaim pensiun pertama dan THT yang cukup rumit serta rawan juga terhadap 

kesalahan. Hal ini dikarenakan pada proses penelitian klaim pensiun pertama dan 

THT perharinya, seringkali melibatkan banyak peserta disertai rumitnya prosedur 

yang harus dijalankan petugas penelitian, guna penanganan penyelesaian klaim 

tersebut. Dimana banyaknya peserta dan rumitnya prosedur yang harus dijalankan 

petugas penelitian tersebut, tidak dibarengi dengan tersedianya waktu serta tenaga 

petugas penelitian yang memadai, sehingga memunculkan resiko timbulnya 

kesalahan pada proses penelitian klaim. 

       Selain resiko tersebut, resiko lainnya juga timbul dari adanya keraguan atas 

kelengkapan berkas pensiun pertama dan THT yang diajukan oleh peserta, yang 

mungkin terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman peserta dalam menyiapkan 

berkas dokumen pensiun pertama dan THT, sehingga semakin memperumit 

petugas penelitian dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 

kebenaran berkas yang diajukan oleh peserta tersebut. Adanya berbagai resiko 
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tersebut, menyebabkan prosedur penelitian klaim atas pensiun pertama dan THT 

sebagai prosedur yang cukup rumit dan rawan terhadap kesalahan. Berbagai 

kesalahan tersebut akan mempengaruhi prosedur-prosedur selanjutnya, termasuk 

dalam pembayaran klaim.  

       Pembayaran klaim berhubungan dengan sistem pengeluaran kas. Kas 

merupakan unsur vital bagi perusahaan, karena kas merupakan aktiva yang paling 

liquid dan paling mudah untuk disalahgunakan. Terlebih lagi, klaim atas pensiun 

pertama dan THT yang harus dibayarkan seringkali melibatkan sejumlah dana 

yang cukup besar. Untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan 

akuntansi untuk kas, pengendalian internal (internal control) yang baik dan efektif 

atas kas merupakan suatu keharusan. 

       Selain itu pula, tujuan utama dari diadakannya sistem pengendalian intern 

adalah agar berbagai jenis penyimpangan, fraud, dan kesalahan yang mungkin 

terjadi dapat dihindari. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi 

Sistem Pengendalian Intern atas Pembayaran Klaim Pensiun Pertama dan 

Tunjangan Hari Tua (THT) Pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (PT TASPEN) Persero Kantor Cabang Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

menetapkan rumusan masalah sebagai bahan kajian dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pengendalian intern diterapkan di seputar aktivitas pengoperasian 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kantor Cabang dalam rangka penanganan proses 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT secara langsung oleh PT 

TASPEN KC Malang? 

2. Apakah sistem pengendalian intern yang ada, telah berjalan secara efektif? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

       Oleh karena, masalah yang terkait dengan penerapan sistem pengendalian 

intern secara keseluruhan pada PT TASPEN (Persero) KC Malang cukup luas dan 

kompleks, serta melingkupi bentuk pengendalian di dalam Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kantor Cabang yang digunakan PT TASPEN KC Malang, maupun 

bentuk pengendalian di seputar aktivitas pengoperasian Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kantor Cabang. Maka dari itu, penulis membatasi penelitian ini hanya 

pada evaluasi penerapan pengendalian intern di seputar aktivitas pengoperasian 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kantor Cabang, dalam rangka penanganan proses 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui seberapa jauh sistem pengendalian intern diterapkan, 

diseputar aktivitas pengoperasian Sistem Aplikasi Pelayanan Kantor Cabang, 

dalam rangka penanganan proses pembayaran klaim pensiun pertama dan 

THT secara langsung oleh PT TASPEN KC Malang. 

b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern atas 

keseluruhan prosedur yang dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor 
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Cabang Malang dalam menangani pembayaran klaim pensiun pertama dan 

THT kepada peserta pensiun. 

c. Memberikan dasar dan saran-saran konstruktif kepada perusahaan tentang 

kemungkinan perbaikan pengendalian intern atas sistem dan prosedur 

pembayaran klaim pensiun pertama serta THT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat mempelajari secara langsung penerapan struktur pengendalian 

intern pada perusahaan pengelola asuransi sosial�khususnya struktur 

pengendalian intern terhadap pembayaran klaim pensiun pertama dan THT. 

2. Bagi Objek Penelitian 

a. Mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam 

prosedur pembayaran yang dijalankan oleh perusahaan melalui analisa dan 

evaluasi yang dilakukan. 

b. Sebagai masukan perbaikan serta penyempurnaan pelaksanaan pengendalian 

intern pada perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pihak-pihak yang berminat pada penelitian di bidang yang sama, yaitu struktur 

pengendalian intern.  
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang masalah yang akan dikaji, batasan 

masalah sebagai pedoman untuk membatasi lingkup penelitian, tujuan 

penelitan, dan manfaat penelitian. 

BAB II  Landasan Teori 

 Menguraikan teori-teori yang melandasi masalah yang akan diteliti dan 

dikaji, yaitu mengenai Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, 

serta pembahasan Klaim atas Pensiun Pertama dan THT.  

BAB III Metodologi Penelitian 

 Menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV Pembahasan Masalah 

 Berisi tentang pembahasan masalah yang menjadi fokus utama dari 

penelitian. Dalam hal ini dilakukan penganalisaan dan pengevaluasian 

terhadap struktur pengendalian intern atas prosedur pembayaran klaim 

pensiun pertama dan THT secara keseluruhan di PT TASPEN KC 

Malang. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Berisi tentang kesimpulan hasil dari analisa dan evaluasi yang 

dilakukan terhadap sistem dan prosedur pembayaran klaim pensiun 

pertama dan THT pada PT TASPEN KC Malang, serta saran untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Sistem Informasi  

       Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:2), mengungkapkan bahwa 

sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang saling berhubungan dan 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dibuat dengan 

tujuan untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau secara rutin terjadi. 

Sistem mengkoordinasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengubah 

masukan menjadi keluaran.  

 Sistem menyediakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan 

sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Sementara informasi 

merupakan produk dari sistem informasi, yang terdiri dari serangkaian data yang 

telah diolah sehingga bernilai bagi pengguna informasi untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan (Wilkinson, 2000:5). Maka secara sederhana dapat disimpulkan 

definisi sistem informasi berdasarkan pada pengertian diatas, seperti yang telah 

dikemukakan oleh Hall (2007:9), sebagai berikut: 

“Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 
dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada 
para pemakai.” 

  
Sementara O’Brien (2005:5), mendefinisikan sistem informasi sebagai: 

“Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari 
orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya 
data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi 
dalam sebuah organisasi.” 
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       Sehingga definisi sistem informasi secara garis besar adalah merupakan suatu 

rangkaian prosedur formal yang terdiri dari segenap sumber daya (tenaga kerja, 

hardware, software, jaringan komunikasi, dan data) yang dikoordinasikan oleh 

perusahaan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna 

keperluan  pendistribusian informasi bagi para pemakai. 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Akuntansi 

       Akuntansi dan sistem informasi saling terkait satu sama lainnya. Agar data 

keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak luar perusahaan, maka data 

tersebut harus disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. Suatu sistem dapat 

mengatur arus dan pengolahan data akuntansi yang ada, sehingga dapat 

menghasilkan informasi akuntansi yang baik bagi para pemakai. Oleh karena itu, 

akuntansi dan sistem informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

       Hubungan yang erat ini juga diakui dengan adanya istilah sistem informasi 

akunting (SIA). Adapun definisi sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson 

(2000: 13) adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka kerja yang 
terintegrasi di dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik 
dan komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi 
informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi 
bagi para pengguna.”  
 

       Sedangkan menurut Romney & Steinbart dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi (2004: 2), sistem akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 
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“Serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, 
serangkaian prosedur serta teknologi informasi.” 
 

       Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpukan pengertian sistem akuntansi sebagai serangkaian satu atau lebih 

komponen yang saling berelasi dan berkorelasi untuk mengubah data ekonomi 

menjadi informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi bagi 

para pengguna.  

 

2.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

       Mulyadi (2001:19) menjelaskan bahwa tujuan umum dari pengembangan 

sistem akuntansi adalah untuk: 

- Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 

- Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 

- Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

- Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

 

2.3 Sistem Akuntansi Berbasis Komputer                   

2.3.1 Sistem Pengolahan Data Elektronik (EDP)  

       Pengolahan Data Elektonik (EDP) merupakan penggunaan teknologi 

komputer untuk menjalankan pemrosesan data transaksi suatu organisasi (Bodnar 
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dan Hopwood, 2006:6). Hall (2007:76) menyatakan bahwa dalam pengolahan 

data elektronik, catatan akuntansi yang digunakan akan berbasis komputer dan 

disajikan dalam empat jenis file magnetis yang berbeda serta menyediakan jejak 

audit digital yang memungkinkan untuk dilakukan penelusuran atas transaksi. 

Keempat jenis file magnetis tersebut adalah: 

File master (master file) umumnya berisi data akun. Buku besar umum 
dan buku besar pembantu adalah contoh dari file master. Nilai data 
dalam file master diperbarui dari transaksi. 
File transaksi (transaction file) adalah file sementara yang menyimpan 
catatan transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau 
memperbarui data dalam file master. Pesanan penjualan, penerimaan 
persediaan, dan penerimaan kas adalah contoh dari  file transaksi. 
File referensi (reference file) menyimpan data yang digunakan sebagai 
standar untuk memproses transaksi. Misalnya, program penggajian dapat 
mengacu ke tabel pajak untuk menghitung jumlah yang sebenarnya dari 
pajak yang ditahan untuk transaksi penggajian. 
File arsip (arsip file) berisi catatan transaksi masa lalu yang 
dipertahankan untuk referensi masa depan. Transaksi ini merupakan 
bagian yang penting dari jejak audit. File arsip meliputi jurnal, informasi 
penggajian periode sebelumnya, daftar nama karyawan sebelumnya, 
catatan tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. 
 

 

2.3.2 Model Pengolahan Data Elektronik 

       Dua model pengolahan data elektronik yang dapat diterapkan pada sistem 

akuntansi perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Sistem batch processing (Pengolahan berkelompok) 

Batch processing adalah sistem pengolahan data secara berkelompok dan 

dilakukan secara periodik. Sistem ini biasa digunakan untuk memproses 

transaksi rutin dengan volume cukup besar. Kegiatan-kegiatan yang dapat 

ditangani antara lain: (1) aplikasi order penjualan dan penagihan, (2) aplikasi 

pencatatan persediaan, (3) aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas, (4) 

aplikasi proses gaji dan upah, dan (5) aplikasi akuntansi biaya tetap. 
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2. Sistem real time processing  

Sistem real time processing adalah merupakan salah satu bentuk sistem 

online, yang dapat memberikan informasi tepat waktu dengan tujuan untuk 

mengendalikan suatu proses atau operasi. Karena tujuannya untuk 

mengendalikan proses, maka tekanannya terletak pada masa jawab (response 

time), yaitu jarak waktu antara saat permintaan informasi atau kejadian sampai 

saat diberikannya jawaban oleh sistem. Pendekatan ini sangat cocok 

diterapkan dalam sistem yang dinamis, yaitu sistem yang memerlukan 

informasi yang selalu mutakhir.  

 
Gambar 2.1 Komponen Sistem Real-Time 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Widjajanto (Sistem Informasi Akuntansi, 2001) 

 

       Hall (2007:98) secara lebih lanjut menjabarkan perbedaan antara sistem 

pemrosesan batch dan real time dalam bagan berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Karakterisik antara Pemrosesan Batch dan Real-Time 

Metode Pemrosesan Data Karakteristik Pembeda Batch Real-Time 
Kerangka waktu informasi Terdapat jeda antara waktu 

terjadinya kegiatan ekonomi 
dengan waktu pencatatannya 

Pemrosesan dilakukan 
ketika kegiatan ekonomi 
terjadi 

Sumber daya Umumnya, lebih sedikit 
sumber daya (peranti keras, 
pemrograman, pelatihan) 
yang dibutuhkan 

Lebih banyak sumber 
daya yang dibutuhkan 
daripada pemrosesan 
batch 

Efisiensi Operasional Record tertentu diproses 
setelah peristiwa terjadi untuk 
menghindari penundaan 
operasional 

Semua record yang 
berkaitan dengan 
peristiwa segera diproses 

Sumber: James. A. Hall (Sistem Informasi Akuntansi, 2007) 

 
 
2.3.3 Dampak Pengimplementasian EDP Terhadap Sistem Akuntansi  

       Penggunaan teknologi komputer dalam pemrosesan transaksi akuntansi, telah 

terbukti dapat menyediakan kebutuhan informasi para pemakai secara lebih 

efektif dan efisien dibanding pemrosesan transaksi dengan sistem manual. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Wilkinson (2000:32), yang menjabarkan beberapa 

dampak positif atas pengimplementasian teknologi komputer dalam sistem 

akuntansi perusahaan, yang meliputi:  

1. Pemrosesan data transaksi dan data lainnya secara lebih cepat. 

2. Tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan komputer dan 

perbandingan menggunakan data. 

3. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses tiap-tiap transaksi menjadi lebih 

murah. 

4. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan laporan dan keluaran lainnya 

menjadi lebih efisien. 

5. Penyimpanan data menjadi lebih ringkas, dengan tingkat pengaksesan yang 

tinggi pada saat diperlukan. 
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6. Salinan yang lebih banyak untuk memasukkan data dan menghasilkan 

keluaran. 

7. Produktivitas pimpinan dan pengawas meningkat  

Namun Arens & Loecbecke (2003:451) menyebutkan bahwa penggunaan 

teknologi komputer dalam sistem akuntansi perusahaan juga menimbulkan 

berbagai resiko yang mengancam sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh 

perusahaan, seperti: 

1. Kepercayaan terhadap kemampuan berfungsinya perangkat keras dan 

perangkat lunak. Tanpa perlindungan fisik yang memadai, perangkat keras 

dan perangkat lunak tidak akan berfungsi. 

2. Jejak audit yang tidak jelas. Penggunaan TI seringkali mengurangi atau 

bahkan menghapuskan dokumen sumber dan arsip yang dapat digunakan 

sebagai jejak audit.  

3. Mengurangi keterlibatan manusia. Peran pemrosesan transaksi digantikan 

oleh TI, sehingga karyawan kurang mampu mengidentifikasi salah saji 

pemrosesan dikarenakan karyawan yang terkait dengan pemrosesan awal dari 

transaksi, tidak pernah melihat hasil akhirnya atau sekalipun melihat namun 

seringkali sulit untuk mengenali salah saji sebab hasilnya sering sangat 

ringkas.   

4. Timbulnya resiko kesalahan sistematis. Resiko dari kesalahan sistematis 

meningkat dikarenakan keseragaman pemrosesan komputer sehingga 

mengakibatkan banyak salah saji yang penting. Resiko ini dipertinggi dengan 

tidak tersedianya sistem yang diprogram untuk mengenali transaksi yang tidak 

biasa atau tidak tersedianya jejak audit yang cukup. 
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5. Akses tidak sah. Sistem akuntansi berbasis TI, sering mengijinkan akses online 

ke data dalam arsip induk dan arsip lain yang tersimpan dalam format 

elektronik, yang tanpa batasan online yang sesuai seperti pemakaian kata 

sandi dan ID pemakai dapat memungkinkan akses tidak sah ke dalam 

informasi perusahaan. 

6. Hilangnya data. Penyimpanan data dalam format elektonik, memungkinkan 

terjadinya peningkatan resiko kerusakan arsip data keseluruhan dengan 

percabangan yang parah. 

7. Pengurangan pemisahan tugas. Berbagai fungsi terkonsentrasikan dalam 

sistem PDE seperti fungsi otorisasi dan tata kearsipan, sehingga mengurangi  

pemisahan tugas dan wewenang. 

8. Kebutuhan akan pengalaman TI. Keandalan dari suatu sistem TI dan 

informasi yang dihasilkan bergantung dari kemampuan organisasi untuk 

mempekerjakan personil atau menyewa konsultan dengan pengetahuan 

teknologi yang sesuai dan pengalaman yang cukup. 

   

2.4 Sistem Pengendalian Intern  

2.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern 

       Pengendalian intern merupakan aspek terpenting dalam sistem informasi 

akuntansi, yang menyarankan beberapa tindakan yang harus diambil perusahaan 

guna mengatur dan mengarahkan aktivitas perusahaan. Pengendalian intern yang 

baik merupakan kunci utama dalam manajemen perusahaan yang efektif dan 

efisien (Bodnar & Hopwood, 2004:8). Definisi pengendalian intern pertama kali 
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diungkapkan oleh The American Institute of Certified Public Accountans 

(AICPA), yang menyatakan bahwa: 

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara 
serta alat-alat yang dikoordinasikan dalam perusahaan dengan tujuan 
untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian 
dan kebenaran data akuntansi, mewujudkan efisiensi di dalam operasi, dan 
membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu.” 

 (Zaki Baridwan, 2000:13) 

       Definisi lainnya, diungkapkan oleh Bodnar dan Hopwood (2006:129), yang 

menyebutkan bahwa definisi pengendalian intern adalah: 

“Pengendalian intern merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan 
direksi perusahaan, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang 
untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya 
tujuan berikut; (1) reliabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan 
efisiensi operasi, dan (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang 
berlaku.”   

 
       Sementara Hall (2007:181), mengemukakan definisi sistem pengendalian 

intern serupa yaitu sebagai berikut:  

“Sistem pengendalian intern merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur 
yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya, 
yaitu; (1) menjaga aktiva perusahaan, (2) memastikan akurasi keandalan 
catatan serta informasi akuntansi, (3) mendorong efisiensi dalam 
operasional perusahaan, dan (4) mengukur kesesuaian dengan kebijakan 
dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.” 

 
       Berdasarkan kepada beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari serangkaian kebijakan, praktik dan 

prosedur yang dikoordinasikan untuk mencapai keempat tujuan berikut yaitu: 

1. Menjaga harta perusahaan,  
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,  
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan,  
4. Membantu menjaga tidak terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
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2.4.2 Karakteristik Pengendalian Intern 

       Halim (1997:192) menyatakan bahwa beberapa hal yang perlu diketahui 

mengenai sistem pengendalian intern adalah meliputi: 

1. Sistem pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen 

Manajemen adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya sistem 

pengendalian intern yang baik. Hal ini dikarenakan harta perusahaan akan 

terjaga dari kemungkinan penyalahgunaan, informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasinya akan lebih akurat, kegiatan perusahaan akan lebih efisien, 

setiap prosedur yang dianut akan mendorong ditaatinya kebijakan yang 

dianutnya. 

2. Tingkat keyakinan yang wajar 

Hasil yang diperoleh dari sistem pengendalian intern tidak dapat menjamin 

bahwa harta perusahaan mutlak terjamin tidak diselewengkan. Demikian pula 

dengan tingkat ketelitian informasi yang dihasilkannya tidak sepenuhnya 

mutlak. 

3. Sistem pemrosesan data yang dipakai 

Sistem pengendalian intern bersifat netral terhadap metode pengolahan data 

yang digunakan (manual, mekanis, atau komputer), karena pengendalian 

dirumuskan dalam batas tujuan terlepas dari piranti yang digunakan. 

4. Keterbatasan sistem pengendalian intern 

Keterbatasan ini dapat berupa kerjasama atau kolusi diantara pelaksana sistem, 

kurang terampilnya pegawai, atau sifat lupa. Keterbatasan-keterbatasan ini 

dapat melemahkan sistem pengendalian intern betapapun baiknya. 
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       Keempat hal diatas merupakan sifat-sifat dasar yang melekat dalam struktur 

pengendalian intern yang akan mempengaruhi pembahasan selanjutnya mengenai 

sistem pengendalian intern. 

 

2.4.3  Paparan Risiko 

       Pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, kadangkala tidak berjalan 

sebagaimana mestinya sehingga memunculkan resiko-resiko yang mengancam 

aset dan kualitas informasi perusahaan. Resiko-resiko tersebut, merupakan 

paparan resiko.  Paparan risiko (risk exposure) adalah ancaman terhadap aset dan 

kualitas informasi perusahaan akibat terabaikannya atau tidak memadainya 

pengendalian. Beberapa risiko yang berkaitan dengan sistem yang dihadapi 

perusahaan, adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Kesalahan ini seringkali 

terjadi karena karyawan kurang terlatih, kurang diawasi, faktor kelelahan atau 

kelalaian. 

2. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan ini meliputi penipuan, tindakan 

pengelabuan untuk menutupi perbuatan melanggar hukum.  

3. Kehilangan aset secara tidak disengaja.  

4. Pencurian aset yang dilakukan oleh pihak ekstern maupun pihak intern 

perusahaan. 

5. Pelanggaran keamanan, misalnya mengakses arsip data atau aset perusahaan 

lainnya tanpa ijin fungsi yang berwenang. 

6. Tindak kekerasan (misalnya, sabotase terhadap fasilitas komputer) dan 

bencana alam. 
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2.4.4 Komponen Sistem Pengendalian Intern 

       Menurut Statements on Auditing Standards (SAS) No. 78 dalam Hall 

(2007:186), sistem pengendalian intern suatu entitas terdiri atas lima komponen, 

yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris serta 

pemilik satuan usaha terhadap pengendalian internal dan arti pentingnya 

terhadap satuan usaha tersebut (Arens & Loebbecke, 2004:402). Lingkungan 

pengendalian terdiri dari: 

- Integritas dan nilai etika manajemen 

Integritas dan nilai etika manajemen meliputi tindakan manajemen untuk 

memindahkan atau mengurangi insentif atau godaan yang dapat membuat 

karyawan untuk berlaku tidak jujur, tidak sah, atau melakukan tindakan 

tidak pantas, dengan cara mengkomunikasikan nilai-nilai entitas dan 

standar tingkah laku kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan dan 

kode etik disertai praktek nyatanya dalam lapangan. 

- Struktur organisasi 

Struktur organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan 

tanggung jawab serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, 

pengarahan, dan pengendalian operasinya.  

- Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris perusahaan merupakan penghubung antara pemegang 

saham yang merupakan pemilik perusahaan dengan manajemen yang 
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mengoperasikan perusahaan. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan 

demikian dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat 

mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan 

manajemen/direksi (Mulyadi, 2001:185). Sementara komite audit, 

didefinisikan oleh Romney dan Steinbart (2004:234) sebagai: 

“Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur 
pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan 
kepatuhannya terhadap hukum, peraturan dan standar yang terkait. 
Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal 
perusahaan. Salah satu tanggung jawab komite audit ini adalah 
menyediakan peninjauan independen, atas nama pemegang saham 
perusahaan, terhadap tindakan para manajer perusahaan. Peninjauan 
ini berfungsi untuk memeriksa integritas manajemen dan 
meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi atas kesesuaian 
pelaporan keuangan.”   
  

- Filosofi dan gaya operasional manajemen  

Pengendalian efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri dengan 

filosofi manajemen. Jika manajer percaya bahwa pengendalian itu penting, 

manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian 

diterapkan secara efektif. Kesadaran tentang pentingnya pengendalian 

akan terkomunikasikan pada para bawahan melalui gaya operasi 

manajemen. Jika manajemen hanya sekedar “berbicara” mengenai 

pentingnya pengendalian tanpa ada langkah konkret, maka tujuan 

pengendalian dan perilaku yang diinginkan tidak akan tercapai. 

- Metode-metode membebankan otoritas dan tanggungjawab 

Metode pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi 

mengindikasikan filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen. Jika 
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hanya ada metode informal atau lisan, maka pengendalian lemah atau 

tidak ada pengendalian sama sekali yang diterapkan.  

- Metode-metode pengendalian manajer 

Metode-metode pengendalian manajemen terdiri dari teknik-teknik yang 

digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan instruksi dan tujuan-

tujuan operasi kepada para bawahan dan untuk mengevaluasi hasil-

hasilnya.  

- Pengaruh dari luar yang berkaitan dengan perusahaan 

Organisasi harus meyakinkan bahwa aktivitasnya sesuai dengan hukum 

dan peraturan yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki jurisdiksi atas 

organisasi dan operasinya. 

- Kebijakan praktik-praktik kepegawaian 

Karyawan harus kompeten dan memiliki kemampuan atau pelatihan yang 

mendukung tugas-tugas mereka. Kualifikasi yang diterapkan untuk setiap 

posisi pekerjaan dalam perusahaan harus merefleksikan tingkat tanggung 

jawab berkaitan dengan posisi tersebut. Kulifikasi ini mencakup 

pengalaman, intelegensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan 

kepemimpinan. 

2. Penilaian resiko 

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola berbagai resiko terkait dengan laporan keuangan. 

Risiko dapat muncul atau berubah berdasarkan berbagai kondisi, seperti 

sistem informasi baru atau yang baru direkayasa ulang, yang mempengaruhi 
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pemrosesan transaksi. Adapun proses penilaian risiko, terdiri atas tahapan 

berikut: 

� Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, 

� Menilai arti penting dari risiko dan kemungkinan terjadinya, serta 

� Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur risiko. 

3. Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi merupakan metode yang digunakan untuk memulai, 

mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta 

memelihara aktuabilitas aset terkait.  

4. Pengawasan 

Pengawasan (monitoring) adalah proses penilaian manajemen yang berkala 

dan berkelanjutan dari mutu penampilan pengendalian intern untuk 

menentukan apakah kendali telah beroperasi seperti yang diharapkan dan 

dimodifikasi saat diperlukan. 

5. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk 

mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi (Hall, 2007:190). 

Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi: 

• Pengendalian komputer, yang secara khusus berhubungan dengan 

lingkungan TI dan audit TI. Pengendalian ini terbagi dalam dua kelompok 

umum: (1) pengendalian umum, berkaitan dengan perhatian pada 

keseluruhan perusahaan seperti pengendalian atas pengembangan sistem 

dan pemeliharaan prosedur, dan (2) pengendalian aplikasi, yang 
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memastikan integritas sistem tertentu seperti aplikasi utang usaha dan 

aplikasi penggajian. 

• Pengendalian fisik, berhubungan dengan aktivitas manusia yang 

digunakan dalam sistem akuntansi. Enam kategori aktivitas dalam 

pengendalian fisik antara lain:  

a. Prosedur otorisasi yang memadai, dapat membatasi aktivitas transaksi 

atau kinerja hanya pada orang-orang terpilih. 

b. Pemisahan tugas dan tanggung jawab, dilakukan pada fungsi otorisasi 

transaksi, fungsi pencatatan transaksi, dan fungsi penanganan fisik 

aktiva. 

c. Supervisi, dilakukan untuk menyeimbangkan ketidakberadaan 

pengendalian pemisahan. 

d. Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, 

dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas 

seluruh data transaksi yang berkaitan. Bentuk dan isinya harus dijaga 

agar tetap sesederhana mungkin untuk mendukung pencatatan yang 

efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitasi 

peninjauan serta verifikasi. Dalam rangka mengurangi kesempatan 

penggunaan dokumen untuk penipuan, dokumen harus diberikan 

nomor urut yang telah dicetak terlebih dahulu, agar setiap dokumen 

dapat dipertanggungjawabkan.  

e. Pembatasan akses terhadap aktiva hanya dengan otorisasi manajemen. 

Hal ini mensyaratkan pengendalian dan penjagaan fisik atas aktiva, 
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serta penggunaan dan pencatatannya, seperti fasilitas yang aman dan 

otorisasi untuk akses ke program komputer dan file-file data.  

f. Pengecekan independen atas kinerja, misalnya pertanggungjawaban 

tertulis atas aktiva harus dibandingkan dengan aktiva yang ada dalam 

suatu interval yang memadai dan tindakan yang tepat diambil sesuai 

dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Fungsi rekonsiliasi ini harus 

dilakukan oleh seseorang yang independen terhadap otorisasi, 

pencatatan dan penanganan fisik aktiva. 

       Pemenuhan terhadap kelima komponen tersebut, akan menciptakan sistem 

pengendalian intern yang baik dan akan memberi pengaruh baik terhadap 

pelaksanaan kegiatan operasional maupun keuangan perusahaan. 

 

2.4.5 Pengendalian Internal dalam Lingkungan Pengolahan Data Elektonik 

       Menurut Bodnar & Hopwood (2004:186), pengendalian internal yang 

diterapkan dalam lingkungan pengolahan data elektronik meliputi:  

1. Pengendalian umum, memperhatikan keseluruhan lingkungan pemrosesan 

transaksi dan mencakup hal-hal berikut ini: 

− Rencana pengorganisasian pemrosesan transaksi. Bentuk pengendalian 

yang biasanya diterapkan meliputi: 

� Pemisahan tugas. Tanggungjawab otorisasi, penanganan fisik, dan 

pencatatan untuk pemrosesan transaksi dilakukan secara terpisah. 

� Pemisahan tugas dalam pengolahan data. Fungsi pengolahan data 

komputer harus disentralisasikan. Pengolahan data komputer harus 
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tidak memiliki penanganan fisik maupun otoritas atas setiap aktiva 

selain hanya mengolah data aktiva. 

− Prosedur-prosedur operasi umum. Bentuk pengendalian yang biasanya 

diterapkan meliputi: 

� Deskripsi kerja yang jelas.  

� Keandalan personel dalam melakukan pemrosesan transaksi.  

� Pelatihan personel terkait tugas yang akan diemban masing-masing 

karyawan.  

� Kompetensi personel dalam melakukan pemrosesan transaksi.  

� Rotasi tugas secara periodik dalam jangka waktu yang tidak pasti 

untuk mendeteksi terjadinya kecurangan pada bagian sebelumnya. 

� Rancangan formulir harus dibuat secara jelas, dapat dipahami, padat 

serta dapat memuat seluruh informasi yang diperlukan dengan cara 

yang mudah dilakukan. 

� Formulir-formulir dipranomori dan tercetak untuk memungkinkan 

deteksi atas hilangnya formulir atau kesalahan penggunaan formulir. 

� Pencatatan transaksi satu kali untuk seluruh pemrosesan lanjutan, 

menggunakan rangkap berganda (rangkap berkarbon), untuk mencegah 

kesalahan-kesalahan penulisan ulang. 

� Catatan-catatan tertulis untuk tujuan terselenggaranya komunikasi. 

− Karakteristik pengendalian peralatan. Pengendalian berupa ketersediaan 

alat pembaca mekanis atau manual untuk penjejakan status dan isi catatan 

transaksi individual, misalnya prosedur mem-backup data transaksi guna 

mengantisipasi timbulnya resiko kerusakan file data transaksi. 
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− Pengendalian peralatan dan akses data 

� Pemberian keamanan terhadap aktiva berwujud seperti kas, efek-efek, 

dan sejenisnya. 

� Akses ganda atau pengendalian ganda yaitu dua tindakan atau kondisi 

yang simultan dibutuhkan sebelum pemrosesan dilakukan. 

2. Pengendalian aplikasi 

Krismiaji (2002;221) mendefinisikan pengendalian aplikasi sebagai 

pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki 

kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses. Pengendalian aplikasi 

terdiri atas beberapa hal berikut ini: 

− Pengendalian masukan, dirancang untuk mencegah atau mendeteksi 

kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data. Pengendalian masukan 

umumnya mencakup hal-hal berikut ini: 

� Pembatasan pengenalan transaksi atau kinerja proses untuk individu-

individu tertentu saja. 

� Persetujuan transaksi untuk diproses, setelah transaksi tersebut 

diotorisasi. 

� Pemberian tanda pada formulir atau dokumen untuk menyetujui atau 

tidak menyetujui pemrosesan lanjutan. 

� Mengidentifikasikan dokumen-dokumen transaksi untuk mencegah 

penggunaan ulang setelah digunakan sesuai fungsinya. 

� Penggunaan password untuk memungkinkan akses ke data atau 

pemrosesan dengan cara memberikan kode atau sinyal yang hanya 

diketahui oleh orang yang diberi hak untuk mengotorisasi. 
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� Antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada suatu waktu 

tertentu, misalnya deposit kas harian dibuat pada jam 15.00. 

� Verifikasi visual terhadap dokumen-dokumen, untuk menilai 

kelayakan dan kebenaran. 

� Pengeceken digit di dalam catatan atau nomor yang digunakan untuk 

pengujian keakuratan transkripsi. 

� Pengujian kelayakan, yang diterapkan ke beragam daerah data melalui 

pembandingan dengan informasi lain yang tersedia di dalam transaksi 

atau catatan utama. 

� Pengecekan validitas. Karakter-karakter yang terdapat di daerah yang 

dikodekan telah dipadankan dengan nilai-nilai yang tertera dalam tabel 

atau diperiksa menurut format terpola, subkode legistimasi, atau nilai 

karakter, menggunakan logika dan aritmetika di luar tabel. 

� Pengembalian segera atas informasi masukkan kepada pengirim untuk 

pembandingan dan persetujuan. 

� Perekaman data tanggal dengan tujuan agar kelak data dapat 

dibandingkan atau dapat dicek tanggal kadaluarsanya. 

� Pengecekan batas yang didasarkan pada pembandingan tanggal 

berjalan dengan tanggal yang tercatat pada transaksi, catatan, atau 

arsip. 

− Pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan dirancang untuk 

memberikan jaminan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan 

spesifikasi yang ditentukan dan tidak ada transaksi yang hilang atau tidak 

tepat yang dimasukkan ke jalur pemrosesan. Beberapa hal yang perlu 
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diperhatikan dalam mengaplikasikan bentuk pengendalian ini adalah 

sebagai berikut: 

� Konsistensi disediakan melalui pemrosesan mekanis atau elektronis, 

seperti penyediaan mesin penjumlahan uang di kasir. 

� Pengecekan terhadap prosedur-prosedur yang seragam, terstruktur, dan 

konsisten telah dikembangkan untuk seluruh pemrosesan, seperti 

bagan akun mendokumentasikan debit dan kredit normal untuk setiap 

akun. 

� Pembandingan pos-pos atau dokumen-dokumen yang sedang diproses 

dengan pengendali total yang telah ditentukan. 

� Pengujian kesamaan antara nilai-nilai dari dua pos yang ekuivalen atau 

satu pos dengan total pengendalian. Setiap perbedaan mengindikasikan 

adanya kesalahan. 

� Memadankan (matching) pos-pos dengan pos-pos lain yang diterima 

dari sumber yang independen untuk mengendalikan pemrosesan 

transaksi. 

− Pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran dirancang untuk 

memeriksa apakah masukkan dan pemrosesan berpengaruh pada keluaran 

secara absah, dan apakah keluaran telah didistribusikan secara memadai. 

Pengendalian keluaran umumnya mencakup hal-hal berikut ini: 

�  Penerapan rekonsiliasi yaitu proses identifikasi dan analisis perbedaan 

diantara nilai yang dicakup dalam dua file yang identik atau diantara 

file rinci dan total pengendalian. Kesalahan diidentifikasikan sesuai 
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dengan hakekat pos-pos rekonsilliasi daripada dengan perbedaan 

diantara saldo-saldo. 

� Penyajian umur, dapat membantu membuat klasifikasi pos-pos sesuai 

dengan bermacam-macam rentang tanggal. 

� Verifikasi periodik atas file atau pemrosesan untuk mendeteksi 

masalah-masalah pengendalian. 

� Laporan ketidaksesuaian, merupakan daftar pos-pos yang melanggar 

beberapa pengendalian detektif dan membutuhkan investigasi lebih 

lanjut. 

 

2.4.6 Pengendalian Tambahan 

       Untuk menjamin berlakunya sistem pengendalian intern dengan baik, selain 

terpenuhinya beberapa bentuk pengendalian di atas, diperlukan beberapa 

pengendalian tambahan, seperti yang telah dikemukakan oleh Baridwan (2000:16) 

berikut ini: 

1. Laporan 

Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Agar suatu laporan dapat 

berfungsi dengan baik, Hecker & Willson dalam buku Controllship 

menyatakan lima prinsip dasar sebagai berikut: 

� Laporan harus disusun sesuai dengan tanggung jawab bagian-bagian 

dalam perusahaan. Laporan-laporan ini dibuat bertingkat sesuai dengan 

tingkat-tingkat yang ada dalam struktur organisasi. 
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� Laporan disusun dengan menunjukkan hal-hal yang menyimpang dari 

standar atau budgetnya, agar manajemen dapat memusatkan perhatiannya 

pada hal-hal yang menyimpang tersebut. 

� Laporan yang disusun hendaknya dapat dibandingkan dengan data lain 

agar lebih memiliki arti. Perbandingan dapat dilakukan dengan 

standar/budget atau dengan realisasi periode sebelumnya. 

� Laporan yang dibuat untuk bagian yang lebih tinggi hendaknya dapat lebih 

dibuat ringkas sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas. 

� Laporan hendaknya menyertakan komentar dari pihak penyusun, agar 

pembaca laporan dapat segera mengetahui hal-hal yang penting yang ada 

dalam laporan tersebut. 

2. Standar atau Budget 

Standar atau budget merupakan alat untuk mengukur realisasi. Dengan adanya 

standar/budget, maka laporan-laporan dapat disusun dengan membandingkan 

antara realisasi dengan budget atau standarnya, sehingga dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

3. Staf Audit Intern 

Staf audit intern merupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang 

bertugas melakukan pemeriksaaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan. Pemeriksaaan ini dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan kerja telah sesuai atau menyimpang dari yang sudah 

ditetapkan.  
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2.5 Sistem Pengeluaran Kas Berbasis Komputer 

2.5.1  Pengertian Sistem Pengeluaran Kas 

       Kas merupakan aset yang paling liquid, dan digunakan sebagai perantara 

dalam pertukaran serta basis atau dasar untuk mengukur dan menghitung seluruh 

item lainnya (Kieso & Weygandt, 2001:513). Kas merupakan unsur vital bagi 

perusahaan. Manajemen biasanya menghadapi dua masalah terkait dengan kas 

yaitu (1) pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak 

ada transaksi yang tidak diotorisasi dan dicatat oleh pejabat atau karyawan, dan 

(2) informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada di tangan dan 

transaksi kas harus tersedia (Kieso & Weygandt, 2001:381). Untuk melindungi 

kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas, pengendalian internal 

(internal control) yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan.  

       Oleh karena itu, seperangkat sistem dibutuhkan untuk mengatur setiap 

penerimaan dan pengeluaran kas yang ada dalam perusahaan guna menjamin 

keakuratan catatan akuntansi yang akan dihasilkan. Menyadari hal tersebut, suatu 

sistem dibutuhkan dalam mengatur pengeluaran kas. Krismiaji (2001:317) 

mendefinisikan sistem pengeluaran kas sebagai seperangkat aktvitas bisnis dan 

kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran 

atas barang dan jasa yang dibeli. Hall (2007:330), menambahkan bahwa tujuan 

utama dari sistem pengeluaran kas adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang 

valid menerima jumlah pembayaran terutang secara benar ketika kewajiban jatuh 

tempo. 

 

  



 

 

52 

2.5.2 Prosedur Pengeluaran Kas Berbasis Komputer 

       Prosedur pengeluaran kas merupakan prosedur pengeluaran cek untuk 

melunasi utang yang telah disetujui dan mencatat pengeluaran tersebut. 

Widjajanto (2001:491) mengungkapkan bahwa dalam prosedur pengeluaran kas 

berbasis komputer, harus mencakup beberapa proses berikut: 

1. Kasir akan menerima voucher bayar dengan dokumen-dokumen pendukung 

pembayaran seperti faktur dari kreditur, pesanan pembelian, serta laporan 

penerimaan barang dari bagian utang, untuk diperiksa kelengkapan dan 

kebenaran berkas itu dengan memasukkan ke sistem pengolahan data melalui 

terminal. Selanjutnya kasir juga menghitung angka total kontrol dari semua 

jumlah yang dibayarkan. 

2. Bagian pengolahan data elektronik selanjutnya akan menggunakan data 

voucher bayar dari kasir untuk membuat file pengeluaran kas, beserta printout 

dari file tersebut yaitu daftar pengeluaran kas berangkap dua. Lembar pertama 

akan dikirim ke akuntansi dan lembar kedua akan diberikan ke kasir. 

3. Lembar kedua daftar pengeluaran kas akan dicocokkan dengan angka total 

kontrol voucher bayar. Jika terdapat perbedaan, berarti terjadi kekeliruan 

dalam menginput data pembayaran ke sistem melalui terminal atau terjadi 

kekeliruan dalam membuat angka total kontrol. 

4. Bagian pengolahan data elektronik selanjutnya akan memutakhirkan file 

utang, faktur yang masih harus dibayar, dan buku besar. Semua voucher bayar 

yang akan dibayar ke kreditur harus dijumlahkan dan jumlah itu dikurangkan 

dari saldo utang perusahaan pada file utang. Nomor faktur yang dilunasi harus 

dihapus dari file faktur yang masih harus dibayar. Disamping itu, sistem juga 



 

 

53 

mencatat pengeluaran kas pada akun terkait dalam buku besar dan mencetak 

cek serta surat pengantar yang ditujukan kepada masing-masing kreditur yang 

akan menerima pembayaran. 

5. Semua cek dan surat pengantar dikirim ke kasir guna ditandatangani, setelah 

dicocokkan dengan berkas voucher bayar berikut dokumen pendukungnya. 

Cek dengan jumlah signifikan, harus melalui persetujuan manajer keuangan 

dan kasir. Kasir kemudian mengirim cek dan surat pengantar kepada kreditur. 

Sementara voucher bayar berikut semua dokumen pendukungnya harus diberi 

cap lunas. Berkas yang telah dilunasi kemudian diarsipkan menurut abjad. 

 

2.6 Asuransi 

2.6.1 Pengertian Asuransi 

       Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 

246 yang di ambil dari buku Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga 

karya Man Suparman Sastrawidjaja (2003:13) adalah sebagai berikut: 

“ Asuransi atau pertanggungngan adalah suatu perjanjian dengan mana 
seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang 
tak menentu.”  
 

       Sedangkan pengertian asuransi menurut Undang-undang Republik Indonesia 

No.2 tahun 1992 bab 1 (pasal 1) tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai 

berikut: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 
lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum 
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kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 
yang dipertanggungkan.” 
(Sastrawidjaja: 2003:14) 
 

       Sementara menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), perusahaan asuransi 

adalah perusahaan yang mengambil alih sebagian resiko keuangan dan 

menghimpun dana dari peserta yang ingin memperoleh jaminan (insurance) di 

masa yang akan datang. Dana yang berhasil dihimpun tersebut dikelola 

sedemikian rupa sehingga dapat bertambah dan memberikan suatu keuntungan 

bagi pengelolanya serta bisa menutupi ongkos klaim yang harus ditanggung 

pengelola apabila tiba saatnya. 

       Berdasarkan pada ketiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa unsur dari asuransi yang meliputi: 

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang mengikat setiap pihak untuk 

mematuhi semua hal yang telah tercantum dalam akad perjanjian. 

2. Adanya premi. 

3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung, setelah pihak penanggung memperoleh imbalan ekonomis atas 

jasa penanggungan resiko yang telah dibebankan kepadanya dan terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan/resiko sesuai dengan akad yang telah 

diperjanjikan. 

4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. 
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2.6.2 Penggolongan Asuransi 

       John H. Magee dalam Salim (2003:2), mengklasifikasikan asuransi sebagai 

berikut: 

1. Asuransi Sosial (Social Insurance) 

Asuransi sosial merupakan asuransi wajib yang bertujuan memberikan 

jaminan sosial untuk masyarakat, dengan cara mewajibkan masyarakat untuk 

ikut serta dalam asuransi ini dengan jalan memotong gaji tiap-tiap bulan 

sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Asuransi ini diselenggarakan 

untuk kesejahteraan masyarakat, selain juga terkait dengan perlindungan dasar 

manusia, seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia, atau 

menganggur. 

2. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) 

Bentuk asuransi ini dilakukan secara sukarela (voluntary). Asuransi sukarela 

dapat dibagi dalam dua jenis asuransi dibawah ini yaitu: 

• Government Insurance, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah 

atau Negara, misalnya: jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat 

sewaktu peperangan. 

• Commercial Insurance, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi 

seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang dapat 

mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini adalah untuk 

alasan komersial dan dengan motif keuntungan (profit motive). 

Commercial Insurance dapat digolongkan menjadi; (1) asuransi jiwa dan 

(2) asuransi kerugian. 
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2.7 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 

2.7.1 Karakteristik Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 

       Asuransi sosial pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, 

merupakan salah satu jenis asuransi wajib. Adapun karaktersitik dasar Asuransi 

Sosial Pegawai Negeri Sipil yang membedakannya dengan bentuk asuransi 

lainnya menurut Muhammad (2006:236) adalah sebagai berikut: 

• Berlakunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan, bukan berdasar atas dasar perjanjian. 

• Pihak penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah pemerintah 

yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 14 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). 

• Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bermotif perlindungan masyarakat yang 

dananya dihimpun dari pegawai negeri sipil dengan berdasar atas resiko 

pensiun dan hari tua atau sebab lain yang mengancam kesejahteraan mereka. 

• Dana yang telah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai 

dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk kesejahteraan pegawai negeri 

sipil melaui program investasi. 

         

2.7.2 Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 

2.7.2.1 Program Dana Pensiun 

      Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun antara 

lain dinyatakan bahwa: 

”Program pensiun merupakan salah satu bagian dari program 
kesejahteraan karyawan. Sejalan dengan itu dalam berbagai literatur pada 
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umumnya menyatakan bahwa program pensiun yang merupakan bagian 
dari program kesejahteraan tersebut adalah merupakan segala bentuk 
manfaat (benefit) yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya 
dengan tujuan agar karyawan beserta keluarganya tidak mendapatkan 
kesulitan keuangan jika sewaktu-waktu penghasilan karyawan yang 
bersangkutan berhenti karena tidak mampu lagi bekerja atau telah lanjut 
usia atau meninggal.” 
 

       Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa: 

“Program pensiun adalah merupakan penghasilan yang diterima oleh 
pensiunan setiap bulan-nya berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku.” 

 
       Pada hakikatnya program pensiun merupakan program pembayaran tunai 

berkala (anuitas) berjangka panjang, hal ini dapat dimanfaatkan oleh dirinya 

maupun keluarganya antara lain dalam hal kondisi yang semakin lama semakin 

lemah, keadaan tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun atau keluarga yang 

menjadi tanggungannya ditinggal meninggal.  

 

2.7.2.2 Program Tabungan Hari Tua (THT) 

       Dalam PP No. 25 Tahun 1981 Pasal (1) Ayat (5) tentang Asuransi Sosial 

Pegawai Negeri Sipil, disebutkan  bahwa program tabungan hari tua adalah 

merupakan suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang 

dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Sementara 

dalam penjelasan pasal 1 PP No. 25 Tahun 1981, ditegaskan bahwa asuransi 

dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta 

pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu meninggal 

dunia sebelum mencapai masa pensiun.  
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2.7.2.3 Pengertian Klaim serta Klaim atas Pensiun Pertama dan THT 

       Menurut PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa, klaim dan manfaat 

asuransi diartikan sebagai berikut: 

“ Beban yang  terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang 
pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, 
yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim 
dan manfaat jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan.” 

 
       Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim adalah suatu tuntutan atas suatu 

hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan 

sebelumnya telah terpenuhi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

       Penelitian akan dilakukan pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (PT TASPEN) Persero Kantor Cabang Malang. Perusahaan ini berlokasi di 

Jl. Raden Intan Blimbing, Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan 

metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting 

yang holistis, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Bambang, 2001:12). 

Sedangkan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa dimasa mendatang (Nasir, 2003:18). Lebih lanjut, Nasir 

(2003:18) menerangkan bahwa suatu metode deskriptif bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun fenomena yang 

diamati dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan sistem pengendalian 

intern pada objek penelitian, yang akan dievaluasi dan dianalisis efektivitasnya 

berdasarkan teori-teori yang ada.  
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       Sementara itu, menurut Nur Indriantoro dan Bambang Soepomo (2001:26)  

dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis dijelaskan bahwa, penelitian dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus dan lapangan (case and field study) 

merupakan penelitian yang mengkarakteristikkan masalah yang berkaitan dengan 

latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya 

dengan lingkungan. Subjek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, 

lembaga, atau komunitas tertentu. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

       Cooper & Emory dalam bukunya Metodologi Penelitian Bisnis (2003:256) 

mengungkapkan bahwa ada dua jenis data penelitian, yaitu: 

a. Data primer (primary data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli dan dapat berupa opini subjek secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, dihasilkan 

dari proses observasi dan wawancara, yang berupa data mengenai sistem dan 

prosedur yang sedang dijalankan terkait dengan proses pengeluaran kas untuk 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT; data mengenai sistem otorisasi 

dan pengendalian yang diterapkan; serta data mengenai penerapan pemisahan 

fungsi dan tanggung jawab. 

b. Data sekunder (secondary data) 

Data sekunder merupakan  sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
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pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data-data 

yang termasuk dalam data sekunder diantaranya adalah Peraturan Direksi PT 

TASPEN (Persero) Nomor: SK-01/DIR/2004 Lampiran II tentang Pedoman 

Pelayanan Perusahaan Pada Lingkup Kantor Cabang, berkas-berkas pengajuan 

klim pensiun pertama dan THT, serta Laporan Keuangan Audit PT TASPEN 

(Persero). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

       Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan membaca literatur-literatur, baik buku maupun karya ilmiah 

yang ada hubungannya dengan penelitian, untuk melengkapi data-data 

perusahaan. 

 

3.4.2 Penelitian Lapangan (Field Research) 

       Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 

terhadap data-data dan informasi ada pada PT TASPEN Kantor Cabang Malang, 

yang meliputi: 

1. Observasi (Observation) adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan 

data primer dengan cara mengamati secara langsung objek data yang ada 

(Jogiyanto, 2004:89). Observasi dilakukan dengan (1) mengamati struktur 

organisasi yang terlibat dalam sistem dan prosedur pembayaran klaim pensiun 
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pertama dan THT, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing pegawai disetiap bagian, (2) mengamati kegiatan yang dijalankan oleh 

setiap fungsi yang terlibat, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur 

yang berlaku, dan (3) mengamati setiap formulir dan dokumen yang relevan 

untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan sistem otorisasi dan 

pengendalian yang dijalankan. 

2. Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro 

dan Supomo: 2001,153). Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada beberapa fungsi organisasi yang terkait 

dengan penyelesaian proses pembayaran klaim pensiun pertama dan THT.  

3. Dokumentasi (Documentation) merupakan proses mengkaji dan mempelajari 

dokumen-dokumen, catatan, dan laporan perusahaan yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Adapun dokumen yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah meliputi: Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor: SK-

01/DIR/2004 Lampiran II tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Pada 

Lingkup Kantor Cabang, berkas-berkas pengajuan klim pensiun pertama dan 

THT, Laporan Keuangan Audit PT TASPEN (Persero). Dokumentasi ini akan 

menghasilkan data berupa prosedur administrasi klaim pensiun pertama dan 

THT, syarat pengajuan klaim pensiun pertama dan THT, sistem akuntansi 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, serta pelaporan klaim pensiun 

pertama dan THT. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

       Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan cara mendeskripsikan 

fakta-fakta yang diperoleh dari objek penelitian mengenai penerapan 

pengendalian intern pada sistem dan prosedur pembayaran klaim pensiun pertama 

dan THT. Deskripsi tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan teori serta 

konsep yang terdapat dalam literatur guna pengambilan kesimpulan atas tingkat 

efektifitas pemberlakuan sistem pengendalian intern dalam penanganan 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT yang dilakukan oleh PT TASPEN 

(Persero) Kantor Cabang Malang.  

       Adapun tahapan analisis data yang dilalui dalam penelitian ini adalah 

meliputi: 

1. Hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan 

masalah yang terjadi. 

2. Mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

3. Dari hasil penelitian lapangan, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah 

dan dianalisa dengan cara membandingkan dengan teori dan standar yang 

ditetapkan perusahaan, sehingga ditemukan suatu kesimpulan apakah terdapat 

kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian yang diterapkan. 

4. Menarik kesimpulan dan memberikan alternatif pemecahan atas kelemahan-

kelemahan yang ada tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT TASPEN (Persero)  

       Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dan abdi 

masyarakat adalah merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 

Keberhasilan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas-tugas pemerintah terutama 

dalam mensukseskan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa hal, yaitu 

yang terpenting adalah faktor jaminan sosial untuk pegawai negeri dan 

keluarganya. 

       Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif saja belum 

menjamin sepenuhnya ketenangan  pegawai negeri. Oleh karena itu, jaminan hari 

tua pegawai negeri sipil dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat 

mempunyai ikatan erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja serta 

dedikasi terhadap tugas-tugas yang diembannya. Untuk itu sejak tahun 1960, 

pemerintah telah memikirkan usaha meningkatkan kesejahteraan hari tua pegawai 

negeri dan keluarganya yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai 

Negeri yang dihadiri oleh semua kepala urusan pegawai di seluruh departemen 

yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 25-26 Juli 1960. 

       Keputusan konferensi tersebut secara resmi dituangkan dalam Keputusan 

Menteri Pertama Republik Indonesia (RI) Nomor 388/MP/1960 Tanggal 25 

Agustus 1960, yang antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan 
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jaminan sosial pegawai negeri sebagai bekal jaminan sosial bagi pegawai negeri 

dan keluarganya ketika harus mengakhiri masa pengabdiannya pada negara. 

Keputusan Menteri tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 9 Tahun 1963, yang mengatur tentang pembelanjaan kesejahteraan 

pegawai negeri. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

10 Tahun 1963 telah ditetapkan bentuk jaminan hari tua bagi pegawai negeri yang 

iuran wajib dan haknya ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1961. 

       Dengan demikian Lembaga Usaha Kesejahteraan Pegawai Negeri melalui 

sistem asuransi mulai dilakukan sejak 1 Juli 1961, sedangkan badan 

penyelenggaraan program tabungan dan asuransi pegawai negeri baru didirikan 

pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 

Tahun 1963 dan diberi nama perusahaan negara dana tabungan dan asuransi 

pegawai negeri (PN. TASPEN). Atas pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 

9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan hukum menjadi perusahaan negara. 

Maka pada tahun 1970 dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM). Perubahan ini dilakukan melalui Keputusan 

Menteri Keuangan RI No.Kep.749/MK/IV/II/1970. 

       Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara dan beban tugas yang 

diemban perusahaan, maka pada tanggal 4 Januari 1982 dilakukan perubahan 

bentuk badan hukum menjadi Persero, sehingga bernama PT Taspen Persero. 

Perubahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 26 Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana 

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 
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Sejak awal berdirinya Taspen mengelola program tabungan hari tua bagi pegawai 

negeri dan sejak tahun 1987 mulai mendapat tugas untuk mengelola Program 

Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian Taspen telah sepenuhnya 

mengelola program asuransi sosial yang menurut PP Nomor 25 Tahun 1981 

didefinisikan sebagai Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana 

pensiun, THT dan kesejahteraan lainnya.  

 

4.1.2 Visi dan Misi PT Taspen (Persero) 

4.1.2.1 Visi PT TASPEN (Persero) 

       Sesuai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai 

negeri, PT TASPEN (Persero) mempunyai visi yang terdefinisikan dengan 

beberapa kata kunci, sebagai berikut: 

1.  Bersih. Kata bersih ditandai dengan Taspen beroperasi dengan menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

2.  Sehat. Kata sehat ditandai dengan adanya peningkatan kinerja yang 

berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan. 

3. Benar. Kata benar ditandai dengan dilaksanakannya pelayanan yang tepat 

orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi.  

 

4.1.2.2 Misi PT TASPEN (Persero) 

       Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, PT TASPEN (Persero) 

memiliki serangkaian misi yang terdefinisikan melalui beberapa kata kunci 

berikut: 
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1. Manfaat dan pelayanan yang semakin baik. Untuk memenuhi harapan peserta 

yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan 

pelayanan secara optimal. 

2. Profesional. Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi 

dengan Lima Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan 

tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan 

kompetensi yang tinggi. 

3. Akuntabel. Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan 

prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Integritas. Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan 

melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan. 

5. Etika. Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, 

santun, sabar serta manusiawi. 

  

4.1.3 Tenaga Kerja 

       PT TASPEN Persero Cabang Malang memiliki 45 orang karyawan dan 

dibedakan berdasarkan jabatan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Jabatan 

PT TASPEN Persero Cabang Malang 
NO JABATAN JUMLAH 
1. Kepala Cabang 1 Orang 
2. Kepala Bidang 3 Orang 
3. Kepala Seksi 6 Orang 
4. Staf  1 Orang 
5. Pelaksana 34 Orang 

Total 45 Orang 
    Sumber: PT TASPEN Persero Cabang Malang   
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4.1.4 Bidang Usaha PT TASPEN (Persero)  

       Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang “Asuransi Sosial 

Pegawai Negeri Sipil” pasal 1, antara lain terdiri atas: 

1. Program Pensiun PNS 

       Program pensiun adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan 

jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-

jasa dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor: 11 Tahun 1963 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri 

Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Adapun bentuk program 

pensiun yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) meliputi: 

a. Pensiun Diri Sendiri (Pensiun Pertama), adalah pembayaran hak pensiun 

kepada diri pegawai negeri yang berhenti karena pensiun.  

b. Pensiun Janda/Duda/Yatim/Piatu, adalah pembayaran hak pensiun kepada 

istri/suami/anak yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dikarenakan penerima pensiun diri sendiri 

meninggal dunia. 

c. Uang Duka Wafat, diberikan kepada isteri/suami/anak/ahli waris yang 

ditunjuk, dikarenakan pensiunan meninggal dunia dan besarnya nominal 

yang diterima adalah tiga kali dari penghasilan terakhir. 

d. Uang Kekurangan Pensiun (UKP), adalah kekurangan pensiun yang 

belum dibayarkan kepada penerima pensiun akibat penyesuaian pensiun 

pokok, penyesuaian table, adanya pangkat pengabdian karena penerbitan 

SK terlambat dan lain sebagainya.  
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e. Pensiun Terusan, merupakan pensiun yang terjadi diakibatkan adanya 

perpindahan kantor bayar antar kantor cabang PT TASPEN (Persero). 

2. Program Tabungan Hari Tua (THT) 

Program THT adalah suatu program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan 

usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Program THT yang 

dikelola PT TASPEN (Persero) terdiri atas : 

a. THT Dwiguna. Program ini memberikan jaminan keuangan bagi peserta 

pada waktu mencapai usia pensiun maupun bagi ahli warisnya pada waktu 

peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. 

b. THT Kematian. Program ini diberikan kepada pegawai negeri sipil, 

isteri/suami peserta dan anaknya bila meninggal, kecuali bila janda dan 

duda pegawai negeri tersebut menikah lagi. 

c. THT Multiguna Sejahtera dan Ekaguna Sejahtera. Program asuransi multi 

guna sejahtera merupakan pengembangan dari asuransi dwiguna yang 

bersifat anuitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

Sementara asuransi ekaguna sejahtera merupakan jenis asuransi pure 

endownment yang menawarkan manfaat berkala kepada peserta, jika 

peserta hidup sampai akhir jangka waktu liputan. 

 

4.1.5  Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan PT TASPEN (Persero) 

Kantor Cabang Malang 

4.1.5.1 Struktur Organisasi  

        PT TASPEN Persero Cabang Malang menggunakan struktur organisasi 

berbentuk lini dan staf. Adapun struktur organisasi PT TASPEN Persero Cabang 

Malang adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT TASPEN Persero Cabang Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT TASPEN Persero Cabang Malang 

 

4.1.5.2 Deskripsi Jabatan  

       Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian pada struktur 

organisasi PT TASPEN (Persero) Cabang Malang adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Cabang 

Tugas pokok kepala cabang adalah membantu direksi dan kepala kantor pusat 

serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan operasional di 

kantor cabang. Disamping tugas pokok tersebut, tugas lain yang diemban 

adalah meliputi: 

a. Bertindak untuk dan atas nama direksi serta mengikat cabang dengan 

pihak lain atas persetujuan direksi pusat. 

b. Membantu menjabarkan kebijakan perusahaan yang menyangkut kegiatan 

kantor cabang. 

c. Bertanggungjawab atas penilaian, pembinaan, dan peningkatan mutu 

pegawai yang berada di unit kerjanya. 
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d. Bertanggungjawab terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di unit 

kerjanya 

e. Bertindak atas nama direksi, selaku manajemen kantor cabang 

melaksanakan tugas yang dapat mendukung Sistem  Mutu Pelayanan demi 

kepuasan peserta dengan melaksanakan: 

− Tindakan manajemen 

− Audit mutu internal 

− Tindakan koreksi dan pencegahan 

− Teknik statistik 

− Pengendalian catatan mutu 

f. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian dan pencatatan identifikasi 

masalah yang berkaitan dengan mutu. 

2. Kepala Bidang Pelayanan 

Uraian tugas kepala bidang pelayanan antara lain meliputi: 

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

dan pemasaran. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data peserta program TASPEN. 

c. Menyetujui keabsahan pembayaran manfaat klim yang diajukan. 

d. Menyetujui besarnya tagihan premi peserta program TASPEN. 

e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

pegawai pada unit kerja di lingkungannya.  

3. Kepala Seksi Penetapan Klim 

Uraian tugas kepala seksi penetapan klim adalah sebagai berikut: 
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a. Membantu kepala bidang pelayanan serta bertanggungjawab atas 

pelaksanaan seluruh kegiatan seksi penetapan klim. 

b. Mengesahkan kebenaran pengajuan klim manfaat program Taspen. 

c. Menetapkan besarnya klim manfaat program Taspen. 

d. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan seksi penetapan klim. 

e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 

memverifikasi dan melaporkannya kepada manajemen perusahaan. 

f. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang 

diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu 

pelayanan. 

4. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran 

Uraian tugas kepala seksi data peserta dan pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Membantu kepala bidang pelayanan serta bertanggungjawab atas 

pelaksanaan seluruh kegiatan seksi data peserta dan pemasaran. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pengadministrasian dan pemeliharaan 

program Taspen. 

c. Mengkoordinasikan pengiriman/penerimaan data ke/dari kantor pusat dan 

antar kantor cabang atau instansi terkait sesuai kebutuhan. 

d. Menetapkan besarnya tagihan premi peserta program Taspen. 

e. Menganalisa dan mengendalikan data peserta program Taspen. 

f. Melakukan kegiatan pertanggungan dari calon peserta program Taspen. 

5. Kepala Bidang Personalia dan Umum 

Uraian tugas kepala bidang personalia dan umum antara lain: 
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a. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, kehumasan, keamanan, 

kearsipan, pendidikan dan latihan serta non kedinasan lainnya. 

b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 

memverifikasi dan melaporkan kepada kantor cabang. 

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan 

jasa serta pendistribusiannya ke unit-unit kerja di lingkungan kantor 

cabang yang sesuai dengan kebutuhan. 

d. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian 

kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan administratif atas usaha kecil serta 

koperasi di wilayahnya. 

6. Kepala Seksi Personalia 

Uraian tugas kepala seksi personalia adalah sebagai berikut: 

a. Membantu kepala bidang personalia dan umum serta bertanggungjawab 

atas pelaksanaan seluruh kegiatan seksi personalia. 

b. Menyiapkan data untuk menyelenggarakan administrasi personalia serta 

menetapkan pemberian fasilitas bagi karyawan dan keluarganya. 

c. Menyimpan, memelihara keakuratan serta kerahasiaan data/dosir 

karyawan. 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental karyawan, 

olahraga dan kegiatan non kedinasan lainnya. 

e. Menyusun daftar gaji dan kompensasi lainnya serta pajak penghasilan. 

7. Kepala Seksi Umum 

Uraian tugas kepala seksi umum adalah sebagai berikut: 
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a. Membantu kepala bidang personalia dan umum serta bertanggungjawab 

atas pelaksanaan seluruh kegiatan seksi umum. 

b. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kehumasan, dan kearsipan. 

c. Mengkoordinir pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas aset 

perusahaan termasuk pengamanan atas semua dokumen milik perusahaan 

di kantor cabang. 

8. Kepala Bidang Keuangan 

Uraian tugas kepala bidang keuangan antara lain: 

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan bidang keuangan.  

b. Merencanakan dan mengendalikan anggaran kantor cabang. 

c. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

kantor cabang. 

d. Merencanakan kegiatan perbendaharaan kantor cabang. 

9. Kepala Seksi Keuangan 

Uraian tugas kepala seksi keuangan meliputi: 

a. Membantu kepala bidang keuangan serta bertanggungjawab atas 

pelaksanaan seluruh kegiatan seksi keuangan. 

b. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kantor 

cabang. 

c. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pre-audit transaksi keuangan 

di kantor cabang. 

d. Menyimpan uang dan surat-surat berharga. 

e. Melakukan penagihan premi kantor cabang. 
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10. Kepala Seksi Administrasi Keuangan 

Uraian tugasnya meliputi: 

a. Membantu kepala bidang keuangan serta bertanggungjawab atas 

pelaksanaan seluruh kegiatan seksi administrasi keuangan. 

b. Mengelola dan mengendalikan anggaran kantor cabang. 

c. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan kantor 

cabang. 

d. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan 

program Taspen. 

e. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan seksi administrasi 

keuangan. 

   

4.2  Tinjauan Atas Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Pensiun Pertama 

dan THT Pada PT TASPEN (Persero) KC Malang 

4.2.1  Persyaratan Pengajuan Klaim Pensiun Pertama dan THT  

       Berdasarkan Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor: SK-

01/DIR/2004 Lampiran II tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Pada Lingkup 

Kantor Cabang, peserta yang akan mengajukan klaim pensiun pertama dan THT 

harus terebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir SP4.A (Surat 

Permintaan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama dan Tabungan Hari Tua) 

beserta satu lembar fotocopinya, dengan turut melampirkan: 

a. Pasfoto pemohon 3x4, 2 lembar 

b. Pasfoto isteri/suami pemohon 3x4, 2 lembar 

c. Fotocopi KTP pemohon yang masih berlaku 2 lembar 

d. Asli petikan SK pensiun berpasfoto dan 2 lembar fotokopi 
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e. SKPP asli dan lembar kedua yang diterbitkan KPKN/Pemda 

f. Fotokopi SK pengangkatan pertama/Capeg 2 lembar 

g. Asli surat keterangan sekolah/kuliah bagi anak yang telah berusia 21-25 tahun 

dan 1 lembar fotokopi 

h. Asli formulir SP3R dan 1 lembar fotokopi yang telah ditandatangani (khusus 

pembayaran melalui bank/giro pos) 

i. Karis/Karsu/Karip/Struk Dapem, bagi peserta yang memiliki isteri/suami 

sebagai PNS/ABRI/Pensiunan. 

 

4.2.2  Dokumen yang Digunakan 

       Adapun dokumen yang digunakan PT TASPEN (Persero) KC Malang dalam 

pemrosesan pengeluaran kas guna pembayaran klaim pensiun pertama dan THT 

adalah sebagai berikut: 

a) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama dan THT (SP4A) 

Formulir isian yang harus diisi oleh peserta pensiun pertama dan THT, yang 

berisikan data diri peserta sehubungan dengan pengajuan klaimnya. 

b) Lembar Data Teknis Penyelesaian Klaim Pensiun Pertama dan THT 

Berisikan kelengkapan persyaratan dari berkas SP4A yang diajukan peserta 

beserta keterangan data diri peserta dan rencana pembayaran klaim akan 

dilakukan.  

c) Lembar Penelitian Klaim Pensiun Pertama dan THT 

Formulir ini merupakan hasil pengamatan petugas penelitian terhadap berkas 

SP4A, yang berisikan checklist kelengkapan persyaratan berkas, keterangan 

data teknis pensiun dan data teknis Asuransi (THT).  
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d) Lembar Perhitungan Manfaat Klaim 

Formulir ini berisi jumlah hak pensiun pertama dan THT peserta yang telah 

dihitung, beserta rincian data peserta berikut tempat dan waktu akan dilakukan 

pembayaran.  

e) KARIP 

KARIP merupakan kartu keanggotaan peserta Taspen pada periode tertentu, 

yang dibuat sebagai bukti identitas diri PNS secara tertulis. 

f) Kartu Pembayaran Pensiun/Tunjangan (KP22) 

Formulir ini merupakan ringkasan atas hasil verifikasi terhadap berkas SP4A 

yang telah dilakukan, yang meliputi keterangan regional penerbit SKPP, 

tanggal dan nomor pemberlakukan SKPP, daftar susunan keluarga, daftar 

utang kepada negara, keterangan pembayaran THT dan ASKEM/UDW/UKP, 

catatan pembayaran rapel dapem bulanan, catatan pembayaran rapel SP4, 

beserta catatan pembayaran pensiun.  

g) Buku Ekspedisi Penyelesaian Klaim 

Buku ekspedisi penyelesaian klaim merupakan buku yang berisi kumpulan 

klaim yang telah diselesaikan oleh PT TASPEN perharinya.  

h) Voucher Pembayaran Pensiun Pertama dan THT 

Voucher pembayaran pensiun pertama dan THT, berisikan rincian jumlah 

klaim yang dibayarkan beserta pengurangannya.  

i) Laporan Harian Kasir 

Laporan harian kasir berisikan informasi penerimaan maupun pengeluaran kas 

yang dilakukan perusahaan perharinya, salah satu contohnya adalah 

pengeluaran kas guna keperluan pembayaran klaim pensiun pertama dan THT.  



 

 

78 

j) Daftar Rekapitulasi Dana Pembayaran Klaim Bulanan 

Merupakan suatu daftar rekapan hasil pembayaran klaim yang telah dilakukan 

oleh TASPEN selama satu bulan, yang dibuat melalui sistem pelayanan yang 

tersedia. 

 

4.2.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

       Catatan akuntansi yang digunakan PT TASPEN (Persero) KC Malang dalam 

pemrosesan transaksi pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, meliputi: 

1. Jurnal 

Pada sistem pengeluaran kas guna pembayaran klaim pensiun pertama dan 

THT secara langsung, proses penjurnalan yang dilakukan telah terintegrasi 

dengan proses pencetakan voucher pembayaran klaim. Proses penjurnalan 

dilakukan setelah Petugas Pencetak Voucher menginput NOPEN ke dalam 

sistem aplikasi kantor cabang, dan dilakukan sebelum voucher dicetak. 

Sehingga secara otomatis, atas NOPEN yang diinputkan akan dilakukan 

penjurnalan terhadap pembayaran klaim tersebut, dan hasil dari proses 

penjurnalan tersebut secara mentahnya tersaji dalam voucher bayar (seperti 

terlihat dalam lampiran 8 & 9). Adapun bentuk penjurnalan atas pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT berdasarkan hasil penelaahan terhadap 

voucher yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Beban Klaim Pensiun Pertama    Rp. xxxx 

  Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka           Rp. xxxx 

Beban Klaim THT     Rp. xxxx 

  Kas                Rp.xxxx 
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2. Buku Besar 

Proses pemostingan dilakukan secara otomatis setelah voucher tercetak. 

Adapun buku besar yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas guna 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT adalah buku besar kas, buku 

besar kewajiban polis masa depan, buku besar manfaat pensiun dibayar 

dimuka, buku besar beban klaim dan buku besar bank.  

 

4.2.4 Jaringan Prosedur Pembentuk Sistem 

       Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembayaran klaim pensiun 

pertama dan THT adalah sebagai berikut ini: 

1. Prosedur Pengecekan Berkas Pengajuan serta Penelitian Klaim Pensiun 

Pertama dan THT  

a) Bagian Customer Service (CS) 

Berkas dokumen dan lembar SP4A yang telah diisi, diterima oleh petugas 

Customer Service (CS) untuk dilakukan prosedur berikut ini: 

− Meneliti kelengkapan berkas SP4A. 

− Melakukan wawancara seperlunya kepada peserta klaim. 

− Melakukan pemeriksaan PMK (pensiun, meninggal, keluar) dengan 

cara menginput NIP/NOPEN peserta ke dalam sistem pelayanan kantor 

cabang, untuk menghindari pembayaran ganda. Sistem kemudian akan 

melakukan pengecekan dengan database peserta. Apabila tidak 

memenuhi syarat, maka berkas SP4A beserta catatan tentang syarat-

syarat yang harus dipenuhi tersebut dikembalikan ke peserta untuk 

dilengkapi. 
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− Terhadap SP4A yang telah memenuhi syarat, kemudian akan 

diagendakan melalui layanan komputer yang ada guna keperluan 

pencetakan lembar data teknis.  

− Melampirkan lembar data teknis yang telah diberi paraf pada berkas 

SP4A, dan menyerahkannya kepada petugas penelitian. 

b) Petugas Penelitian SPP Klaim 

− Penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas SP4A. 

− Atas persyaratan telah lengkap dan pengisian formulir telah benar, 

selanjutnya akan dilakukan pencetakan lembar penelitian klaim 

pensiun pertama dan THT melalui sistem yang ada.  

− Mengisi data teknis pada berkas SP4A dengan kode khusus atau 

catatan seperlunya pada lembar penelitian, sebagai dasar peremajaan 

database peserta dan bahan pertimbangan kebenaran berkas oleh 

petugas verifikasi. 

− Pemberian paraf petugas pada lembar penelitian klaim, dilanjutkan 

dengan penyerahan berkas SP4A kepada petugas perekaman data 

peserta. 

c) Petugas Perekaman Data Peserta 

− Melakukan perekaman data peserta melalui sistem pelayanan kantor 

cabang berdasarkan kode khusus dalam berkas SP4A. Bila data peserta 

dinyatakan Tidak Ada Record, prosedur selanjutnya adalah 

menghubungi kantor pusat atau badan kepegawaian negara melalui 

internet/telepon maupun fax untuk meminta konfirmasi mengenai 

kebenaran data peserta. 
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− Menyerahkan berkas SP4A kepada petugas perhitungan. 

2. Prosedur Perhitungan serta Verifikasi Klaim Pensiun Pertama dan THT 

a) Petugas Perhitungan Manfaat 

− Melakukan perhitungan hak klim peserta dengan menginput NOPEN 

peserta ke dalam sistem yang ada.  

− Menerbitkan lembar perhitungan hak manfaat klaim, KARIP, dan 

Kartu Pembayaran Pensiun/Tunjangan (KP22), serta melampirkan ke 

dalam berkas SP4A dan menyerahkannya kepada petugas verifikasi. 

b) Petugas Verifikasi SPP Klaim 

− Memeriksa kelengkapan, kebenaran, keabsahan berkas SP4A dengan 

lembar perhitungan.  

− Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, lembar perhitungan 

hak klaim akan diberi paraf petugas kemudian diserahkan bersama 

dengan berkas SP4A kepada kepala seksi penetapan klaim untuk 

penyetujuan besarnya hak klaim yang dibayarkan dan kepada kepala 

bidang pelayanan untuk diotorisasi keabsahan pembayaran manfaat 

klaimnya.   

c) Petugas Agenda  SPP Klaim 

− Atas berkas SP4A yang telah diotorisasi, kemudian akan 

diadministrasi ke dalam buku ekspedisi penyelesaian klaim. 

Selanjutnya dilakukan pemilahan berkas SP4A dengan KP22 dan 

lembar penelitian, guna pengarsipan. Berkas SP4A yang telah dipilah, 

kemudian diserahkan kepada petugas pencetak voucher.  
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− Atas klaim yang telah dibayarkan, petugas agenda akan menyerahkan 

buku ekspedisi klaim kepada petugas pencetak voucher untuk 

ditandatangani.  

3. Prosedur Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Klaim Pensiun Pertama dan 

THT 

a) Petugas Pencetak Voucher  

− Meneliti berkas SP4A sebelum melakukan pencetakan voucher 

pembayaran klaim pensiun dan THT. Setelah dirasa cukup 

meyakinkan, menginput NOPEN guna pencetakan voucher yang 

sekaligus merupakan proses penjurnalan, melalui sistem pelayanan 

kantor cabang. Kemudian meminta otorisasi kepala seksi keuangan 

dan kepala bidang keuangan atas voucher yang ada.  

− Voucher yang telah diotorisasi beserta berkas SP4A, kemudian akan 

diberikan kepada kasir untuk dibayarkan. 

− Setelah klaim dibayarkan dilakukan pemeriksaan kelengkapan 

penandatanganan yang meliputi pembuat voucher, otorisator, dan 

pengesah pembayaran. Kemudian dilakukan pemilahan, lembar asli 

voucher pembayaran dan lembar perhitungan hak pensiun pertama 

beserta berkas SP4A asli akan dikirimkan ke Kantor Tata Usaha 

Negara Surabaya sebagai bukti pertanggungjawaban. Sedangkan 

lembar kedua voucher pensiun dan THT, lembar kedua perhitungan 

pensiun, dan lembar pertama perhitungan THT serta berkas tembusan 

SP4A, akan diserahkan kepada bagian administrasi keuangan. Atas 

lembar ketiga voucher pensiun dan THT, lembar ketiga perhitungan 
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hak pensiun dan THT, serta KARIP akan diserahkan kepada bagian 

umum untuk dikirimkan kepada peserta pensiun.  

− Menandatangani buku ekspedisi penyelesaian klaim, kemudian 

menyerahkannya kepada petugas agenda. 

b) Kasir 

− Menerima berkas SP4A yang telah disyahkan dan siap dibayarkan. 

− Mengecek kebenaran penerima atas berkas SP4A dengan identitas diri 

(KTP/SIM) yang diberikan peserta. Jika diragukan, batalkan 

pembayaran dan laporkan kepada kepala seksi keuangan dan kepala 

seksi penetapan klaim. 

− Menyerahkan voucher pembayaran untuk ditandatangani peserta 

dengan menyertakan pula materai.  

− Atas SP4A yang telah dibayarkan, kasir akan melakukan pengecapan 

tanda lunas pada voucher dan berkas SP4A, kemudian 

menyerahkannya kepada petugas pencetak voucher. 

− Membuat laporan harian kasir melalui sistem pelayanan kantor cabang, 

kemudian meminta otorisasi kepala seksi keuangan dan kepala bidang 

keuangan. 

c) Petugas Adminstrasi Keuangan 

− Lembar kedua voucher pensiun dan THT, lembar kedua perhitungan 

pensiun, dan lembar pertama perhitungan THT serta berkas tembusan 

SP4A yang telah diterima kemudian akan diarsip. 

− Pada akhir bulan, berdasarkan pemostingan akun yang telah dilakukan 

akan disusun neraca saldo. Neraca saldo yang telah disusun kemudian 



 

 

84 

akan dikirmkan ke Kantor Pusat Taspen Jakarta untuk dibuat laporan 

keuangan PT TASPEN (Persero) secara keseluruhan. 

 

Keterangan: 
1. SP4A = Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama dan THT 
2. Berkas Pensiun Pertama dan THT 
3. LDT = Lembar Data Teknis 
4. LPK = Lembar Penelitian Klaim Pensiun Pertama dan THT  
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Keterangan: 
1. SP4A = Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama dan THT 
2. Berkas Pensiun Pertama dan THT 
3. LDT = Lembar Data Teknis 
4. LPK = Lembar Penelitian Klaim Pensiun Pertama dan THT  
5. LPH = Lembar Perhitungan Hak Klaim Pensiun Pertama dan THT 
6. Karip = Kartu Peserta Taspen 
7. KP22 = Kartu Pembayaran Pensiun/Tunjangan 
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Keterangan: 
1. SP4A = Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama dan THT 
2. Berkas Pensiun Pertama dan THT 
3. LDT = Lembar Data Teknis 
4. LPK = Lembar Penelitian Klaim Pensiun Pertama dan THT  
5. LPH = Lembar Perhitungan Hak Klaim Pensiun Pertama dan THT 
6. Karip = Kartu Peserta Taspen 
7. KP22 = Kartu Pembayaran Pensiun/Tunjangan 
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Keterangan: 
1. SP4A = Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama dan THT 
2. Berkas Pensiun Pertama dan THT 
3. LDT  = Lembar Data Teknis 
4. LPK  = Lembar Penelitian Klaim Pensiun Pertama dan THT  
5. LPH  = Lembar Perhitungan Hak Klaim Pensiun Pertama dan THT 
6. Karip = Kartu Peserta Taspen 
7. KP22 = Kartu Pembayaran Pensiun/Tunjangan 
8. D = Dokumen Disimpan Berdasarkan Tanggal Transaksi 
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4.2.5  Tata Cara Pembayaran Hak Klaim Pensiun Pertama dan THT 

       Tata cara pembayaran manfaat atas pensiun dan THT yang dibayarkan 

kepada peserta, dilakukan dengan cara berikut ini: 

1. Sistem langsung, merupakan suatu sistem yang memfasilitasi peserta untuk 

menerima pembayaran atas manfaat pensiun dan THT yang menjadi haknya, 

secara tunai di kantor cabang utama (KCU) atau kantor cabang (KC) Taspen.  

2. Sistem tidak langsung, merupakan suatu sistem yang memfasilitasi peserta 

untuk menerima pembayaran pensiun bulanan melalui kantor pos atau bank 

mitra kerja Taspen.  

  

4.3 Teknik Analisis Data  

4.3.1 Pengendalian Intern atas Sistem dan Prosedur Pembayaran Klaim 

Pensiun Pertama serta THT Secara Terkomputerisasi 

       Analisa penerapan pengendalian intern atas sistem dan prosedur pembayaran 

klaim pensiun pertama serta THT secara terkomputerisasi, terbagi menjadi dua 

bagian besar perhatian yaitu: 

4.3.1.1 Analisa Penerapan Pengendalian Umum Perusahaan  

a. Pemisahan Fungsi dan Tanggungjawab 

      Dalam lingkungan pengolahan data PT TASPEN (Persero), masing-masing 

fungsi dan tanggung jawab yang ada telah terpisah secara cukup memadai. Fungsi 

operasi komputer dijalankan oleh petugas pelayanan dan petugas keuangan, 

sedangkan fungsi analisis sistem dan fungsi pemrograman sistem, tersentralisasi 

dengan Kantor Cabang Utama Taspen Surabaya. Sementara fungsi maintenance 

komputer dilakukan oleh pelaksana bagian umum dan secara langsung 
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bertanggungjawab kepada kepala seksi umum. Sedangkan fungsi kepustakaan 

SIA dilakukan oleh petugas dosir yang bertanggungjawab secara langsung kepada 

petugas perekaman data peserta dan bertanggungjawab secara tidak langsung 

kepada kepala seksi penetapan klaim. Dimana masing-masing fungsi tersebut, 

tidak memiliki akses terhadap perubahan maupun pembaruan sistem aplikasi yang 

telah tersedia.  

      Sementara dalam lingkungan operasi pembayaran klaim oleh PT TASPEN 

(Persero) KC Malang, prinsip pemisahan fungsi belum dilaksanakan secara 

memadai, sebagaimana hasil analisa berikut ini: 

• Pemisahan antara fungsi pelaksana dan pengotorisasi 

      Pada hakikatnya, kepala seksi keuangan bersama dengan kepala bidang 

keuangan akan mengotorisasi voucher pembayaran klaim untuk dibayarkan 

kepada peserta oleh kasir. Namun dalam prakteknya, disaat kasir sedang 

berhalangan hadir atau sedang melakukan penyetoran uang ke bank dan tidak 

ada petugas pelaksana keuangan lainnya, kepala seksi keuangan menggantikan 

posisi kasir dalam melakukan pembayaran kepada peserta tanpa nota dinas 

maupun persetujuan kepala bidang keuangan. Sebagai bentuk pengendalian, 

setiap voucher pembayaran klaim yang telah dibayarkan akan diarsip dan pada 

akhir bulan akan dicocokkan dengan daftar rekapitulasi dana pembayaran 

klaim bulanan untuk mendeteksi timbulnya penyelewengan dana. 

• Pemisahan antara fungsi pelaksana dan fungsi pencatat 

      Dalam sistem dan prosedur pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, 

kasir berwenang melakukan penarikan kas (baik dari brankas maupun bank), 

penyetoran kas ke dalam brankas/ke bank, serta melaporkan posisi kas 
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perusahaan dalam laporan kas harian. Sebagai bentuk pengendalian, atas 

setiap penarikan atau penyetoran dana dari/ke brankas maupun bank akan 

dimintakan persetujuan kepala seksi keuangan. Sedangkan atas setiap 

penarikan maupun penyetoran kas dari/ke bank harus menyertakan bukti 

tertulis dari bank guna keperluan pengecekan dengan laporan harian kasir 

pada hari yang sama dimana penarikan/penyetoran kas dilakukan. 

• Pemisahan fungsi pencatat dan fungsi pengotorisasi 

      Pada hakikatnya, tugas pembuatan laporan harian kasir adalah merupakan 

tugas harian kasir setelah melakukan pembayaran klaim pensiun dan THT. 

Sementara tugas kepala seksi keuangan adalah untuk mengotorisasi laporan 

harian kasir. Namun dalam prakteknya, laporan harian kasir dibuat oleh kepala 

seksi keuangan dan diotorisasi olehnya bersama dengan kepala bidang 

keuangan. Akan tetapi, dikarenakan laporan harian kasir telah dibuat 

terintegrasi dengan voucher yang telah dibayarkan maka semakin 

memperkecil peluang pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. 

b. Rancangan Formulir, Dokumen dan Catatan Akuntansi  

      Keseluruhan formulir, dan dokumen yang digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas guna pembayaran klaim pensiun pertama dan THT telah 

disajikan secara informatif, sederhana, singkat, dan jelas. Masing-masing formulir 

dan dokumen telah dibuat bernomor urut tercetak, berangkap ganda dan 

mencantumkan pihak pembuat, pihak pengkaji, serta waktu pemrosesan sehingga 

memudahkan pengidentifikasian kesalahan jika timbul hal-hal yang tidak 

diinginkan. Sementara itu, catatan akuntansi yang digunakan seperti jurnal, buku 

besar, dan laporan harian kasir telah terintegrasi dengan proses pembayaran klaim 
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sehingga lebih efisien dan semakin memperkecil peluang pihak-pihak tidak 

bertanggungjawab untuk melakukan rekayasa atas catatan akuntansi yang akan  

diterbitkan.  

c. Sistem Otorisasi 

Pada hakikatnya, setiap formulir maupun dokumen akan diotorisasi oleh pihak 

yang berwenang terlebih dahulu sebelum dilakukan pemrosesan lanjutan. Namun 

dalam prakteknya, seringkali voucher bayar belum diotorisasi oleh kepala seksi 

keuangan dan kepala bidang keuangan, akan tetapi telah dibayarkan oleh kasir. 

Praktek lain yang menyalahi prosedur dan kebijakan manajemen yang berlaku 

juga terjadi pada pembubuhan cap lunas dalam voucher yang belum dibayarkan. 

Praktek-praktek semacam ini bertentangan dengan kebijakan yang diberlakukan 

manajemen dan membuka peluang terjadinya moral hazard dari pihak-pihak yang 

tidak bertanggungjawab.  

d. Supervisi 

Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat peneliti sehubungan dengan 

pelaksanaan supervisi dalam aktivitas keseharian pembayaran klaim pensiun dan 

THT, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi yang diterapkan PT TASPEN 

(Persero) KC Malang masih kurang memadai. Supervisi yang dilakukan kepala 

bidang maupun kepala seksi yang berhubungan langsung dengan pelaksana 

pelayanan belum secara memadai mampu mengatasi adanya penyimpangan dari 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari kurang disiplinnya 

petugas pelayanan dalam menjalankan tugasnya, contohnya pada saat jam kerja 

beberapa petugas pelayanan terlihat menunda-nunda pemrosesan pembayaran 

klaim dengan cara mencuri-curi waktu untuk bermain game, dan datang terlambat 
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selepas istirahat siang, sehingga berakibat pada tingkat ketidakefisienan 

penyelesaian klaim. Keberadaan supervisi seharusnya dapat mengatasi beberapa 

persoalan tersebut.  

e. Pengendalian Akses 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, bentuk 

pengendalian atas akses fisik yang dilakukan oleh PT TASPEN KC Malang 

adalah sebagai berikut; (1) komputer ditempatkan dalam ruang terkunci, (2) 

pembatasan akses ke dalam sistem hanya untuk pihak yang berwenang saja 

berdasarkan password yang diinputkan ke dalam sistem, (3) pembatasan akses ke 

brankas hanya dengan persetujuan kepala seksi keuangan, dan (4) tradisi 

penyetoran seluruh uang yang ada dalam brankas ke bank setiap harinya, kecuali 

untuk sejumlah uang yang akan dibayarkan esok pagi atau tidak jadi dibayarkan 

pada hari ini maka uang tersebut akan disimpan dalam brankas perusahaan. 

Sementara itu penerapan pengendalian akses fisik yang dinilai masih kurang 

adalah meliputi; (1) pemakaian kamera CCTV sebagai bentuk pengamanan 

terhadap fasilitas komputer, dan (2) kesadaran untuk me-logoff komputer yang 

ada dalam jangka waktu dimana tidak ada aktivitas dalam terminal sebagai 

langkah pengendalian terhadap akses tidak syah ke sistem komputer. 

f. Pengendalian Penyimpanan Data 

Bentuk pengendalian atas penyimpanan data yang dilakukan oleh PT 

TASPEN (Persero) KC Malang adalah dengan cara; (1) file data transaksi 

pembayaran tersimpan dalam beberapa bentuk yaitu dalam bentuk fisik dan 

database (seluruh berkas SP4A di-scan untuk keperluan pendokumentasian ke 

dalam database peserta oleh PT TASPEN), (2) file data transaksi yang tersimpan 
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dalam bentuk-bentuk tersebut diarsip dalam ruangan terpisah dari ruangan operasi 

komputer, yang dimana terlindung dari api, debu, dan kelembapan, (3) 

pembatasan akses ke dalam ruang kearsipan hanya untuk pihak yang berwenang 

dan dengan persetujuan petugas dosir (Pustakawan SIA), dan (4) tersedianya UPS 

dan Genset sebagai langkah antisipasi pengamanan terhadap data jika listrik mati. 

g. Verifikasi Independen 

Bentuk verifikasi independen yang dilakukan oleh PT TASPEN Malang 

adalah sebagai berikut; (1) membentuk Tim AMI yang bertugas memonitoring 

dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyelesaian permohonan pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT oleh perusahaan, dan (2) menugaskan auditor 

eksternal guna mendeteksi kewajaran laporan keuangan atas operasi perusahaan.  

 

4.3.1.2 Analisa terhadap pengendalian aplikasi  

Hasil analisa atas penerapan pengendalian aplikasi yang telah diterapkan 

perusahaan berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti, terbagi pada beberapa bagian berikut ini: 

a. Pengendalian Masukan 

Adapun bentuk pengendalian masukan atas pemrosesan transaksi pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT yang dilakukan PT TASPEN (Persero) KC 

Malang meliputi: 

1. Pembatasan akses ke dalam sistem operasi penyelesaian klaim, hanya untuk 

pihak yang berwenang saja berdasarkan password yang diinputkan ke dalam 

sistem. Password yang diinputkan hanya diketahui pihak tersebut. Sistem 

pelayanan kantor cabang yang ada membatasi akses ke dalam sistem 
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berdasarkan pembagian tugas masing-masing petugas pelayanan, dan petugas 

pelayanan diwajibkan membuat password untuk digunakan dalam 

pengoperasian sistem yang hanya diketahui olehnya. 

2. Atas berkas SP4A yang diajukan peserta, customer service akan melakukan 

pemeriksaan kebenaran pengajuan klaim oleh peserta, dengan cara 

mewawancarai peserta untuk memperoleh informasi secara lebih lanjut guna 

penguatan kebenaran pengajuan klaim. Selain itu, customer service juga 

melakukan pengecekan kepesertaan pengaju dengan database perusahaan 

untuk mengidentifikasi kebenaran penerima klaim, dan jenis pensiun yang 

akan diterima. Atas kebenaran berkas SP4A yang diragukan, customer service 

akan meminta persetujuan kepala seksi penetapan klaim guna pengembalian 

segera atas berkas SP4A kepada peserta. 

b. Pengendalian Pemrosesan 

Adapun bentuk pengendalian atas aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) KC 

Malang adalah sebagai berikut: 

1. Berkas SP4A yang telah diteliti kelengkapannya oleh customer service, 

kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan mengenai kelengkapan, 

kebenaran dan keabsahan berkas oleh petugas penelitian. Pemeriksaan yang 

dilakukan berupa pemeriksaan secara manual terhadap berkas, kemudian 

diikuti dengan pemberian kode khusus atau catatan seperlunya pada lembar 

penelitian dan lembar data teknis pada berkas SP4A, sebagai dasar peremajaan 

database peserta dan bahan pertimbangan kebenaran berkas oleh petugas 

verifikasi. 
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2. Atas pemberian kode khusus atau catatan seperlunya pada lembar penelitian 

dan data teknis pada berkas SP4A, petugas perekaman data peserta kemudian 

akan melakukan perekaman data peserta ke dalam database perusahaan. Bila 

data peserta dinyatakan Tidak Ada Record dalam database peserta, prosedur 

selanjutnya adalah menghubungi kantor pusat atau badan kepegawaian negara 

melalui internet/telepon maupun fax untuk meminta konfimasi mengenai 

kebenaran data peserta. 

3. Berkas SP4A kemudian akan diverifikasi oleh petugas perhitungan secara 

visual. Setelah diperoleh cukup keyakinan atas verifikasi visual berkas SP4A, 

petugas perhitungan kemudian akan menginput tanda teknis dari lembar 

penelitian ke dalam format perhitungan klaim, apabila dinyatakan wajar oleh 

sistem maka lembar perhitungan akan dicetak. 

4. Lembar perhitungan hak klaim yang telah tercetak, kemudian akan diverifikasi 

oleh petugas verifikasi. Proses verifikasi yang dilakukan meliputi verifikasi 

manual lembar perhitungan hak dengan berkas yang terlampir, dan verifikasi 

secara terkomputerisasi untuk mengecek kebenaran proses perhitungan hak 

klaim berdasarkan input data dari berkas SP4A yang terlampir. Atas 

kesesuaian yang ada, lembar perhitungan hak kemudian akan diotorisasi oleh 

kepala seksi penetapan klaim dan kepala bidang pelayanan.  

5. Atas penetapan klaim pensiun pertama dan THT yang telah dilakukan, petugas 

agenda kemudian akan membukukan ke dalam buku ekspedisi penyelesaian 

klaim dan salinannya akan dikirimkan kepada kepala kantor cabang per 

harinya. 
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6. Berkas SP4A yang telah ditetapkan kemudian akan dikirimkan kepada petugas 

pencetak voucher. Sebelum melakukan pencetakan voucher, berkas SP4A 

akan diteliti kembali oleh petugas pencetak voucher. Atas berkas SP4A yang 

telah diyakini kebenarannya kemudian akan dilakukan pencetakan voucher. 

7. Voucher yang telah tercetak seringkali langsung diserahkan kepada kasir 

untuk dibayarkan tanpa didahului dengan otorisasi kepala seksi keuangan dan 

kepala bidang keuangan. Voucher juga dalam prakteknya seringkali telah 

diberi cap lunas sebelum dibayarkan oleh kasir. Kedua hal tersebut 

bertentangan dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan. 

8. Sebelum voucher dibayarkan oleh kasir, berkas SP4A beserta voucher akan 

diperiksa kecocokannya dengan kartu identitas diri yang diajukan peserta guna 

mengecek kebenaran penerima klaim. Atas ketidakcocokan yang ada, kasir 

akan mengkonfirmasi ketidakcocokkan yang ada kepada kepala seksi 

keuangan. Apabila masih diragukan, kasir akan membatalkan pembayaran dan 

mengkonfirmasi kepala seksi penetapan klaim untuk ditindaklanjuti oleh 

petugas pelayanan. 

c. Pengendalian Keluaran 

Bentuk pengendalian keluaran yang diterapkan oleh PT TASPEN (Persero) 

KC Malang, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada akhir bulan, petugas keuangan bagian SPJ selalu membuat laporan 

pertanggungjawaban yang memuat hasil perbandingan voucher-voucher klaim 

pensiun yang telah dibayarkan dengan daftar rekapitulasi dana pembayaran 

klaim bulanan. Laporan pertanggungjawaban ini kemudian akan diotorisasi 
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oleh kepala bidang keuangan dan kepala kantor cabang sebelum dikirimkan 

kepada Kantor Tata Usaha Negara Surabaya. Sedangkan sebagai bentuk 

rekonsiliasi atas keabsahan pembayaran klaim THT, voucher THT yang telah 

dibayarkan, diakhir bulan akan dibandingkan dengan buku ekspedisi 

penyelesaian klaim serta  daftar rekapitulasi dana pembayaran klaim bulanan.  

2. Atas bukti penarikan dana dari bank perharinya akan dicocokkan di akhir 

bulan dengan rekening koran bank dan laporan harian kasir yang telah 

dikumpulkan selama satu bulan. 

3. Penyetoran kas setiap hari pada pukul 15.00 WIB oleh kasir guna pencegahan 

terhadap pencurian aset. 

 

4.3.2 Gambaran Struktur Pengendalian Intern Atas Transaksi 

Pembayaran Klaim Pensiun Pertama dan THT Secara Keseluruhan 

       Secara keseluruhan, struktur pengendalian intern atas transaksi pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT dapat digambarkan sebagai berikut: 

4.3.2.1 Lingkungan Pengendalian 

      Bentuk analisa yang dilakukan peneliti terkait dengan lingkungan 

pengendalian di sekitar aktivitas operasi pembayaran klaim pensiun pertama dan 

THT pada PT TASPEN (Persero) KC Malang adalah sebagai berikut: 

a. Integritas dan Nilai Etika Manajemen 

      Bentuk peningkatan integritas dan nilai etika yang dilakukan oleh 

manajemen PT TASPEN (Persero) KC Malang adalah dengan cara; (1) 

mengikutkan karyawan PT TASPEN secara rutin dalam program pengajian 

dan ceramah agama setiap satu bulan sekali, (2) mengikutkan karyawan dalam 
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seminar Emotional Spiritual Question (ESQ), dan (3) mengikutkan karyawan 

dalam program training standar pelayanan prima kepada peserta. 

b. Struktur Organisasi 

      Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi-fungsi terkait dengan 

proses pembayaran klaim yang terdapat dalam struktur organisasi PT 

TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang telah diterapkan secara memadai, 

sesuai dengan yang tertuang dalam deskripsi jabatan masing-masing terkecuali 

untuk pemegang wewenang kepala seksi keuangan. Peran kepala seksi 

keuangan sebagai fungsi yang menyiapkan dan juga sebagai fungsi yang 

mengendalikan penerimaan serta pengeluaran kantor cabang dalam deskripsi 

jabatan yang ada, berpeluang menciptakan tindak kecurangan maupun tindak 

penyelewengan sehingga pembatasan atas kedua fungsi ini diperlukan.  

      Sementara itu, dalam fungsi organisasi PT TASPEN (Persero) KC Malang 

tidak terdapat adanya fungsi organisasi yang menganggur. Hal ini dikarenakan 

dalam pemrosesan pembayaran klaim sehari-harinya, dibatasi oleh waktu 

sehingga menuntut setiap fungsi untuk memaksimalkan kinerjanya untuk 

memenuhi target operasi perusahaan. Akan tetapi dalam praktek 

kesehariannya masih terdapat beberapa karyawan yang dengan sengaja 

melakukan tindakan-tindakan diluar ketetapan  perusahaan, misalnya mencuri-

curi untuk bermain game dan datang terlambat setelah waktu istirahat siang.  

c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

      Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tidak semua karyawan 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang 

didudukinya saat ini dalam perusahaan. Namun ketidaksesuaian latar belakang 
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pendidikan dengan profesi yang ada, hingga saat ini belum menjadi kendala 

bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan secara berkala, PT TASPEN selalu 

mengadakan program pelatihan dan pengembangan ketrampilan karyawan 

yang mewajibkan setiap karyawan untuk mengikuti program-program 

tersebut. Adapun bentuk program pelatihan dan pengembangan ketrampilan 

karyawan yang dilakukan oleh PT TASPEN adalah meliputi program dibawah 

ini: 

• Program pelatihan pengaplikasian Sistem Pelayanan Terkomputerisasi 

Kantor Cabang  

• Program Rotasi Karyawan 

• Program Pelatihan Pelayanan Prima 

• Program Kursus Bahasa Inggris 

• Program Penyediaan Sarana Perpustakaan, dan program lainnya. 

Dimana kesemua program tersebut ditujukan untuk melatih dan 

mengembangkan kompetensi karyawan agar dapat memaksimalkan kinerjanya 

guna pencapaian target akhir sasaran perusahaan. 

  

4.3.2.2 Perhitungan Resiko 

       Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa risiko yang mungkin dihadapi perusahaan beserta langkah 

penanggulangan yang telah dilakukan perusahaan terkait proses pelaksanaan 

penyelesaian klaim pensiun pertama dan THT adalah sebagai berikut ini: 
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1. Prosedur Pengecekan dan Penelitian Berkas Pengajuan Klaim Pensiun 

Pertama serta THT 

      Khusus dalam prosedur penelitian klaim pensiun pertama dan THT, pada 

umumnya resiko yang mungkin timbul adalah kesalahan input data peserta 

oleh petugas, kelalaian petugas, dan gangguan jaringan dalam memproses SPP 

klaim. Dalam rangka mengatasi risiko kesalahan input data peserta dan resiko 

kelalaian oleh petugas, PT TASPEN menerapkan prosedur penelitian berlapis 

terkait dengan penyelesaian permohonan klaim tersebut. Hal ini dilakukan 

karena proses penelitian merupakan proses awal pendeteksian kesalahan atau 

kemungkinan kecurangan terjadi, oleh sebab itu PT Taspen sendiri dalam 

melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas 

pengajuan SPP klaim menerapkan prosedur penelitian berlapis. 

      Sebagai langkah awal penelitian, berkas SP4A yang diajukan peserta akan 

diteliti kelengkapannya dan dilakukan pemeriksaan PMK (pensiun, 

meninggal, keluar) melalui prasarana komputer guna mendeteksi kebenaran 

identitas yang diajukan peserta dalam berkas SP4A dengan database peserta 

yang dimiliki PT TASPEN. Selain itu, juga dilakukan langkah antisipasi 

lainnya berupa wawancara dengan peserta seputar permohonan klaim yang 

diajukan untuk menindaklanjuti kebenaran berkas beserta identitas diri 

peserta. Setelah customer service memperoleh keyakinan, proses penelitian 

dilanjutkan oleh petugas penelitian yang akan memeriksa kebenaran dan 

keabsahan berkas SP4A secara manual, diikuti dengan mencocokkan gaji 

pokok peserta dan besarnya tunjangan pensiun serta THT dalam berkas, 

dengan Table Gaji dan Tunjangan pada komputer. Sedangkan dalam rangka 
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mengatasi ancaman risiko gangguan jaringan, PT TASPEN (Persero) Kantor 

Cabang Malang selama ini hanya sebatas melakukan langkah konfirmasi 

kepada KCU PT TASPEN (Persero) Surabaya seputar gangguan yang terjadi 

dan belum sampai menanganinya secara langsung.  

2. Prosedur Perhitungan dan Verifikasi Klaim Pensiun Pertama serta THT 

      Risiko yang mungkin timbul terkait dengan prosedur perhitungan dan 

verifikasi klaim pensiun pertama serta THT yang selama ini terjadi adalah 

kesalahan input data peserta, kelalaian petugas dan faktor gangguan jaringan. 

Untuk mengatasi risiko kesalahan input data peserta dan resiko kelalaian, 

petugas perhitungan akan melakukan verifkasi visual terhadap berkas SP4A 

terlebih dahulu sebelum menginput tanda teknis dari lembar penelitian ke 

dalam format perhitungan klaim, apabila dinyatakan wajar oleh sistem maka 

lembar perhitungan akan dicetak. Apabila ada ketidaksesuaian petugas 

perhitungan akan mengembalikan berkas yang ada dan mengkonfirmasikan 

kepada petugas penelitian sebelumnya untuk melakukan koreksi atas 

ketidaksesuaian yang terjadi. 

      Lembar perhitungan yang telah dicetak beserta berkas SP4A, kemudian 

akan diteliti kembali kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya oleh petugas 

verifikasi. Proses verifikasi yang dilakukan meliputi verifikasi manual lembar 

perhitungan hak dengan berkas yang terlampir, dan verifikasi secara 

terkomputerisasi untuk mengecek kebenaran proses perhitungan hak klaim 

berdasarkan input data dari berkas SP4A yang terlampir. Atas kesesuaian yang 

ada, lembar perhitungan hak kemudian akan diotorisasi oleh kepala seksi 

penetapan klaim dan kepala bidang pelayanan. Namun dalam prosesnya, 
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sebelum mengotorisasi lembar perhitungan klaim dan berkas SP4A kepala 

seksi penetapan klaim akan memeriksa kembali kelengkapan, kebenaran dan 

keabsahan berkas SP4A yang diajukan peserta. Sedangkan langkah antisipasi 

atas ancaman resiko gangguan jaringan, selama ini petugas perhitungan belum 

mampu mengatasinya. Langkah antisipasinya hanyalah mengkonfirmasikan 

kepada KCU PT TASPEN (Persero) Surabaya. 

3. Prosedur Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Klaim Pensiun Pertama dan 

THT 

      Ancaman resiko yang mungkin terjadi dalam prosedur pengeluaran kas 

guna pembayaran klaim pensiun pertama dan THT adalah: 

− Rangkap jabatan fungsi pembuat laporan harian kasir dengan fungsi 

pengotorisasi laporan harian kasir 

Resiko rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan, 

sebagai pihak pembuat dan juga pengotorisasi laporan harian kasir dapat 

memicu tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana.  

− Pencurian dan penyelewengan kas perusahaan 

Langkah antisipasi yang dilakukan perusahaan untuk menangani resiko ini 

adalah menyetorkan seluruh kas dalam brankas ke bank pada akhir hari 

kerja, guna menghindari resiko kehilangan kas. Sedangkan untuk 

menghindari penyelewengan kas oleh kasir, perusahaan menetapkan 

aturan bahwa setiap penarikan atau pengeluaran kas harus dengan 

persetujuan kepala seksi keuangan dan disertai dengan bukti tertulis 

jumlah kas yang dikeluarkan dari pihak ketiga. 

− Kesalahan pembayaran klaim pada pihak yang tidak berhak 
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Untuk mencegah kesalahan pembayaran, kasir diharuskan memeriksa 

tanda pengenal pemohon yang kemudian akan dicocokkan dengan berkas 

SP4A yang diajukan. Jika diragukan, kasir diharuskan melapor pada 

kepala seksi keuangan, dan jika masih diragukan, batalkan pembayaran 

dan konfirmasikan kepada kepala seksi penetapan klaim. 

  

4.3.2.3 Informasi dan Komunikasi 

      Pembayaran klaim pensiun pertama dan THT akan dilakukan oleh Kasir, jika 

kepala seksi penetapan klaim dan kepala bidang pelayanan telah menyetujui 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT kepada peserta. Setelah 

mendapatkan persetujuan, kasir akan melakukan pengecapan pada voucher 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT kepada peserta. Kemudian kasir 

akan meminta otorisasi kepala seksi keuangan dan kepala bidang keuangan atas 

pembayaran voucher pensiun pertama dan THT yang telah dilakukan. Atas 

voucher yang telah dibayarkan, pada setiap akhir hari kepala seksi keuangan akan 

menyusun laporan harian kasir melalui sistem yang ada. Laporan harian kasir 

yang telah disusun, kemudian akan diotorisasi oleh kepala seksi keuangan dan 

kepala bidang keuangan.  

      Pada akhir bulan, arsip voucher pembayaran pensiun dan THT selama satu 

bulan, akan dicocokkan dengan daftar rekapitulasi dana pembayaran bulanan. 

Sementara bukti penarikan dana dari bank akan dicocokkan dengan laporan harian 

kasir dan rekening koran dari bank. Kemudian atas arsip klaim SP4A yang telah 

dibayarkan, selanjutnya berkas asli SP4A akan dikirimkan ke Kantor Tata Usaha 

Negara Surabaya, sementara lembar kedua berkas SP4A akan diserahkan ke 
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petugas administrasi keuangan untuk diarsip, dan lembar terakhir akan dikirim ke 

peserta melalui bagian umum. 

 

4.3.2.4 Aktvitas Pengendalian 

1. Pemisahan Tugas 

      Prinsip pemisahan tugas telah dilaksanakan dengan cukup baik, walaupun 

tidak sepenuhnya rangkap jabatan dapat dihindarkan dalam aktivitas 

pemrosesan penyelesaian klaim keseharian perusahaan. Rangkap jabatan yang 

ada selalu melalui persetujuan kepala bidang yang terkait, kecuali untuk 

kasus-kasus tertentu dimana terdapat kekosongan jabatan yang tidak ada 

petugas penggantinya sementara pemrosesan dibatasi oleh waktu, maka 

biasanya rangkap jabatan yang ada tidak melalui persetujuan kepala bidang 

yang terkait. Hal ini dilakukan demi efisiensi waktu, namun walaupun 

demikian rangkap jabatan yang ada tidak pernah sampai berakibat fatal hingga 

mengakibatkan kesalahan pembayaran. Hal ini tidak lain dikarenakan 

perusahaan menggunakan prosedur pemeriksaan berlapis dalam proses 

penanganan klaim. Selain itu, untuk meminimalisir risiko dari rangkap jabatan 

yang ada antara tugas kepala seksi keuangan sebagai pembuat sekaligus 

pengotorisasi laporan harian kasir, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa 

disetiap akhir bulan akan diadakan pencocokan voucher-voucher yang telah 

dibayarkan selama sebulan akan dibandingkan dengan daftar rekapitulasi dana 

pembayaran klaim bulanan.       
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2. Pengamanan terhadap aktiva, dokumen, catatan akuntansi, dan program 

komputer 

     Bentuk pengamanan terhadap aktiva kas yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan brankas untuk melindungi kas dari resiko pencurian dan 

kebakaran. Pengeluaran kas dalam jumlah kecil dapat diambil secara langsung 

dari brankas perusahaan, sedangkan untuk pengeluaran kas dalam jumlah 

besar, perusahaan akan menggunakan cek. Setelah transaksi pembayaran 

klaim harian ditutup, brankas akan dikosongkan dengan menyetorkan seluruh 

uang yang ada dalam brankas ke bank, kecuali untuk sejumlah uang yang akan 

dibayarkan esok pagi atau tidak jadi dibayarkan pada hari ini maka uang 

tersebut akan disimpan dalam brankas perusahaan. 

Sedangkan bentuk pengamanan terhadap laporan keuangan terdahulu yang 

telah tercetak, adalah dengan cara disimpan dalam ruangan dosir berdasarkan 

periode pelaporan. Sementara untuk laporan keuangan periode berjalan akan 

disimpan di rak besi ruang administrasi keuangan serta dikelompokkan 

berdasarkan periode pelaporan.  

Dalam hal pengamanan terhadap fasilitas komputer, peneliti 

menyimpulkan bahwa bentuk pengamanan yang ada belum sepenuhnya 

memadai. Hal ini sebagaimana terlihat pada kasus pencurian baru-baru ini 

dimana sebagian besar komputer bagian pelayanan hilang dikarenakan 

keteledoran petugas keamanan menutup jendela ruangan perusahaan. Oleh 

karena itu, hal yang perlu diperhatikan ke depannya oleh perusahaan adalah 

masalah pengamanan komputer yang lebih ketat oleh perusahaan. 

 



 

 

106 

4.4.4.5 Pemonitoran (Pengawasan) 

       Untuk memastikan bahwa pedoman perusahaan benar-benar dilaksanakan, 

kantor cabang Taspen Malang membentuk Tim AMI yang bertugas memonitorng 

dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyelesaian permohonan pembayaran 

klaim pensiun pertama dan THT oleh perusahaan. Pada setiap periodenya, TIM 

AMI yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala kantor cabang dan 

bersifat independen dengan bagian lainnya ini, selalu meminta rekap kesesuaian 

atau ketidaksesuaian terhadap pembayaran klaim pensiun dan THT yang 

dilakukan per periodenya kepada salah satu petugas keuangan yang khusus 

membuat rekonsiliasi/penyesuaian harian terhadap kesesuaian ataupun 

ketidaksesuaian pembayaran klaim yang ada dengan bukti-bukti pendukung. Atas 

setiap kesesuaian ataupun ketidaksesuaian yang terjadi, TIM AMI akan 

melaporkannya kepada kepala kantor cabang, untuk selanjutnya ditindaklanjuti 

guna pemberian reward atau punishment terhadap kinerja yang ada. Langkah ini 

dilakukan sebagai upaya pengendalian dan kontrol terhadap aktivitas operasi 

utama perusahaan. 

      Namun agaknya, pengawasan yang ada belum mampu mengatasi masalah 

beberapa karyawan yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan diluar 

ketetapan  perusahaan, misalnya mencuri-curi untuk bermain game dan datang 

terlambat setelah waktu istirahat siang. Sehingga ke depannya mungkin yang 

perlu diperhatikan adalah masalah supervisi yang perlu diperketat pada masing-

masing kepala seksi maupun kepala bidang, agar operasi perusahaan dapat 

berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 

penerapan pengendalian intern pada aktivitas pembayaran klaim pensiun pertama 

dan THT pada PT TASPEN (Persero) KC Malang, maka didapat sejumlah fakta 

terkait pemenuhan komponen-komponen pengendalian intern dalam keseharian 

penyelesaian pembayaran klaim pensiun pertama dan THT. Fakta-fakta tersebut 

meliputi: 

1. Adanya upaya positif perusahaan dalam meningkatkan keahlian, ketrampilan, 

motivasi serta konsistensi karyawan PT Taspen dalam memegang kode etik 

sebagai pegawai PT TASPEN secara berkala melalui sejumlah tindakan 

berikut ini; (1) mengikutkan karyawan PT TASPEN secara rutin dalam 

program pengajian dan ceramah agama setiap satu bulan sekali, (2) 

mengikutkan karyawan dalam seminar Emotional Spiritual Question (ESQ), 

serta (3) mengikutkan karyawan dalam program training Standar Pelayanan 

Prima Kepada Peserta. Namun agaknya beberapa langkah konkret yang 

dilakukan perusahaan secara berkala tersebut, belum mampu memberi dampak 

positif pada peningkatan kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan, jika 

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2006, PT TASPEN (Persero) KC 

Malang mampu meraih predikat TEA PRATAMA berdasarkan hasil survey 

tentang kepuasan karyawan dan kepuasan peserta. Namun di tahun 2009, 
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terjadi penurunan kinerja pegawai dengan tidak diraihnya kembali predikat 

TEA PRATAMA di tahun 2009. 

2. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi-fungsi terkait dengan 

proses pembayaran klaim yang terdapat dalam struktur organisasi PT 

TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang telah diterapkan secara memadai, 

sesuai dengan yang tertuang dalam deskripsi jabatan masing-masing terkecuali 

untuk pemegang wewenang kepala seksi keuangan. Selain itu, dalam fungsi 

organisasi PT TASPEN (Persero) KC Malang tidak terdapat adanya fungsi 

yang menganggur, yang ada hanyalah beberapa petugas pelayanan yang 

bertindak diluar standar operasi yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan profesi yang sedang 

dijalankan oleh para pegawai, mampu disingkapi secara baik oleh perusahaan 

dengan mengadakan sejumlah program pelatihan dan pengembangan 

ketrampilan karyawan secara berkala, sehingga tidak menjadi kendala bagi 

perusahaan dalam menjalankan operasinya.  

4. Resiko yang mungkin dihadapi PT TASPEN (Persero) KC Malang terkait 

dengan operasi penyelesaian klaim pensiun pertama dan THT secara harian, 

mampu dikelola dan diminimalisir oleh perusahaan sehingga tidak 

mengganggu stabilitas operasi perusahaan. Hanya resiko yang terkait dengan 

gangguan jaringan pada sistem operasi perusahaan dan juga resiko atas 

terjadinya rangkap jabatan antar fungsi pembuat laporan harian kasir dan 

fungsi pengotorisasi laporan harian kasir, yang hingga saat ini belum 

disingkapi secara baik oleh perusahaan. 
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5. Informasi dan komunikasi yang terjalin dari sistem yang diberlakukan 

perusahaan terkait dengan aktivitas pembayaran klaim pensiun pertama dan 

THT secara harian oleh PT TASPEN, telah berjalan dengan baik. Namun, 

dalam hal pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur operasi yang tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya oleh petugas pelayanan sehingga membuka 

peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dalam hal berkas dan 

voucher klaim, seringkali belum diotorisasi oleh kepala seksi keuangan dan 

kepala bidang keuangan tapi telah dibayarkan oleh kasir. Praktik lainnya yang 

juga menyalahi prosedur adalah pemberian cap lunas pada berkas dan voucher 

yang belum dibayarkan. Kedua praktik operasi tersebut, dapat mengancam 

stabilitas operasi perusahaan  jika tidak segera ditangani. 

6. Prinsip pemisahan tugas secara umum, telah dilaksanakan dengan cukup baik. 

Walaupun tidak sepenuhnya rangkap jabatan dapat dihindarkan dalam 

aktivitas pemrosesan penyelesaian klaim harian oleh perusahaan. Namun 

rangkap jabatan yang ada, sampai dengan saat ini tidak pernah berakibat fatal. 

Hal ini dikarenakan selain perusahaan menerapkan prosedur pemeriksaan 

berkas SP4A secara berlapis, pihak manajemen perusahaan juga menetapkan 

kebijakan yang mengatur bahwa disetiap akhir periode tertentu akan dilakukan 

rekonsiliasi antar dokumen masukan, dokumen keluaran dan dokumen yang 

diberikan dari pihak ketiga. Sehingga dampak negatif dari pemberlakuan 

rangkap jabatan tidak sampai mengancam sistem pengendalian intern yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

7. Prosedur pengamanan terhadap aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi yang 

dimiliki oleh perusahaan telah diterapkan secara memadai. Bentuk 
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pengamanan terhadap kas adalah dengan menggunakan brankas untuk 

melindungi kas dari resiko pencurian dan kebakaran, serta dengan 

pemberlakuan kebijakan yang membatasi akses ke dalam brankas kepada 

pihak-pihak tertentu sesuai izin dari kepala seksi keuangan. Bentuk 

pengamanan terhadap kas lainnya yang diterapkan oleh perusahaan, antara 

lain adalah dengan penyetoran seluruh uang yang ada dalam brankas ke bank 

di akhir hari operasi perusahaan. Sedangkan bentuk pengamanan terhadap 

dokumen dan catatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

dengan cara menyimpannya dalam ruangan dosir berdasarkan periode 

pelaporan. Bentuk pengamanan lainnya terhadap dokumen transaksi klaim 

adalah dengan cara (1) prosedur back-up, (2) pembatasan akses kedalam 

ruangan dosir hanya kepada pihak yang berwenang saja, dan (3) penyimpanan 

dokumen beserta catatan akuntansi yang jauh dari operasi komputer. Namun, 

dalam hal pengamanan terhadap fasilitas komputer, peneliti menyimpulkan 

bahwa bentuk pengamanan yang ada belum sepenuhnya memadai. Hal ini 

sebagaimana terlihat pada kasus pencurian baru-baru ini dimana sebagian 

besar komputer bagian pelayanan hilang dikarenakan keteledoran petugas 

keamanan menutup jendela ruangan perusahaan.  

8. Sementara itu, pencatatan terhadap aktivitas pembayaran klaim pensiun 

pertama dan THT dalam jurnal dan buku besar telah disajikan secara benar.  

Masing-masing akun terkait pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, 

telah didebet dan dikreditkan secara tepat. Dimana pengeluaran kas atas 

pensiun pertama dan THT telah tepat didebet ke beban klaim, karena aktiva 

yang diterima dahulu telah dinikmati manfaatnya sehingga menjadi beban. 
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Sedangkan pengkreditan ke dalam akun manfaat pensiun di bayar di muka 

atas pembayaran klaim pensiun pertama juga telah benar karena status dana 

pensiun merupakan dana titipan dari pemerintah untuk dibayarkan oleh PT 

TASPEN (Persero) setiap periodenya berdasar pada terpenuhinya kondisi-

kondisi tertentu dalam akad polis, sehingga menimbulkan hak bagi PT 

TASPEN (Persero) untuk mengakui dana tersebut sebagai aktiva (manfaat 

pensiun dibayar dimuka). Sehingga atas dana pensiun pertama yang 

dibayarkan harus dikreditkan ke aktiva (manfaat pensiun dibayar dimuka). 

Selain itu, pengkreditan ke akun kas untuk pembayaran klaim THT juga telah 

tepat karena status dana THT merupakan dana pribadi yang secara khusus 

diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola serta membayarkannya 

kepada peserta, sehingga menimbulkan hak untuk mempergunakan dana 

(aktiva) tersebut untuk diinvestasikan sementara waktu sampai jangka waktu 

dimana terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu dalam akad polis, sehingga 

pengkreditan ke akun kas atas pembayaran klaim THT telah tepat. 

9. Pelaksanaan prosedur pengendalian intern melalui pengawasan secara 

periodik telah dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) KC Malang. Bentuk 

pengawasan yang dilakukan oleh PT TASPEN adalah dengan membentuk 

Tim AMI yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan 

penyelesaian permohonan pembayaran klaim pensiun pertama dan THT oleh 

perusahaan.  

      Berlatarbelakang dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka didapat 

sebuah kesimpulan akhir bahwa prosedur pengendalian intern yang diterapkan 

perusahaan selama ini dalam penyelesaian pembayaran klaim pensiun pertama 
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dan THT, belum dijalankan secara efektif. Hal tersebut terbukti, tidak 

dilaksanakannya beberapa Standar Operasi Perusahaan oleh sebagian petugas 

pelayanan sehingga menyebabkan target waktu penyelesaian klaim yang di luar 

target minimal, sehingga menjadikan PT TASPEN (Persero) Malang untuk 

pertengahan tahun 2009 tidak memperoleh predikat TEA PRATAMA. 

 

5.2 Saran 

       Salah satu karakteristik pengendalian, yaitu bahwa pengendalian tidak dapat 

memberikan jaminan mutlak bahwa harta perusahaan tidak akan diselewengkan. 

Demikian juga terhadap tingkat ketelitian informasi yang dihasilkan tidak 

sepenuhnya mutlak. Oleh karena itu, pengendalian perlu diperbaiki untuk 

memperoleh tingkat keyakinan yang wajar. Berikut adalah beberapa saran yang 

dapat direkomendasikan peneliti terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian 

intern yang saat ini diterapkan perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh faktor kejenuhan kerja, 

dapat disiasati dengan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, 

menyenangkan (tidak penuh dengan tekanan), serta dengan pembentukan 

program rotasi tugas secara rutin sehingga menimbulkan dorongan kerja bagi 

pegawai. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa berbagai program 

pembentukan keahlian, ketrampilan, motivasi dan nilai etis telah dijalankan 

dengan baik dan secara rutin oleh perusahaan, namun mungkin karena faktor 

kejenuhan kerja, kinerja karyawan menjadi menurun. Disaat timbul kejenuhan 

kerja serta untuk memperkecil resiko kesalahan akibat kelelahan kerja,  

perusahaan dapat menerapkan hal berikut ini, misalnya dengan pemberian 
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waktu istirahat yang cukup, pengaturan ruangan senyaman mungkin, 

peningkatan peran aktif para kepala bagian dalam memberikan dorongan 

kepada karyawan, serta program rekreasi rutin setiap akhir tahun untuk 

menghilangkan kepenatan kerja.   

2. Pemberian reward secara tepat waktu, objektif, dan adil oleh setiap kepala 

bagian yang membawahi bagiannya masing-masing guna menstimulus kinerja 

karyawan. Hal ini dikarenakan, reward yang ada selama ini hanya pada 

tingkat kantor cabang. Oleh karena itu, diperlukan reward berupa pemberian 

pujian, promosi jabatan, dan hadiah walaupun dalam bentuk sekecil mungkin 

oleh kepala bagian kepada petugas pelayanan yang efisien dalam melakukan 

pemprosesan penyelesaian klaim. 

3. Supervisi yang ketat oleh kepala bidang maupun kepala seksi, yang 

berhubungan langsung dengan pelaksana pelayanan. Hal tersebut dilakukan 

guna mengatasi tindakan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh 

beberapa petugas pelayanan yang terjadi selama ini. Bentuknya dapat berupa 

pemberian punishment yang tegas, adil dan tepat waktu sehingga 

menimbulkan efek jera bagi petugas yang bertindak di luar standar operasi. 

Misalnya, kepada para petugas pelayanan yang sengaja membuang waktu 

kerjanya dengan bermain game dapat dikenakan teguran lisan dan jika tidak 

ditanggapi maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji atau upah pada bulan 

tersebut. 

4. Pengecekan secara rutin atas berkas SP4A dan voucher klaim, sebelum 

dibayarkan ataupun sesudah dibayarkan oleh Kasir, apakah telah diotorisasi 

oleh pihak yang berwenang. Pengecekan tersebut dapat dilakukan oleh kasir 
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dan kepala seksi keuangan agar praktek penyalahgunaan terhadap dokumen 

tersebut dapat dicegah. 

5. Pemakaian kamera CCTV, diikuti dengan semakin diperketatnya penjagaan 

disekitar lingkungan operasi perusahaan. Hal ini diperlukan, agar pencurian 

komputer yang pernah terjadi pada PT TASPEN (Persero) KC Malang baru-

baru ini, tidak  terulang kembali. 

6. Pemberian sanksi berupa teguran lisan, maupun tindakan kepada setiap 

petugas yang lalai me-logoff komputer dalam jangka waktu dimana tidak ada 

aktivitas dalam terminal sebagai langkah pengendalian terhadap akses tidak 

syah ke sistem komputer. Hal ini diperlukan karena praktek keseharian yang 

ada selama ini, banyak dari petugas pelayanan cenderung lalai dalam me-

logoff komputer pada jam istirahat. 

7. Perancangan ulang deskripsi tugas dan wewenang kepala seksi keuangan yang 

ada selama ini, dikarenakan di dalam deskripsi jabatan yang selama ini ada 

tugas kepala seksi keuangan adalah menyiapkan serta mengendalikan 

penerimaan dan pengeluaran yang dimiliki oleh PT TASPEN (Persero) KC 

Malang. Rangkap jabatan tersebut dapat memperbesar peluang pihak tersebut 

untuk melakukan sejumlah kecurangan maupun penyelewengan yang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga pemisahan pada kedua 

tugas dan wewenang tersebut diperlukan guna mencegah konsentrasi tugas 

yang berlebih pada satu pihak yang memungkinkannya melakukan tindak 

kecurangan maupun penyelewengan. 

8. Langkah antisipasi lebih lanjut diperlukan guna mengatasi gangguan jaringan 

operasi pada Kantor Cabang Taspen Malang, yang dapat disebabkan oleh 
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terputusnya koneksi jaringan dari Kantor Cabang Utama Taspen Surabaya 

maupun gangguan dari pihak penyedia jaringan (LINTASARTA). Langkah 

antisipasi yang ada selama ini, hanyalah mengkonfirmasi kepada pihak Kantor 

Cabang Utama Taspen Surabaya atau pihak LINTASARTA perihal gangguan 

yang terjadi, tanpa ada upaya lanjutan Kantor Cabang Taspen Malang untuk 

menangani permasalahan itu yang membuat terhambatnya proses penyelesaian 

klaim. Namun gangguan jaringan yang terjadi dari terputusnya koneksi 

jaringan kantor cabang utama Surabaya, dapat diatasi dengan membentuk 

sistem yang tersentralisasi oleh Kantor Pusat Jakarta sehingga memudahkan 

perbaikan atas gangguan jaringan yang terjadi. Selain itu, untuk mengatasi 

gangguan jaringan pada LINTASARTA, perusahaan dapat memakai jaringan 

cadangan melalui penyedia jasa jaringan koneksi lainnya, sehingga tidak 

mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan jika sewaktu-waktu timbul 

gangguan pada jaringan. 

 

5.3 Keterbatasan 

       Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Dikarenakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara yang memungkinkan 

proses perolehan data penelitian menjadi kurang akurat dikarenakan subjek 

yang diwawancarai kemungkinan tidak mampu memahami maksud dari 

pertanyaan yang diajukan dan menjawab pertanyaan peneliti dengan seadanya, 

sehingga menjadikan proses perolehan data bisa menjadi kurang akurat. 
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Namun untuk mengatasi keterbatasan perolehan data tersebut, peneliti juga 

turut melakukan observasi secara langsung ke dalam aktivitas pembayaran 

klaim sehari-harinya sehingga diharapkan kekurangan data yang ada, dapat 

diatasi dengan metode observasi. 

2.  Di dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada evaluasi penerapan 

pengendalian intern atas aktivitas pembayaran salah satu klaim yang dikelola 

PT TASPEN (Persero), yaitu klaim pensiun pertama dan THT. Selain itu, 

peneliti juga hanya berfokus pada evaluasi sistem pengendalian intern atas 

aktivitas pengeluaran kas guna pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, 

dan tidak turut mengevaluasi prosedur pelaporan keuangan perusahaan. 

Sehingga untuk mengevaluasi prosedur pelaporan keuangan perusahaan, 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut. 

3.  Dikarenakan pembatasan akses yang diterapkan oleh perusahaan, terkait akses 

ke dalam sistem operasi yang dipakai PT TASPEN (Persero) KC Malang guna 

pembayaran klaim pensiun pertama dan THT, maka dalam penelitian ini, 

peneliti hanya sekedar melakukan evaluasi penerapan pengendalian intern 

diseputar aktivitas pengoperasian sistem. Oleh karena itu, penelitian  lanjutan 

diperlukan untuk dapat menguak informasi penerapan pengendalian intern 

secara keseluruhan, baik dalam perangkat sistem operasi yang dipakai 

perusahaan maupun dalam lingkungan pengaplikasian sistem tersebut guna 

pembayaran klaim. 
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PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang 

Laporan Harian Kasir−−−−Pensiun dan THT 
 

TGL TRANSAKSI: XX-XX-XXXX 

 

No. No. Voucher Uraian Jumlah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  TOTAL Rp. 

 

Tgl Cetak:        

Jam Cetak:         

Kepala Seksi Keuangan 

 

 

NIK.XXXXXXXXXX 
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PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang 

Laporan Harian Kasir 
 

KAS BESAR 

TGL TRANSAKSI: XX-XX-XXXX 

 

No. No. Voucher No. 
SAP 

Uraian Penerimaan Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   TOTAL Rp. Rp. 

 

Kepala Seksi Keuangan 

 

 

NIK.XXXXXXXXXX 
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PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang 

Laporan Harian Kasir−−−−Pensiun dan THT 
 

TGL TRANSAKSI: XX-XX-XXXX 
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No. No. Voucher Uraian Jumlah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  TOTAL Rp. 

 

Tgl Cetak:        

Jam Cetak:         

Kepala Seksi Keuangan 

 

 

NIK.XXXXXXXXXX 

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang 

Laporan Harian Kasir 
 

KAS BESAR 
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TGL TRANSAKSI: XX-XX-XXXX 

 

No. No. Voucher No. 
SAP 

Uraian Penerimaan Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   TOTAL Rp. Rp. 

 

Kepala Seksi Keuangan 

 

 

NIK.XXXXXXXXXX 
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