
ANALISA PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM INFORMASI 

BERBASIS KOMPUTER SIKLUS PENGELUARAN

 Di Toserba KPRI Universitas Brawijaya, MALANG

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun oleh :

Fajar Andy K.

0510233055

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2009



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

“ANALISA PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM INFORMASI 
BERBASIS KOMPUTER SIKLUS PENGELUARAN Di Toserba KPRI 

Universitas Brawijaya, Malang”

Yang disusun oleh:
Nama : Fajar Andy K

NIM : 0510233055

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Telah dinyatakan layak untuk diajukan dalam ujian komprehensif.

Malang, 23 Januari 2009

Dosen Pembimbing, 

Grace Widijoko, SE., MSA., Ak

NIP. 132 276 246



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat, 

rahmat  dan  hidayah-Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Skripsi  yang 

berjudul  “Analisa  Pengendalian  Intern  Dalam  Sistem  Informasi  Berbasis 

Komputer Siklus Pengeluaran Di Toserba KPRI Universitas Brawijaya, Malang” 

dengan baik. Skripsi ini  merupakan syarat  untuk menyelesaikan program strata 

satu (S-1) Fakultas Ekonomi Brawijaya.

Dalam  penulisan  Skripsi  ini,  peran  serta,  masukan,  dan  bantuan  dari 

berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  pada  kesempatan  ini  penulis  menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak  Unti  Ludigdo,  SE,  MSi,  Ak.  selaku  Ketua  Jurusan  Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

2. Grace  Widijoko,  SE.,MSA.,Ak,  sebagai  Dosen  Pembimbing  atas 

pengarahan, nasihat dan bimbingan dalam penyusunan skripsi

3. Bapak/Ibu Dosen Penguji  atas  koreksi  dan saran untuk penyempurnaan 

skripsi ini

4. Bapak  dan  Ibu  dosen  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya  atas 

bimbingan yang diberikan

5. Segenap staf Jurusan Akuntansi atas bantuan, pengertian, kesabaran, dan 

kemudahan administrasi

6. Ayah,  Ibu,  serta  seluruh  keluargaku  yang  telah  memberikan  dukungan 

moril dan materiil.



7. Ibu Amy,  selaku Manajer Melilea KPRI Universitas Brawijaya,  Malang 

yang telah memberikan pengarahan dan kesempatan untuk Skripsi.

8. Bpk.Khusnul dari Bagian Akuntansi, yang telah memberikan semua data 

yang dibutuhkan serta masukan yang bermanfaat.

9. Maria  Ulfa  D,  terima  kasih  tak  terkira  atas  pengertian,  pengorbanan, 

semua pelajaran berharga tentang hidup, canda dan tawa, serta semangat 

yang diberikan. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu.

10. Mas  Zaky,  Mas Yuki,  dan Mas Deby,  Terima  kasih  atas  pengetahuan, 

masukan, serta semangat yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Untuk sahabat-sahabatku, Nanda, Satriyo, Rendy, Pesek, Bram, Ken, dan 

Tatas terima kasih banyak atas semua waktu dan tingkah laku penghilang 

stres.

Penulis  menyadari  skripsi  ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan  dan 

kelemahan.  Semoga  skripsi  ini  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  penyempurnaan 

penelitian  selanjutnya  dan  memberikan  manfaat  bagi  pihak-pihak  yang 

berkepentingan.

Malang, 23 Januari 2009

        

Penulis



Analisa Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Siklus Pengeluaran Di Toserba KPRI Universitas Brawijaya, Malang

Disusun Oleh:

Fajar Andy K.

Dosen Pembimbing:

Grace Widijoko, SE., MSA., Ak

Abstraksi

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisa  terhadap  Sistem 
Informasi  Akuntansi  (SIA)  pada  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya.  SIA 
memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  operasional  perusahaan  dan  struktur 
organisasi.  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya  telah  menggunakan  bantuan 
teknologi  informasi  berbasis  komputer  untuk  mengelola  data  terutama  pada 
aktivitas siklus pengeluaran.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian memfokuskan 
pada  gambaran  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya  saat  ini  yang  diperoleh 
melalui  wawancara,  pengumpulan  dokumen,  dan  pengamatan.  Gambaran  ini 
kemudian  dievaluasi  dan  dilakukan  analisis  dan  kemudian  diberikan  beberapa 
usulan yang bersifat membantu.

Berdasarkan  hasil  evaluasi,  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya  masih 
memiliki  beberapa  kekurangan  dalam  pengendalian  internal  dan  penggunaan 
teknologi informasi berbasis komputer. Kelebihan teknologi ini terutama dalam 
mempermudah pekerjaan sekaligus mengamankan data perusahaan ternyata tidak 
dimanfaatkan  secara  maksimal.  Kurang  pahamnya  pihak  manajemen  Toserba 
KPRI  Universitas  Brawijaya  terhadap  pentingnya  penggunaan  teknologi  ini 
membuat kekurangan yang terjadi selama ini tidak pernah ditangani dengan baik.

Kata  kunci  :  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Siklus  Pengeluaran,  Pengendalian 
Intern.



The Analysis of Internal Control in Expenditure Cycle of Computer Based 
Information Systems at Toserba KPRI of Brawijaya University

By :

Fajar Andy K.

Supervisor :

Grace Widijoko, SE., MSA., Ak

Abstract

The aim of this study is analyzing the Accounting Information Systems 
(AIS) at Toserba KPRI of Brawijaya University.  AIS has a strong relationship 
with the operational and organizational structure.  Toserba KPRI of Universitas 
Brawijaya  has already used computer  based information technology to manage 
data especially in the expenditure cycle.

This research is a descriptive study that focusing to the recent condition of 
the  Toserba  KPRI  of  Universitas  Brawijaya  that  obtained  by  interviewing, 
collecting the document and monitoring process. After that, this condition will be 
evaluated, analyzed and gave some supporting suggestions.

Based on evaluation results, Toserba KPRI of Brawijaya University still 
has  several  weakness  on  internal  control  and  the  use  of  computer  based 
information  technology.  The  benefits  of  this  technology  are  facilitating  and 
securing the company’s data, has not been maximally used. Less understanding of 
the management at Toserba KPRI of Brawijaya University about the importance 
of this technology makes the weakness never handled well.

Key Words : Accounting Information Systems, Expenditure Cycle, Internal 

Control 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem  informasi  akuntansi  dalam  suatu  organisasi  pada  dasarnya 

digolongkan menjadi 4 siklus aktivitas bisnis, yaitu siklus pendapatan; merupakan 

kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan  pendistribusian  barang  dan  jasa  ke 

entitas-entitas  lain  dan  pengumpulan  pembayaran-pembayaran  yang  berkaitan, 

siklus  pengeluaran;  kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan perolehan  barang 

dan  jasa  dari  entitas-entitas  lain  dan  pelunasan  kewajiban-kewajiban  yang 

berkaitan, siklus produksi; kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan 

sumber daya menjadi barang dan jasa, serta siklus keuangan; kejadian-kejadian 

yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas. 

(Bodnar, 2000:6)

Dari  4  siklus  diatas,  maka  akan  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  siklus 

pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan salah satu siklus yang umum terjadi 

dalam suatu organisasi  baik  profit  oriented maupun  non-profit  oriented.  Siklus 

pengeluaran mencakup tata cara mengenai pemesanan barang dan jasa, perolehan 

barang dan jasa dari entitas lain maupun dalam hal pelunasan kewajiban.

Dalam operasional rutinnya, Sebuah organisasi sering melakukan transaksi 

untuk barang dan jasa. Yang dimaksud barang terdiri atas barang dagangan, bahan 

baku, suku cadang kendaraan organisasi, perlengkapan dan peralatan. Sedangkan 

jasa adalah jasa yang disediakan oleh pihak luar, semisal telepon, dan bisa juga 



jasa  yang  diberikan  oleh  karyawan  organisasi.  Pengeluaran  tersebut  tentu 

membutuhkan jumlah dana yang besar, sehingga pengeluaran harus dikendalikan.

Salah  satu  alat  pengendalian  atas  efisiensi  siklus  pengeluaran  adalah 

sistem  pengendalian  internal.  Sistem  pengendalian  internal  menurut  Mulyadi 

(1998;172) adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu 

sendiri.  Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat 

pervasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, 

dari infratstruktur entitas.

Berbanding  lurus  dengan  terjadinya  perkembangan  teknologi  yang 

sedemikian pesat, maka pengelolaan sistem akuntansi secara manual mulai beralih 

pada  sistem  akutansi  yang  berorientasi  komputer.  Komputer  sudah  banyak 

digunakan dan cukup familiar  di  telinga  kita.  Komputer  sendiri  sudah banyak 

digunakan oleh organisasi dalam mendukung operasional bisnis mereka. Sistem 

pengendalian  internal  berbasis  komputer   sangat  membantu  dalam  hal 

pengamanan data organisasi. 

Perusahaan  /  organisasi  dewasa  ini  rata–rata  sangat  bergantung  pada 

modal  eksternal  untuk  pembiayan  opersaional  mereka.  Hal  ini  tentu  dituntut 

adanya efisiensi dalam hal biaya agar pihak pemodal yakin bahwa modal mereka 

secara benar dan efektif digunakan. Hal yang sama berlaku pada BUMN, serta 

lembaga  ekonomi  yang  berbasis  pada  kerakyatan,  yaitu  Koperasi.  Koperasi 

merupakan salah satu lembaga ekonomi ”ciptaan” Undang-undang yang memang 

berskala kecil. Sesuai dengan perkembangan tuntutan jaman, koperasi tidak bisa 

lagi  dianggap remeh  sebagai  salah  satu lembaga  ekonomi  yang  terus  menerus 

berkembang  dan  mendahulukan  anggotanya  serta  tidak  bisa  lagi  dikelola 



seadanya.  Banyak contoh memberikan  bukti  bahwa pengelolaan  koperasi  yang 

baik juga akan memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan.

Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  Universitas  Brawijaya 

merupakan  salah  satu  bentuk  koperasi  serba  usaha.  Koperasi  serba  usaha  ini 

menjalankan berbagai macam usaha dalam pengelolaannya, namun terfokus pada 

jual  beli  barang dagang kebutuhan sehari-hari,  semisal  swalayan  maupun toko 

buku. Dari kegiatan perdagangan ini, maka koperasi akan mendapat keuntungan 

yang tentu akan dibagikan pada pengurus dan anggotanya. 

Skala  usaha  yang  berkembang  dan  sesuai  dengan  keadaan  lingkungan 

yang  menuntut  agar  koperasi  semakin  maju  dan  berkembang  dalam 

pengelolaannya,  tentu  dibutuhkan  sistem  informasi  akuntansi  yang 

terkomputerisasi  untuk  memudahkan  operasionalnya.  Berdasar  uraian  diatas, 

maka  kami  mengambil  judul  ”Analisa  Pengendalian  Intern  dalam  Sistem 

Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer  Siklus  Pengeluaran  di  Toserba  KPRI 

Universitas Brawijaya, Malang”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana  sistem  informasi  akuntansi  siklus  pengeluaran  berbasis 

komputer pada KPRI Universitas Brawijaya, Malang?

2. Bagaimana  pengendalian  sistem  informasi  siklus  pengeluaran  berbasis 

komputer pada KPRI Universitas Brawijaya, Malang?

1.3. Tujuan

1. Untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  informasi  akuntansi  siklus 

pengeluaran berbasis komputer pada KPRI Universitas Brawijaya, Malang



2. Untuk  mengetahui  bagaimana  pengendalian  sistem  informasi  siklus 

pengeluaran berbasis komputer pada KPRI Universitas Brawijaya, Malang

1.4. Batasan

Pada  penelitian  kali  ini,  kami  memberi  batasan  penulisan  hanya  pada 

Sistem Akuntansi siklus Pengeluaran pada Toserba KPRI Universitas Brawijaya 

Malang.  Siklus  pengeluaran  yang  dimaksud  adalah  siklus  pembelian  barang 

dagangan Toserba  dan  siklus  pengeluaran  kas  untuk pelunasan  hutang kepada 

supplier Toserba. Batasan lainnya adalah pada sistem pengendalian intern dalam 

pelaksanaan siklus pembelian dan pelunasan hutang pada supplier.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab  I  Pendahuluan.  Bab  ini  menguraikan  latar  belakang  penelitian,  rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan

Bab  II  Landasan  Teori.  Bab  ini  berisi  uraian  teoritis  yang  digunakan  untuk 

mendukung pembahasan masalah. Landasan teori diambil dari beberapa literatur 

yang mendukung seperti majalah, buku, dan sumber lain yang berkaitan.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini memberi gambaran tentang tahap - tahap 

yang dilakukan dalam penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan

Bb  IV  Pembahasan.  Bab  ini  menyajikan  data  yang  telah  diolah  oleh  peneliti 

maupun  data  yang  didapat  secara  langsung serta  analisa  dan  pembahasan  dari 

obyek penelitian.

Bab V Penutup. Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan 

dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran perbaikan di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1. Sistem

Definisi sistem oleh O’Brien (2003:8) adalah sebuah kelompok komponen 

yang saling terhubung dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 

dengan menerima input dan memproduksi output dalam sebuah proses informasi 

yang terorganisasi. Menurut Hariningsih (2006:10) Sistem terdiri dari komponen-

komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri 

dari  sistem  alamiah  (sistem  tatasurya,  galaksi)  dan  sistem  yang  dibuat  oleh 

manusia (sistem akuntansi, penjualan). Menurut Baridwan (1991:3) Sistem adalah 

suatu  kerangka  dari  prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan  yang  disusun 

sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan 

atau  fungsi  utama  dari  perusahaan.  Menurut  Gelinas  at  al. (2005),  sistem 

didefinisikan  sebagai  suatu  set  yang  terdiri  atas  elemen-elemen  yang  saling 

berhubungan  yang  secara  terpadu  digunakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan 

spesifik.  Sebuah sistem harus memiliki  aspek-aspek organisasi,  keterhubungan, 

integrasi, dan tujuan pokok. 

Wilkinson (2000:6) “a system is a unified group of interacting parts that 
function together to achieve its purpose.”

Dari  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  merupakan 

kumpulan atau sekelompok komponen yang saling mendukung dan bekerja secara 

bersama – sama, demi mencapai tujuan yang tersusun dalam suatu skema yang 



terintegrasi dengan cara mengolah input dan memprosesnya serta menghasilkan 

ouput yang berguna.

Boritz  (2000)  juga  menyatakan  bahwa  dalam  suatu  sistem  yang  baik, 

memiliki 4 prinsip penting,yaitu :

a. Ketersediaan.  Pada  prinsip  ini,  sistem tersedia  untuk  dioperasikan  atau 

digunakan pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian atau 

komitmen dalam peningkatan pelayanan

b. Keamanan.  Pada  prinsip  ini,  sistem terlindungi  dengan  baik  dari  akses 

fisik maupun logis oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan

c. Integritas.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  pemrosesan  oleh  sistem  secara 

lengkap, akurat, tepat waktu, dan oleh pihak yang berhak.

d. Keterpeliharaan.  Pada  prinsip  ini,  sistem  dapat  diperbaharui  jika 

dibutuhkan  sebagai  cara  untuk  melanjutkan  menyediakan  suatu  sistem 

yang diuraikan pada poin 1 – 3.

2.1.2. Informasi

Informasi  merupakan  kumpulan  data  dari  berbagai  sumber  yang  telah 

diproses  sehingga  berguna  bagi  pemakai.  Informasi  sebagai  data  yang  telah 

diproses  atau  data  yang  memiliki  arti  (Mcleod,  2001:14).  Sedangkan  Hartono 

(2001:8)  mengemukakan  bahwa  informasi  adalah  data  yang  diolah  menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya.  Menurut Laudon dan 

Laudon (2005:3) informasi adalah data yang sudah dibentuk dalam format yang 

memiliki arti bagi manusia. Informasi sangat berguna bagi semua orang terutama 

dalam kehidupan berorganisasi.



Steinbart  (2003:9)  Data  refers  to  any  and  all  of  the  facts  that  are  
collected,  stored, and processed by an information system. Information is data  
that have been organized and processed to provide meaning.

Wilkinson (2000:5)  ”information  is  intelligence  that  is  meaningful  and 
useful to persons whom it is intended. Information has value to firms and their  
managers, as we have noted, because it is necessary for making sound decisions  
and inducing desired actions.”

Dari definisi mengenai informasi diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa informasi sendiri adalah hasil / output yang didapat dari berbagai sumber, 

yang  telah  melalui  proses  sehingga  memiliki  arti  yang  lebih  berguna  bagi 

penggunanya.

Gambar 2.1.

Proses Pengolahan Data

2.1.3. Kualitas Infomasi

Kualitas dari suatu informasi menurut Hartono (2001:30)

a) Akurat (Accurate), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan  maksudnya.  Informasi  harus  akurat  karena  dari  sumber 

informasi  sampai  ke  penerima  kemungkinan  banyak  terjadi  gangguan 

(noise) yang dapat menambah atau merusak informasi tsb.

b) Tepat  pada  waktunya  (Timeliness),  berarti  informasi  yang  datang  pada 

penerima tidak boleh terlambat.  Informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai  nilai  lagi  karena  informasi  merupakan  landasan  di  dalam 

mengambil  kesempatan.  Bila  pengambilan  keputusan  terlambat,  dapat 

PROSES OUTPUT
(Informasi)

INPUT
(Data)



berkibat  fatal  bagi  organisasi.  Mahalnya  nilai  informasi  ini  disebabkan 

harus  secepatnya  informasi  tersebut  didapat  sehingga  diperlukan 

teknologi-teknologi  mutakhir  untuk  mendapatkan,  mengolah,  dan 

mengirimkannya.

c) Relevan  (Relevance),  berarti  informasi  mempunyai  manfaat  bagi 

pemakainya.  Relevansi  informasi  untuk  orang  yang  satu  dengan  yang 

lainnya beda.

Oetomo (2002:36) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

dapat menentukan kualitas informasi, yaitu :

1) Akurat dan teruji kebenarannya

Infromasi harus akurat dan teruji semua kebenarannya. Informasi tersebut 

harus  benar-benar  bebas  dari  kesalahan  dan  juga  tidak  menyesatkan  si 

pengguna  informasi.  Kesalahan  dapat  berupa  gangguan  yang  tiba-tiba 

muncul  dan  kesalahan  dalam  perhitungan  yang  dapat  merusak  dan 

merubah isi informasi.

2) Informasi yang sempurna

Informasi yang sempurna adalah informasi yang disajikan secara lengkap 

tanpa ada penambahan, pengurangan, dan pengubahan.

3) Tepat waktu

Informasi  harus  disajikan  tepat  pada  waktunya.  Sebuah informasi  akan 

hilang  manfaatnya  apabila  terjadi  keterlambatan  penyampaian.  Hal 

tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan kemungkinan 

akan menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan yang keliru.

4) Relevansi



Informasi  akan  relevan  apabila  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang 

berkaitan dengan informasi tersebut. Nilai manfaat informasi akan muncul 

apabila  informasi  tersebut  disampaikan pada pihak yang membutuhkan. 

Informasi  menjadi  tidak  berguna apabila  disampaikan  pada  pihak  yang 

salah.

5) Murah dan mudah

Biaya  untuk mendapatkan informasi  akan berpengaruh pada pihak yang 

ingin  mendapatkan  informasi  yang  berkualitas.  Biaya  yang  dikeluarkan 

harus sebanding dengan isi informasi yang disampaikan, jika terlalu mahal 

dan  sulit  dalam  memperolehnya  maka  orang  mencari  cara  lain  untuk 

memperolehnya.

Karakteristik dari informasi yang berguna menurut Steinbart (2003:10)

Tabel 2.1. 
Karakteristik dari informasi yang berguna

Relevant Reduces uncertainty, improve decision makers’ ability  
to make predictions, or confirms or corrects their prior  
expectations

Reliable It is free from error or bias and accurately represents  
the events or activities of the organization

Complete It  does  not  omit  important  aspects  of  the  underlying  
events or activities that is measures

Timely If it is provided in time to enable decision makers to use 
itto make decisions

Understandable It is understandable if  it  is presented in a useful and 
intelligible format

Verifiable It  is  verifiable  if  two  knowledgeable  people  acting  
independently  would  each  produce  the  same 
information

Jadi,  informasi  yang  berkualitas  adalah  informasi  yang  relevan,  yaitu 

mempunyai manfaat bagi pengguna informasi tersebut. Kemudian informasi juga 

harus  tepat  waktu,  ada  pada  saat  kita  membutuhkan  informasi  tersebut  untuk 



mengambil  keputusan  dan  tidak  memiliki  waktu  tunggu  yang  lama.  Lalu 

informasi  harus akurat  dan teruji kebenarannya,  informasi  yang disajikan tidak 

boleh diberikan secara sembarangan tanpa ada pembuktian yang jelas yang dapat 

memperkuat  nilai  informasi  tersebut.  Poin  kelengkapan  informasi  juga  harus 

diperhatikan karena informasi yang baik adalah informasi yang utuh dan lengkap. 

Salah  satu  poin  paling  penting  dari  informasi  adalah  mudah  dalam  artian 

kemudahan dalam mengakses serta memenuhi azas cost < Benefit.

2.1.4. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut  Krismiaji  (2002),  Sistem  informasi  akuntansi  adalah  sebuah 

sistem yang  memproses  data  dan transaksi  guna menghasilkan  informasi  yang 

bermanfaat  untuk  merencanakan,  mengendalikan,  dan  mengoperasikan  bisnis. 

Definisi  sistem informasi  menurut  Gelinas  at  al. (2005)  adalah  sistem buatan 

manusia yang secara umum mencakup suatu set komponen berbasis komputer dan 

komponen manual yang saling terintegrasi yang dibangun untuk mengumpulkan, 

menyimpan,  dan  mengelola  data  serta  untuk  menyediakan  keluaran  berupa 

informasi  bagi  para  pengguna.  Di  dalam  sebuah  sistem  informasi  terdapat 

informasi  masukan  yang  membutuhkan  pemrosesan  lebih  lanjut  untuk 

menghasilkan informasi keluaran yang lebih bermakna yang dapat dimanfaatkan 

oleh para penggunanya terutama di dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut  Bodnar  (2004:1)  Sistem  informasi  akuntansi  atau  Accounting  
Information System (AIS) adalah 

”a collection  of  resources,  such as  people  and equipment,  designed to  
transform  financial  and  other  data  into  information.  This  information  is  
communicated to a wide of variety of decision makers. Accounting information  
systems perform this transformation whether they are essentially manual systems  
or thoroughly computerized.”



Gelinas  at  al. (2005)  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi 

merupakan subsistem khusus  dari  sistem informasi  secara  keseluruhan.  Tujuan 

dari pengkhususan ini adalah bahwa sistem informasi akuntansi digunakan untuk 

mengumpulkan,  memproses,  dan  melaporkan  informasi  yang  berhubungan 

dengan aspek finansial dari kejadian-kejadian bisnis.

Jadi  sistem  informasi  akuntansi  adalah  sebuah  sistem  yang  dibuat  oleh 

manusia, yang saling terhubung guna membantu mengumpulkan, menyimpan, dan 

mengolah  data  masukan  sehingga  dapat  menyediakan  informasi  yang  berguna 

bagi  penggunanya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  maupun  proses 

manajerial.

2.2. Komponen, Manfaat, Tujuan, dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Wilkinson at al. (2000) mengemukakan berdasarkan definisi sistem informasi 

akuntansi  maka tujuan dan manfaat  sistem informasi  akuntansi  tersebut  adalah 

sebagai pemrosesan transaksi (transaction processing) dan pemrosesan informasi 

(information processing)

1. Pemrosesan Transaksi

Transaksi  memungkinkan  perusahaan  melakukan  operasi, 

menyelenggarakan  arsip  dan  catatan  yang  up  to  date,  dan  mencerminkan 

aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang 

mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah: (1) Penjualan produk 

atau jasa, (2) Pembelian bahan baku, barang dagangan, jasa, dan aset tetap 

dari  suplier,  (3)  Penerimaan  kas,  (4)  Pengeluaran  kas  kepada  suplier,  (5) 

Pengeluaran kas gaji karyawan. Sebagai pengolah transaksi, sistem informasi 



akuntansi,  berperan  mengatur  dan  mengoperasionalkan  semua  aktivitas 

transaksi perusahaan.

2. Pemrosesan Informasi

Tujuan  kedua  sistem  informasi  akuntansi  adalah  untuk  menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan 

oleh  aktivitas  yang  disebut  pemrosesan  informasi.  Sebagian  dari  keluaran 

yang diperlukan oleh pemroses informasi disediakan oleh sistem pemrosesan 

transaksi, seperti laporan keuangan dari sistem pemrosesan transaksi. Namun 

sebagian besar diperoleh dari sumber lain, baik dari dalam maupun dari luar 

perusahaan.  Pengguna  utama  pemrosesan  transaksi  adalah  manajer 

perusahaan.  Mereka  mempunyai  tanggung  jawab  pokok  untuk  mengambil 

keputusan  yang  berkenaan  dengan  perencanaan  dan  pengendalian  operasi 

perusahaan.  Pengguna  output  lainnya  adalah para karyawan penting seperti 

akuntan, insinyur serta pihak luar seperti investor dan kreditor. 

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi dalam Romney (2003:2) adalah :

1. Collecting  and  storing  data  about  the  activities  performed  by  the  
organization, the resources affected by those events, and the agents who 
participate in the various activities so that management, employees, and 
interested outsiders can review what was happened

2. Transforming data into information that  is  useful  for making  decisions  
that enable management to plan, execute, and control activities

3. Providing  adequate  controls  to  safeguard  the  organization’s  asset,  
including its data, to ensure that the data are available when needed and  
are accurate and reliable

Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat 

keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas - tugas sebagai 

berikut :



1. Mengumpulkan  transaksi  dan  data  lain  dan  memasukkannya  ke  dalam 

sistem

2. Memproses data transaksi

3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang

4. Menghasilkan  informasi  yang  diperlukan dengan memproduksi  laporan, 

atau  memungkinkan  para  pemakai  untuk  melihat  sendiri  data  yang 

tersimpan di komputer

5. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang 

dihasilkan akurat dan dapat dipercaya

2.2.1. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Romney (2003:2) an AIS consists of five components :
1. The people who operate the system and perform various functions
2. The  procedures,  both  manual  and  automated,  involved  in  collecting,  

processing, and storing data about the organization’s activities
3. The data about the organization’s business process
4. The software used to process the organization’s data
5. The  information  technology  infrastructure,  including  computers,  

peripheral devices, and network communications devices.

2.2.2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Memberi Nilai Tambah

AIS can add value to an organization by providing accurate and timely  
information so that the five primary value chain activities can be performed more  
effectively and efficiently. A well designed AIS can do this by :

1. Improving the quality and reducing the costs of products or services
2. Improving efficiency. A well-designed AIS can help improve the efficiency  

the operation by providing more timely information.
3. Improved  decision  making.  An  AIS  can  improve  decision  making  by  

providing accurate information in a timely manner.
4. Sharing of knowledge. A well-designed AIS can make it easier to share  

knowledge and expertise, perhaps thereby improving operations and even 
providing a competitive advantage.

(Romney; 2003; 8)



2.3. Sistem informasi berbasis komputer

2.3.1. Kategori Komputer

Secara umum komputer diartikan sebagai suatu alat yang mengambil input 

dari  lingkungannya,  kemudian  input  tersebut  diproses  secara  logika  dan 

matematis,  dan  selanjutnya  dihasilkan  output  yang  ditujukan  kembali  pada 

lingkungan. Secara lebih spesifik, komputer diartikan sebagai sebagai alat fisik 

yang mengambil data - data sebagai input, mengubah data - data tersebut dengan 

menjalankan  beberapa  program  yang  tersimpan,  dan  kemudian  dihasilkan 

sejumlah  output  yang  berupa  informasi.  (Laudon  dan  Laudon,  2005:115). 

Manajemen  perusahaan  harus  mampu  memahami  kemampuan  dari  beragam 

kategori  komputer.  Jenis  komputer  harus  disesuaikan  dengan  jenis  bisnis  dan 

proses bisnisnya. Komputer yang canggih tentu digunakan untuk jenis bisnis yang 

rumit  serta  kompleks.  Namun,  untuk  skala  bisnis  kecil,  cukup  menggunkan 

komputer yang berada pada medium-class. Komputer dibedakan berdasar ukuran 

fisiknya yang bervariasi, dimana ukuran fisik ini akan mempengaruhi kemampuan 

komputer  dalam  memproses  data.  Berdasar  ukuran  fisik  dan  kemampuan 

pemrosesannya, Laudon dan Laudon (2005) mengkategorikan komputer menjadi :

1. Mainframe computer :  komputer  terbesar dengan kemampuan pengolahan 

yang sangat cepat dan memiliki kapasitas memori besar. Komputer jenis ini 

digunakan  untuk  bisnis  skala  besar,  aplikasi  ilmiah  atau  militer  yang 

memerlukan bantuan computer untuk menangani sejumlah besar data atau 

proses yang rumit.



2. Komputer midrange : komputer berukuran sedang yang mampu mendukung 

komputasi  pada  organisasi  kecil  atau  untuk  mengelola  jaringan  dari 

komputer lain. Komputer menengah bisa berupa minicomputer.

3. Personal  computer  (PC) :  komputer  desktop/kecil  yang  mudah  dibawa, 

dipindah atau ditempatkan.  Laptop PC yang bentuknya lebih kecil  sering 

digunakan  sebagai  computer  yang  dapat  dengan  mudah  dibawa  kemana-

mana. PC digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

4. Workstation : komputer kecil yang memiliki kemampuan pengolahan grafis 

dan matematika yang besar dan sanggup menjalankan beberapa tugas rumit 

secara bersamaan. Selain itu, ia bisa menjalankan tugas – tugas kompleks 

lebih banyak daripada PC dalam waktu yang sama. Workstation digunakan 

untuk pekerjaan saintifik, perekayasaan , dan perancangan yang memerlukan 

kemampuan grafis dan komputasi besar.

5. Super  Computer :  komputer  yang  sangat  berdaya  guna  yang  digunakan 

untuk  mengerjakan  tugas  –  tugas  yang  memerlukan  kalkulasi  cepat  dan 

kompleks  dengan  ribuan  faktor  variabel.  Super  komputer  menggunakan 

prosessor paralel yang biasanya dipakai dalam pekerjaan yang berhubungan 

dengan  militer  dan  prakiraan  cuaca  yang  menggunakan  model-model 

matematika  kompleks.  Saat  ini,  prosessor  paralel  mulai  digunakan dalam 

bisnis untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar.

Kategori  perangkat  lunak/software komputer  menurut  Sutabri  (2004:78)  antara 

lain adalah :

a. Sistem operasi



Merupakan kumpulan program-program komputer yang emrupakan bagian 

penghubung perangkat lunak antara pemakai dan perangkat keras. Sistem 

operasi ini mempunyai tiga fungsi utama, yaitu akuntansi & pengamanan, 

manajemen  &  alokasi  sumber  daya  sistem  komputer,  serta  fasilitas 

perangkat lunak bagi program-program aplikasi pemakai.

b. Program aplikasi

Merupakan  program-program  yang  dikembangkan  untuk  memenuhi 

kebutuhan  pemakai.  Program-program  seperti  ini  dapat  dikembangkan 

sendiri atau dibeli dari pemasok luar.

c. Bahasa komputer

Bahasa-bahasa  komputer  dapat  diklasifikasikan  sesuai  generasinya. 

Program  generasi  pertama  ditulis  dalam  bahasa  mesin,  sedangkan 

program-program generasi kedua ditulis dalam bahasa assembler. 

2.3.2. Sistem Informasi Berbasis Komputer

Sistem  informasi  dalam  organisasi  erat  kaitannya  dengan  pemanfaatan 

teknologi.  Pemanfaatan  teknologi  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi 

organisasi.  Perkembangan  yang  sangat  menggembirakan,  ketika  teknologi 

komputer  dapat  digunakan  untuk  mendukung  penciptaan  sistem  informasi. 

Teknologi  dapat  menjadi  alat  yang  ampuh  untuk  perubahan  organisasi. 

Penggunaan teknologi dimulai pada tingkat rendah disebut sebagai otomatisasi, 

sedangkan  perubahan  teknologi  dalam  skala  besar  dan  tinggi  adalah  rancang 

ulang.  Otomatisasi  ini  dilakukan  untuk  mengganti  peran  pekerjaan  manual 

tradisional. Sedangkan rancang ulang meliputi perubahan mendasar pola pikir atas 

proses bisnis serta proses dalam alur pekerjaan. Tujuan dari proses rancang ulang 



ini  adalah  mengurangi  beban organisasi  dengan mengeliminasi  pekerjaan yang 

dirasa kurang perlu.

Keuntungan  dari  pemanfaatan  teknologi  ini  adalah  waktu  untuk 

menghasilkan informasi  lebih singkat,  birokrasi  dapat  dikurangi,  dan komputer 

juga  memiliki  kemampuan  proses  yang  sangat  cepat  untuk  menghasilkan 

informasi dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi (Oetomo, 2002:19). Suatu 

sistem informasi berbasis komputer dapat terdiri atas komputer pribadi / personal  

computer (PC) dan perangkat  lunak,  atau dapat  pula  terdiri  atas beberapa ribu 

komputer  berbagai  ukuran  dengan  ratusan  printer  maupun  alat  lain  seperti 

jaringan komunikasi  dan  database.  Dalam kebanyakan kasus,  sistem informasi 

berbasis komputer juga melibatkan manusia (Turban et al,. 1990).

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi terutama komputer dan 

perangkatnya  dalam sistem informasi  pada umumnya  dan akuntansi  khususnya 

sangat berperan besar. Efisiensi waktu dan efektivitas dalam pekerjaan merupakan 

hal yang utama untuk diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi ini. Ketersediaan 

informasi yang tepat waktu dan cepat, serta akurat adalah keunggulan penggunaan 

teknologi dalam sebuah sistem informasi. Mengeliminir pekerjaan yang ternyata 

tidak diperlukan dan memakan biaya besar bagi organisasi juga dapat dikurangi 

sehingga beban yang ditanggung organisasi tidak sebesar ketika aplikasi sistem 

informasi  berbasis  komputer  dijalankan.  Hal  ini  berlaku  bagi  proses  rancang 

ulang.

2.3.3. Keunggulan Sistem Informasi Berbasis Komputer

Secara  teori  sebenarnya  penggunaan  komputer  tidak  harus  digunakan 

dalam  suatu  sistem  informasi.  Namun,  mengingat  perkembangan  jaman  dan 



teknologi yang semakin cepat dan kebutuhan informasi yang akurat serta tepat 

waktu, membuat penggunaan komputer tidak lagi dapat dihindari. Ditambah lagi 

kompleksitas  dari  sistem informasi  semakin  berkembang  dan meluas  sehingga 

manusia sudah tidak mampu lagi mengatasi  kompleksitas ini.  Sistem informasi 

yang akurat dan efektif dalam prakteknya selalu berhubungan dengan computer-

based information processing atau pengolahan informasi berbasis komputer.

Sistem  informasi  akuntansi  berbasis  komputer  merupakan  sistem  yang 

mampu  melakukan  fungsi-fungsi  memberikan  informasi  kepada  semua  jajaran 

manajemen, baik jajaran Manajemen Atas seperti Direktur Utama dan Eksekutif, 

Manajemen Menengah seperti Kepala Cabang dan Divisi, serta tidak terkecuali 

Manajemen Bawah, misalnya seperti mandor, supervisor, dan lain-lain.

Sistem  Informasi  Berbasis  Komputer  memiliki  keunggulan  antara  lain 

(Wahyono:2004)

1. Proses pengolahan yang cepat

2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup 

tinggi

3. Efisiensi sumber daya manusia

Menurut Jusup (2001;441) sistem informasi berbasis komputer mempunyai daur 

pemrosesan secara otomatis di bandingkan sistem informasi yang manual. 

Tabel 2.2
Perbandingan Sistem Informasi Manual dengan 

Sistem Informasi Komputerisasi

Sistem Informasi Manual Sistem Informasi Komputerisasi
1. Diawali dengan saldo-saldo rekening 

buku besar pada awal periode
1. Sama

2. Menganalisis dan menjurnal transaksi 
pada saat transaksi terjadi.

2. Menganalisa transaksi dan 
memasukkannya ke dalam komputer 
yang secara otomatis akan membuat 



jurnalnya. Jurnal tersebut dapat dicetak 
setiap saat diperlukan.

3. Membukukan ayat jurnal ke rekening 
buku besar

3. Komputer secara otomatis 
membukukan ayat jurnal ke buku besar

4. Menghitung saldo rekening sebelum 
disesuaikan untuk setiap rekening.

4. Komputer secara otomatis 
menghitung saldo rekening

5. Memasukkan neraca saldo ke dalam 
neraca lajur dan menyelesaikan nerca 
lajur

5. Komputer secara otomatis 
menyusun nerca saldo. Memasukkan 
ayat jurnal penyesuaian ke dalam 
komputer dan tidak memerlukan neraca 
lajur.

6. Menggunakan neraca lajur sebagai 
pedoman untuk menyusun laporan 
keuangan, mejurnal dan membukukan 
penyesuaian serta menjurnal dan 
membukukan penutupan buku

6. Komputer secara otomatis akan 
menyusun laporan keuangan dan 
membukukan ayat jurnal penyesuaian 
dan jurnal penutup

7.   Menyusun neraca saldo setelah 
penutupan buku

7. Komputer secara otomatis 
menyusun neraca saldo setelah 
penutupan buku

2.3.4. Perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan

Perlindungan terhadap  PC dan fasilitas  jaringan menurut  Krismiaji  (2002:254) 

antara lain adalah 

a. Melatih  pengguna  PC tentang  konsep  dan  pentingnya  pengawasan. 

Pengamanan  harus  menjadi  satu  bagian  pokok  dari  proses  pembuatan 

program aplikasi.para pemakai yang membuat program aplikasinya sendiri 

harus melakukan pengujian dan pendokumentasian.

b. Membatasi akses dengan menggunakan kunci PC atau disk drive. Seluruh 

peralatan  harus  diberi  label  yang  cukup informative  dan representative. 

Label tersebut sebaiknya tidak mudah dilepas.

c. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk (1) mengendalikan data yang 

dapat  disimpan  atau  di-download ke  PC;  (2)  meminimumkan  potensi 

pencurian terhadap PC; (3) melarang karyawan untuk mengkopi file data 



dan software dari dan ke disk pribadi, atau melarang penggunaan software 

yang bukan wewenangnya.

d. Menyimpan  data  yang  sensitif  di  tempat  yang  aman,  misalnya  dalam 

server atau  mainframe.  Dapat pula data tersebut  disimpan dalam disket 

dan ditempatkan dalam lokasi yang benar-benar aman.

e. Memasang  software  yang secara otomatis  akan mematikan  (shut  down) 

sebuah terminal atau komputer yang terhubung dengan jaringan,  setelah 

komputer  yang  bersangkutan  tidak  disentuh/dipakai  selama  beberapa 

waktu (misal 30 menit).

f. Membuat cadangan data secara regular

g. Melindungi file dengan kata kunci (Password) sehingga data yang dicuri 

menjadi tidak bermanfaat bagi pencurinya.

h. Menggunakan  program  utility  super  erase  yang  mampu  benar-benar 

menghapus  disk secara  bersih  jikadata  penting/rahasia  dihapus.  Dengan 

demikian data yang dihapus tidak dapat lagi dimunculkan

i. Menciptakan  pelindung  di  seputar  sistem  operasi,  untuk  mencegah 

pemakai mengubah file system yang penting.

j. Karena umumnya PC tidak terlindungi ketika dihidupkan, maka sebaiknya 

proses  booting dilakukan dengan menggunakan sistem pengamanan yang 

memadai.

k. Jika  pemisahan  tugas  secara  fisik  sulit  dilakukan,  gunakan  password 

berjenjang untuk membatasi akses ke data

l. Lakukan pelatihan terhadap para pemakai tentang resiko virus komputer, 

dan cara meminimumkan resiko tersebut. 



2.4. Sistem pengendalian internal

Menurut  Hartadi  (1986),  sistem  pengendalian  intern  dapat  mempunyai 

beberapa pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas yang diuraikan sebagai 

berikut :

Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check 
yang merupakan prosedur-prosedur mekanis  untuk memeriksa ketelitian 
data-data  administrasi  seperti  misalnya  mencocokkan  penjumlahan 
mendatar (horisontal) dengan penjumlahan melurus (vertikal).
Dalam arti yang luas, sistem pengendalian intern dapat dipandang sebagai 
sistem sosial  (social  system)  yang mempunyai  wawasan /makna khusus 
yang  berada  dalam  organisasi  perusahaan.  Sistem  tersebut  terdiri  dari 
kebijakan,  teknik,  prosedur,  alat-alat  fisik,  dokumentasi  orang-orang 
dengan  berinteraksi  satu  sama  lain  diarahkan  untuk  :  (a).  Melindungi 
harta;  (b).  Menjamin  terhadap  ”terjadinya  hutang  tidak  layak”;  (c). 
Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya  data akuntansi;  (d). Dapat 
diperolehnya  operasi  secara  efisien;  (e).  Menjamin  ditaatinya  kebijakan 
perusahaan.

Menurut  Mulyadi  (2001)  sistem  pengendalian  intern  meliputi  struktur 

organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga 

kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  kehandalan  data  akuntansi, 

mendorong efisiensi  dan mendorong dipatuhinya  kebijakan manajemen.  Sistem 

pengendalian  intern  dalam  Hariningsih  (2006:129)  adalah  mencakup  struktur 

organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga 

kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  kehandalan  data  akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut  Bodnar  (2004:8)  ”Internal  Control  is  a  process  designed  to 
provide  reasonable  assurance  regarding  the  achievement  of  objectives  in  (1).  
Reliability of financial reporting, (2). Effectiveness and efficiency of operations,  
(3).  Complaince  with  applicable  laws  and  regulations.  An  organizations’s  
internal control process consists of five elements: The control environment, Risk 
assessment, Control activities, Infromation and communication, and monitoring.”



Jadi, sistem pengendalian intern merupakan sistem yang dirancang untuk 

mendorong  organisasi  dan  individu  di  dalamnya  untuk  menaati  kebijakan 

manajemen yang telah disusun, serta ditujukan untuk melindungi harta, menjamin 

atas ketelitian, efisiensi operasi.

2.4.1. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian intern menurut AICPA (American institute of  

certified public accountant) dalam James A. Hall (2001), yaitu :

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi

3. Untuk mempromosikan efisiensi perusahaan

4. Untuk mengukur  kesesuaian  dengan kebijakan dan prosedur  yang telah 

ditetapkan oleh manajemen.

Menurut  Widjajanto  (2001:18)  tujuan dari  sistem pengendalian  internal 

antara lain adalah :

1. Mengamankan aktiva perusahaan

2. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi

3. Meningkatkan efisiensi

4. Mendorong  agar  kebijakan  manajemen  dipatuhi  oleh  segenap 

jajaran organisasi. 

Jadi tujuan dari  sistem pengendalian internal adalah untuk menjaga dan 

mengamankan aktiva perusahaan, memastikan akurasi data yang dimasukkan dan 

terekam  oleh  sistem  yang  sedang  berjalan,  untuk  meningkatkan  efisiensi 

perusahaan, terutama efisiensi tenaga kerja yang efek lainnya adalah mengurangi 



human  error dalam  pengerjaan  laporan,  serta  mendorong  agar  kebijakan 

manajemen yang telah ada dipatuhi oleh segenap karyawan dan jajaran manajerial 

tingkat atas.

2.4.2. Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur pokok dalam pengendalian intern dalam Hariningsih (2006:131) adalah :

a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas.

b) Sistem  wewenang  dan  prosedur  pencatatan  yang  memberikan 

perlindungan  yang  cukup  terhadap  kekayaan,  utang,  pendapatan,  dan 

biaya.

c) Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  setiap  unit 

organisasi.

d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Gambar 2.2.
Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, 2006.
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2.4.3.  Pengendalian  Internal  dalam  Lingkup  Sistem  Informasi  dan 

Penggunaan Komputer

Proses pengawasan yang dilakukan dalam sistem informasi akuntansi menurut 

Sutabri(2004:32), biasanya paling sedikit terdapat lima tahap, antara lain :

a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan);

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang nyata;

d. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 

penyimpangan-penyimpangan;

e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Dalam  pelaksanaannya,  penggunaan  komputer  oleh  satu  operator  saja 

tentu tidak membutuhkan mekanisme pengawasan yang terlalu kompleks. Namun 

bila komputer digunakan oleh berbagai pihak, maka mekanisme pengawasan yang 

kompleks  perlu  dibuat  dengan tujuan melindungi  data  yang ada.  Perlindungan 

terhadap data ini diperlukan untuk mencegah penggunaan data oleh orang yang 

tidak  berwenang  dan  memiliki  kepentingan  pribadi  yang  dapat  mengancam 

organisasi.  Ketat  atau tidaknya pengawasan terhadap penggunaan komputer  ini 

tergantung  pada  seberapa  banyak  pihak  yang  menggunakan  komputer  tesebut 

serta seberapa pentingnya  data yang perlu dilindungi.  Pengawasan penggunaan 

komputer dalam Hartadi (2004:41) dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai 

berikut :

a. Pemakai  yang  tidak  berhak  dihalangi  untuk  masuk  ke  ruang  komputer 

dengan  menggunakan  penjaga,  kunci  pintu  ke  ruang  komputer,  atau 

dengan menggunakan pengaman fisik lainnya. Contoh dari pengaman fisik 



lainnya adalah karyawan harus mengenakan tanda pengenal yang memuat 

foto dan identitas lainnya.

b. Komputer dimatikan sesudah jam tertentu, sehingga tidak ada data yang 

dapat memasukkan transaksi untuk diproses sesudah jam tersebut. Cara ini 

akan  bermanfaat  bila  komputer  yang  digunakan  dapat  menerima  data 

lewat jalur komunikasi seperti telepon dan internet.

c. Apabila  sistemnya  menggunakan banyak terminal,  maka setiap terminal 

akan  diberi  nomor  identifikasi  secara  elektronik.  Sistemnya  akan 

diprogram untuk hanya menerima perintah dan data transaksi dari terminal 

yang nomor identifikasinya sah.

d. Pemakai  komputer  diberi  identifikasi.  Setiap  kali  pemakai  itu  akan 

menggunakan  komputer,  ia  harus  memasukkan  identifikasinya  ke 

mekanisme pengawasan. Apabila identifikasinya sah, maka ia akan dapat 

menggunakan komputer. Contoh dari identifikasi adalah penggunaan nama 

dan password tertentu, penggunaan  ID Card dan kunci, serta identifikasi 

individu seperti sidik jari, suara, dan tanda tangan.

2.3.4. Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi

Dalam  Widjajanto  (2001:236)  Pengendalian  umum  merupakan 

pengendalian  yang  dirancang  untuk  mengelola  agar  lingkungan  pengendalian 

organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung 

efektivitas pengendalian aplikasi. 

Bentuk-bentuk dari pengendalian umum antara lain adalah :

1. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem



Penggabungan  fungsi  dalam  sistem  yang  telah  terintegrasi  justru  akan 

menyebabkan pemisahan fungsi  yang seharusnya  terjadi  menjadi  cukup 

kabur  dan  menyebabkan  orang  yang  mampu  mengakses  sistem  secara 

penuh melakukan kecurangan.

Perbedaan pengendalian intern sistem manual dan sistem terkomputerisasi 

menurut Mulyadi (2001:183) adalah

Tabel 2.3.
Perbedaan Pengendalian Sistem Manual dan Sistem terkomputerisasi

Pengedalian  Intern  Akuntansi  dalam 
Sistem Manual

Pengendalian  Intern  Akuntansi  dalam 
Sistem Komputer

1.  Pembagian  Tanggung  jawab  pelak-
sanaan  suatu  transaksi  ke  tangan 
beberapa  orang  atau  departemen  agar 
tercipta adanya cek silang (cross-check) 
dan spesialisasi pekerjaan klerikal.

1.  Karena  ketelitian  dan  kecepatan 
pengolahan  data  dengan  komputer, 
lebih  sedikit  diperlukan  cek  silang 
dalam pengolahan data,  terutama yang 
menyangkut  perhitungan  dalam 
pengola-han data akuntansi.

2. Dilakukan pemeriksaan secara visual 
terhadap  transaksi  penting  dan 
dokumen yang diproses melalui sistem.

2. Komputer dapat melakukan berbagai 
pemeriksaan (edit) yang semula dilaku-
kan  oleh  manusia  melalui  program 
komputer, sehingga mengurangi perker-
jaan editing dokumen secara visual.

3.  Manual  system menitikberatkan 
pengendalian  di  tangan manusia,  yang 
dicapai  dengan  pembagian  tanggung 
jawab  pelaksanaan  transaksi  ke 
beberapa orang atau bagian.

3.  Sistem  komputer  menitikberatkan 
pengendalian  melalui  program 
komputer  sehingga  pembagian 
tanggung  jawab  fungsional  dalam 
pelaksanaan transaksi dapat dikurangi.

2. Pengendalian manajemen fungsi AIS

Sistem  informasi  akuntansi  harus  memiliki  sistem  pengendalian 

manajemen  yang  baik  dengan  tujuan  agar  setiap  langkah  proyek 

pengembangan sistem dapat terpantau dan terkoreksi dengan efektif.

3. Pengendalian akses

a. Akses Fisik  :  kemampuan fisik untuk mempergunakan peralatan 

komputer



b. Akses  Logis  :  kemampuan  untuk  menggunakan  peralatan  guna 

mengakses data perusahaan

4. Pengendalian penyimpanan data

Penyimpanan atas informasi perusahaan, terutama yang berstatus rahasia 

perlu diperhatikan dengan seksama. Hal ini dilakukan agar rahasia utama 

perusahaan tidak bocor keluar.

5. Pengendalian transmisi data

Untuk mengurangi resiko kegagalan dalam sistem transmisi data, jaringan 

komunikasi harus dipantau dengan seksama

6. Pembakuan dokumen

Pembakuan dokumen terdiri atas 3, yaitu

a. Dokumentasi  Administratif  :  dokumentasi  yang  menjelaskan 

standar dan prosedur

b. Dokumentasi  Sistem :  dokumentasi  yang memuat seluruh materi 

penjelasan setiap aplikasi

c. Dokumentasi  Operasi  :  dokumentasi  yang  memuat  semua 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program.

7. Pencegahan Kemacetan

8. Prosedur perbaikan kerusakan

Yang dimaksud  dengan  kerusakan  disini  adalah  kerusakan dikarenakan 

bencana alam, seperti banjir, kebakaran, dan sejenisnya.

9. Perlindungan PC dan jaringan Client-Server

PC dan jaringan client-server pada umumnya lebih rentan terhadap resiko 

keamanan dibandingkan dengan mainframe



Sedangkan  pengendalian  aplikasi  digunakan  untuk  mencegah,  mendeteksi, 

memperbaiki kesalahan dan penyimpangan dalam transaksi saat diproses.

1. Angka total kelompok data atau batch total

Merupakan jumlah unsur-unsur kuantitatif yang terdapat pada sekelompok 

data yang akan diproses dalam suatu periode tertentu

2. Pengendalian terhadap data

Mempunyai  tujuan untuk menjaga  agar  data  yang akan diproses benar-

benar cermat, valid, dan lengkap

3. Validasi input

Program untuk mengecek keabsahan dan kecermatan  data  input  setelah 

dimasukkan dan dicatat ke dalam file.

4. Pengendalian terhadap perekaman data On-Line

Bertujuan untuk menjaga  kecermatan dan integritas  data  transaksi yang 

dimasukkan dari terminal On-line

5. Pengendalian pemeliharaan data

Bertujuan untuk menjaga kecermatan dan kelengkapan data yang disimpan 

dalam komputer.

6. Pengendalian Output

Bertujuan untuk mengkaji kewajaran format output dan mencocokkan total 

kontrol output dengan total kontrol inputnya.

2.5. Siklus Pengeluaran

Siklus  pengeluaran  menurut  Bodnar  (2000:6)  adalah  kejadian  yang 

berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan 

kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan.  Sedangkan  siklus  pengeluaran  menurut 



Widjajanto  (2001:16)  adalah  daur  atau  subsistem  yang  mencakup  kegiatan 

pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, berikut biaya faktor 

input  lainnya.  Siklus  pengeluaran  menurut  Sutabri  (2004:65)  adalah  kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari  pihak lain dan 

penetapan kewajiban yang berkaitan.

Menurut  Steinbart  (2003:415)  expenditure  cycle  is  a  recurring  set  of  
business  activities  and related  data  processing operations  associated  with  the  
purchase of and payment for goods and services.

Dari pengertian di atas mengenai siklus pengeluaran, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa siklus pengeluaran merupakan siklus dalam Sistem Informasi 

Akuntansi  yang  mencakup  kegiatan  pengadaan  bahan  baku  dan  bahan 

pendukungnya serta jasa - jasa yang berguna bagi operasional perusahaan.

2.5.1. Tujuan Siklus Pengeluaran / Pembelian

Tujuan utama diselenggarakannya siklus pembelian ini menurut Krismiaji 

(2002:330) antara lain adalah :

1.  Untuk mengidentifikasi  pembelian  yang  diperlukan  baik  untuk  bahan baku, 

perlengkapan, dan aktiva lain;

2. Untuk memilih pemasok yang cocok;

3. Untuk menjamin bahwa barang-barang yang dibeli  memang dibutuhkan dan 

dapat diperoleh.

2.5.2. Fungsi – fungsi Terkait dengan Siklus Pengeluaran / Pembelian

Menurut Mulyadi  (2001:300) setidaknya  terdapat  empat  fungsi /  bagian 

yang terkait dengan siklus pengeluaran / pembelian, yaitu :



1. Fungsi  Gudang  :  bertanggung  jawab  untuk  mengajukan  permintaan 

pembelian sesuai dengan porsi persediaan yang ada di gudang dan untuk 

menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan.

2. Fungsi  Pembelian  :  bertanggung  jawab  untuk  memperoleh  informasi 

mengenai  harga  barang,  menentukan  pemasok  yang  dipilih  dalam 

mengadakan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok 

yang dipilih

3. Fungsi  Penerimaan  :  bertanggung  jawab  melakukan  pemerikasaan 

terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari  pemasok 

guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  barang  tersebut  diterima  oleh 

perusahaan.

4. Fungsi akuntansi : yang terkait dengan siklus ini adalah bagian pencatat 

utang dan pencatat persediaan. Bagian pencatat utang bertanggung jawab 

mencatat  transaksi  pembelian  dalam  buku  register  kas  keluar  dan 

menyelenggarakan arsip  dokumen yang berfungsi sebagai  catatan  utang 

atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Sedang 

bagian  pencatat  persediaan  bertanggung  jawab  mencatat  harga  pokok 

persediaan barang yang dibeli pada kartu persediaan.

Sedangkan  menurut  Widjajanto  (2001:283)  bagian  yang  terkait  dengan 

siklus pembelian antara lain adalah :

1. Departemen Pemrosesan data : departemen ini melakukan fungsi

a.  Kontrol persediaan

b. Memproses pesanan pembelian untuk menciptakan record pesanan 

pembelian terbuka dan untuk mentransfer record koresondensinya 



dalam  file  permintaan  pembelian  terbuka  ke  file  permintaan 

pembelian tertutup

c. Mengupdate  file  buku  besar  pembantu  persediaan  dari  laporan 

penerimaan dan memindahkan tanda “Dalam Pesanan” dari record 

persediaan

d. Memvalidasi record voucher dari file pemasok sah, menambahnya 

ke register voucher dari file pemasok sah kemudian menambahnya 

ke register voucher (atau file buku besar pembantu utang dagang 

terbuka)  dan  menyiapkan  total  batch untuk  memposkan  akun 

kontrol utang dagang ke dalam buku besar umum

e. Setiap  hari  men-scan field tanggal  jatuh  tempo  dari  register 

voucher  per  item dan mencetak  cek  tersebut,  lalu  dicatat  dalam 

register  cek (jurnal pengeluaran kas). Nomor cek dicatat  register 

voucher untuk menutup voucher dan mentransfer item tersebut ke 

file  utang  dagang  tertutup.  Cek  tersebut  bersama  dengan  daftar 

transaksi dikirim ke departemen pengeluaran kas. Akhirnya  total 

batch  dari  utang dagang tertutuo  dan pengeluaran  kas  disiapkan 

untuk  prosedur  update  buku besar  umum.  Tiap  akhir  hari,  total 

batch  dari  utang  dagang  terbuka  (belum  dibayar)  dan  tertutup 

(terbayar), kenaikan persediaan, dan pengeluaran kas diposkan ke 

kontrol  utang  dagang,  kontrol  persediaan,  dan  akun  kas  dalam 

buku  besar  umum.  Total  dari  utang  dagang  tertutup  dan 

pengeluaran kas harus sama.



2. Departemen  Pembelian  :  ketika  menerima  permintaan  pembelian, 

departemen  pembelian  menyiapkan  pesanan  pembelian  lima  bagian. 

Salinan-salinan tersebut dikirim ke pemasok,  departemen utang dagang, 

penerimaan, pemrosesan data, dan disimpan dalam departemen pembelian 

sendiri. 

3. Departemen Penerimaan  :  ketika  barang diterima dari  supplier,  petugas 

penerimaan menyiapkan laporan penerimaan. Salinan dokumen dikirm ke 

departemen pembelian, utang dagang, dan pemrosesan data.

4. Utang  Dagang  :  merekonsiliasi  faktur  pemasok  dengan  dokumen 

pendukung  yang  sebelumnya  ditempatkan  dalam  file  penundaan  utang 

dagang, lalu menyiapkan satu voucher, menyimpannya dalam file voucher 

terbuka, dan mengirimkan salinan voucher itu ke pemrosesan data. Ketika 

menerima  salinan  cek  dari  departemen  pengeluaran  kas,  bagian  utang 

dagang mencocokkan dengan voucher  terbuka dan mentransfer  item ini 

tertutup ke file voucher file tertutup.

5. Departemen  Pengeluaran  Kas  :  cek  dari  departemen  pemrosesan  data 

bersama  dengan  daftar  transaksi  diserahkan  ke  manajemen  untuk 

dinegosiasikan dan ditandatangani. Cek tersebut dikirim ke pemasok, dan 

salinan  dari  cek  tersebut  dikirim  ke  bagian  utang  dagang  dan  salinan 

lainnya disimpan di bagian pengeluaran kas bersama daftar transaksi.

Elemen-elemen  sistem  akuntansi  siklus  pembelian  dan  pengeluaran  uang 

antara lain dalam Hariningsih (2006:4) adalah

1. Order pembelian dan laporan penerimaan barang

2. Distribusi pembelian dan biaya



3. Utang (Voucher)

4. Prosedur pengeluaran uang

Three basic business activities in the expenditure cycle (Steinbart:2003)
a. Ordering goods, supplies, and services
b. Receiving and storing goods, supplies, and services
c. Paying for goods, Supplies, and services.

Diagram 2.1.
Diagram Alir Data Aplikasi Pembelian

PembelianGudang

Penerimaan
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Tabel 2.4.
Kunci Arus Data

Kunci Arus Data
1. Permohonan
2. Pemberitahuan
3. Order Pembelian
4. Nota Pembelian
5. Nota Penerimaan
6. Pengiriman
7. Nota Pengiriman
8. Laporan Penerimaan
9. Pengendalian Total
10. Pemberitahuan Penerimaan
11. Faktur Disahkan
12. Paket Tanda-tanda Bukti
13. Pembayaran

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, 2004.



Gambar 2.3.
Siklus Pembelian Terkomputerisasi (1)
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Gambar 2.4.
Siklus Pembelian Terkomputerisasi (2) –Lanjutan-

Siklus Pembelian Terkomputerisasi (2)

Internal auditBuku BesarPengeluaran KasHutang dagang

B

C

Permintaan
pembelian

Pesanan
Pembelian

Lap.
Penerimaan

Faktur

Menyiapkan
Voucher

Terima
Dokumen

Pemrosesan
Voucher Hutang

dagang

D.Base
Pembeli

an

Cek
voucher voucher Ayat

jurnal

E F

E

Cek
voucher

voucher

Tanda
tangani

voucherCek
voucher

postingRegister
cek

Cek
voucher

Total
pengendalian

Penerima
Uang

G

Total
pengendalian

G F

Cek
voucher

Membanding
kan posting

Buku
besar

Pemrosesan
Buku besar

Total
pengendalian

Cek
voucher

Membatalkan
cek

Lap. 
Bank

Rekonsiliasi
BankRegister

cek

Rekonsiliasi
bank

Sumber : Sistem Iinformasi Akuntansi, 2002



2.5.3. Pengendalian Transaksi Pembelian

Tabel 2.5.
Ringkasan Aktivitas Pengendalian Transaksi Pembelian

Aktivitas Pembelian barang
Otorisasi Transaksi a.  Manajer unit  peminta  mengotorisasi,  Manajer departemen 

pembelian menyetujui

Pengamanan  terhadap 
aktiva dan catatan

a. Laporan  penerimaan  barang  dibuat  ketika  barang 
diterima

b. Laporan penerimaan barang bernomor urut dicetak
c. Kuantitas barang dihitung saat barang diterima
d. Kuantitas barang dihitung secara independen

Pemisahan tugas a. Bagian pembelian dan bagian hutang dagang
b. Pencatat persediaan dan bagian gudang
c. Bagian penerimaan barang dan bagian gudang

Dokumen  dan  catatan 
yang memadai

Permintaan Pembelian
a. Dibuat berdasar titik dan kuantitas pemesanan kembali
b. Dimintakan persetujuan untuk pesanan khusus

Order Pembelian
a. Dibuat atas dasar permintaan pembelian
b. Bernomor urut dicetak
c. Pemasok dipilih dari daftar pemasok yang disetujui
d. Dilakukan pegecekan terhadap harga dan termin

Paket Voucher
a. Faktur dikirim langsung ke bagian utang dagang
b. Voucher bernomor urut dicetak
c. Didukung oleh permintaan pembelian,order pembelian, 

laporan penerimaan barang, dan faktur asli
d. Diverifikasi.

Aktivitas Pembelian jasa
Otorisasi transaksi a.  Manajer unit  peminta  mengotorisasi,  Manajer departemen 

pembelian menyetujui
Pemisahan Tugas a. Bagian pembelian dan bagian utang dagang
Dokumen  dan  catatan 
yang memadai

Permintaan Pembelian
a. Dibuat oleh departemen pemakai
b. Dimintakan persetujuan

Order Pembelian
a. Dibuat atas dasar permintaan pembelian
b. Bernomor urut dicetak
c. Pemasok dipilih dari daftar pemasok yang disetujui
d. Dilakukan pengecekan terhadap harga dan termin
e. Catat penerimaan jasa pada tembusan order pembelian

Paket Voucher
a. Faktur dikirim langsung ke bagian utang dagang



b. Voucher bernomor urut dicetak
c. Didukung  oleh  permintaan  pembelian,  order 

pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur asli
d. Diverifikasi

Tabel 2.6.
Prosedur Pengendalian dalam Siklus Pengeluaran

Ancaman Akibat Prosedur Pengawasan
Kehabisan barang a. Penundaan 

Produksi
b. Kehilanga

n penjualan

a. Sistem 
Pengawasan Persediaan

b. Analisis kinerja 
pemasok

Pembelian barang yang tidak 
diperlukan atau dalam jumlah 
yang terlalu banyak

Kenaikan Harga Pokok 
Persediaan

a. Sistem perpetual yang 
akurat

b. Persetujuan 
permintaan pembelian

c. Pembatasan akses ke 
blanko permintaan 
pembelian

d. Permintaan pembelian 
bernomor urut tercetak

Pembelian barang dengan 
harga yang terlalu mahal

Harga pokok terlalu 
tinggi

a. Konsultasi daftar 
harga

b. Penawaran 
umum/tender

c. Persetujuan order 
pembelian

d. Pengawasan anggaran
Pembelian barang dengan 
kualitas rendah

a. Penundaan 
Produksi

b. Harga pokok 
terlalu tinggi

a. Gunakan 
daftar pemasok yang 
disetujui

b. Review order 
pembelian

c. Analisis 
kinerja pemasok

Pembelian dari pemasok yang 
tidak diotorisasi

a. Kualitas barang 
yang dibeli rendah

b. Harga terlalu 
mahal

a. Persetujuan order 
pembelian

b. Pembatasan akses ke 
daftar pemasok dan 
persetujuan terhadap 
perubahan daftar pemasok

c. Order pembelian 
bernomor urut tercetak

Kolusi a. Kualitas barang 
yang dibeli rendah

b. Harga terlalu 

a. Larangan menerima 
hadiah dari pemasok

b. Petugas pembelian 



mahal dilarang memiliki 
hubungan 
khusus/keuangan dengan 
pemasok

Penerimaan barang yang tidak 
dipesan

Kenaikan harga pokok 
persediaan

Persetujuan order pembelian 
untuk seluruh barang yang 
diterima

Kesalahan dalam menghitung 
barang yang diterima

a. Pembayaran 
barang yang tidak 
diterima

b. Catatan 
persediaan yang tidak 
akurat

a. Kolom kuantitas order 
pembelian yang dikirim ke 
bagian penerimaan 
dikosongkan

b. Pemberian insentif

Pencurian barang a. Kehilangan aktiva
b. Catatan tidak 

akurat

a. Pengawasan akses 
fisik

b. Pencatatan untuk 
seluruh transfer barang 
internal

c. Perhitungan fisik 
periodik dan 
pembandingan hasil 
penghitungan dengan 
catatan

Kesalahan faktur pembelian a. Catatan tidak 
akurat

b. Pembayaran tidak 
akurat

a. Pengecekan ulang 
ketelitian faktur

b. Pembandingan faktur 
dengan order pembelian 
dan laporan penerimaan 
barang

Pembayaran barang yang 
tidak diterima

a. Kehilangan kas
b. Harga pokok 

terlalu tinggi

Penggunaan paket voucher 
sebagai dasar pelunasan 
faktur/utang

Gagal memperoleh potongan Kenaikan biaya a. Prosedur untuk 
melacak tanggal jatuh 
tempo

b. Anggaran arus kas
Pembayaran faktur yang sama 
dua kali

a. Problem arus kas
b. Biaya terlalu 

tinggi

a. Persetujuan 
pembayaran faktur hanya 
dilakukan jika didukung 
paket voucher

b. Pembayaran hanya 
untuk faktur asli yang 
disertai dokumen 
pendukung

c. Jika cek telah 
ditandatangani, paket 
voucher harus dibatalkan

Kesalahan dalam pencatatan a. Laporan keuangan a. Pengawasan entry data



dan posting pembelian dan 
pembayaran

tidak benar
b. Keputusan tidak 

tepat

b. Rekonilisasi periodik 
rekening buku besar dan 
rekening buku pembantu

Ketidaktepatan kas
a. Pembayaran ke 

pemasok fiktif
b. Pengubahan nilai cek

Kehilangan aktiva a. Pembatasan akses ke 
kas, blanko cek, dan mesin 
penanda tangan cek

b. Cek bernomor urut 
tercetak

c. Semua pembelian 
dibayar dengan cek

d. Sistem dana tetap kas 
kecil

e. Pemisahan fungsi
Kehilangan data a. Data tidak akurat 

untuk pembuatan 
keputusan

b. Kehilangan 
informasi 
rahasia/penting

a. Prosedur Back-up dan 
Recovery

b. Pengasan akses logis 
dan fisik

Kinerja buruk Pemrosesan yang tidak 
efisien dan efektif

Pembuatan dan pengkajian 
laporan kinerja

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, 2002.

2.6. Koperasi

2.6.1. Definisi Koperasi

Menurut Henry Campbell  Blacks dalam Black’s Law Dictionary dalam 

Pachta W. (2007:15) mengemukakan definisi koperasi sebagai berikut :

A  corporation  or  association  organized  for  purpose  or  rendering  economic  
services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control  
its. Type of business that is owned by its member-customers.
Cooperatives vary widely in character and in the manner in which they function.  
They  have  been  classified  along  functional  lines  as  follows:  (a).  Consumer  
cooperatives (including customer stores, husing cooperatives, utility cooperatives  
and health cooperatives); (b). Marketing cooperatives; (c). Business purchasing  
cooperatives; (d). Workers’ productive cooperative; (e). Financial cooperatives  
(such as the credit union, mutual savings bank, savings and loan association, and  
production  credit  association);  (f).  Insurance cooperatives:  (g).  Labor unions; 
(h). Trade associations; and (i). Itself cooperatives.
The  required  form  for  a  cooperative  may  differ  in  different  states;  e.g.  
unincorporated association, cooperative association, nonprofit corporation. 

Sedangkan cooperative corporation didefinisikannya sebagai berikut :



A ”cooperative corporation”, while having a corporate existence, is primarily a  
organization for purpose of providing services nad profit to its members and not  
for corporate profit.

Menurut R.M.Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul 

’Sepuluh Tahun Koperasi : Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah tahun 

1930-1940’  dalam  Pachta  W.  (2007:19),  menyatakan  bahwa  koperasi  adalah 

perkumpulan  manusia  seorang-seorang  yang  dengan  sukanya  sendiri  hendak 

bekerja  sama  untuk  memajukan  ekonominya.  Sedangkan  Soeriaatmaja  dalam 

Pachta W. (2007:19) memberikan  definisi  koperasi  sebagai  suatu perkumpulan 

dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak 

memandang  haluan  agama  dan  politik  secara  sukarela  masuk  untuk  sekedar 

memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. 

Dalam UU RI NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi 

koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau  badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.6.2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata 

lain  bahwa  koperasi  harus  berdasarkan  atas  motif  ekonomi  atau  mencari 

keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan 

unsur-unsur  ekonomi  seperti  digunakannya  sistem  pembukuan  yang  baku, 

diadakannya  pemeriksaan  secara  periodik,  adanya  cadangan  dan  sebagainya. 

Sedangkan unsur  sosial  yang  terkandung  di  dalam koperasi,  bukan dalam arti 

kedermawanan,  melainkan  lebih  untuk  menerangkan  keedudukan  anggota  dan 

hubungan anggota  dengan pengurus.  Juga unsur  sosial  ditemukan  dengan cara 



koperasi  yang demokratis,  kesamaan derajat,  kebebasan keluar masuk anggota, 

calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara 

proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri (M. Firdaus dan Agus 

Edhi, 2004 dalam Pachta W. (2007:22))

Sedangkan menurut  M. Firdaus dan Agus Edhi  (2002:42) dalam bab II 

pasal 3 UURI No. 25/1992 dikatakan bahwa :  ”Koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut  

membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945”.

2.6.3. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi  dan  peran  koperasi  menurut  M.  Firdaus  (2002:43)  antara  lain 

adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2.  Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan 

manusia dan masyarakat.

3.  Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4.  Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional 

yang  merupakan  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  dan 

demokrasi ekonomi.



2.6.4. Prinsip Koperasi

Menurut pasal 5 UU RI No. 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah

1. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian  SHU dilakukan secara adil  sebanding dengan besarnya  jasa 

usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian

2. Dalam  mengembangkan  koperasi,  maka  koperasi  melaksanakan 

prinsip-prinsip sebagai berikut

a. Pendidikan perkoperasian

b. Kerjasama antar koperasi

Dalam Pachta W. (2007:23) berpendapat bahwa prinsip koperasi adalah 

1. Sukarela dan terbuka ke semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan 

yang diberikan dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan

2. Kontrol anggota demokratis yang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan 

dan membuat keputusan

3. Partisipasi  ekonomi  anggota  dimana  anggota  berkontribusi  secara  adil  dan 

pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi

4. Otonomi  dan  independen.  Koperasi  merupakan  organisasi  mandiri  yang 

dikendalikan oleh anggota-anggotanya

5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi karyawan. Ditujukan agar karyawan 

dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi.



6. Kerjasama antar koperasi untuk memperkuat gerakan koperasi.

7. Perhatian terhadap komunitas.

2.6.5. Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi

Koperasi  sebagai  organisasi  mempunyai  kelengkapan-kelengkapan  yang 

dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, dalam 

pengelolaan koperasi yang sehat perlu dilengkapi dengan kelengkapan organisasi 

sebagai berikut (M. Tohar:2000) :

1. Rapat Anggota

Rapat  anggota  adalah  salah  satu  alat  perlengkapan  organisasi  koperasi. 

Rapat  tersebut  dihadiri  oleh  para  anggota,  pengurus,  pemeriksa  dan  pejabat-

pejabat koperasi. Rapat anggota yang dihadiri oleh anggota koperasi merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi. 

Pengurus koperasi diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk 

melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.

3. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa adalah salah satu alat kelengkapan organisasi koperasi. 

Badan  pemeriksa  ini  diberi  kuasa  oleh  anggota  atau  rapat  anggota  untuk 

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.

4. Manajer Koperasi

Manajer  koperasi  adalah  pelaksana  tugas  pengurus  dalam  memimpin 

koperasi sehingga mampu mencapai tujuan sesuai dengan program kerja koperasi. 

Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi.



2.7. Sistem Akuntansi Koperasi

2.7.1. Proses Akuntansi

Proses  akuntansi  di  dalam  koperasi  menurut  Baswir  (2000:184) 

mempunyai  tahapan  yang  sama  dengan  akuntansi  perusahaan  pada  umumnya. 

Secara lebih spesifik tahapan tersebut akan diurai berikut ini :

1. Pencatatan

Mencatat  transaksi  keuangan  yang  terjadi  di  koperasi  yang  bersangkutan 

dengan aktiva, utang, modal, pendapatan, maupun biaya. Dalam pencatatan ini 

juga dibutuhkan rekening sebagai media untuk mencatat  transaksi-transaksi 

keuangan yang berkaitan dengan aktiva, utang, penghasilan, dan biaya sebagai 

dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

2.  Penggolongan

Penggolongan dilakukan dengan cara mengeposkan, yaitu proses pemindahan 

catatan yang trlah dilakukan di dalam jurnal ke dalam buku besar.

3. Peringkasan

Tiap akhir periode, koperasi menyusun neraca saldo sebagai alat bantu dalam 

penyusunan  laporan  keuangan.  Keberadaan  neraca  saldo  ini  akan  sangat 

membantu dalam menentukan kesesuaian dalam pencatatan transaksi-transaksi 

ke dalam setiap rekening dan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dimulai dengan pembuatan jurnal penyesuaian, 

penyusunan neraca lajur, dan memisahkan rekening-rekening ke dalam neraca 

dan  laporan  rugi  laba.  Setelah  itu  memindahkan  laba  atau  rugi  ke  dalam 

laporan perubahan modal.



2.7.2. Sistem Akuntansi Koperasi

Penyelenggaraan  akuntansi  koperasi  menurut  Baswir  (2000:185) 

menggunakan  buku-buku  antara  lain  buku  harian,  buku  besar,  dan  buku 

pembantu.  Buku harian antara  lain  meliputi  Buku Kas,  Buku Memorial,  Buku 

Besar, dan Buku Pembantu.

1. Buku Kas

Buku kas adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi antara 

koperasi dengan pihak-pihak lain yang dilakukan secara tunai.

2. Buku Memorial

Buku memorial  digunakan untuk mencatat  semua transaksi  antara  koperasi 

dengan pihak luar yang tidak melibatkan kas. Misalnya adalah retur pembelian 

maupun penjualan, pembelian dan penjualan barang secara kredit.

3. Buku Besar

Buku  besar  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  menggolongkan  dan 

meringkas  catatan  transaksi-transaksi  yang  telah  dicatat  dalam  buku-buku 

harian.

4. Buku Pembantu

Buku pembantu adalah buku yang digunakan untuk merinci rekening-rekening 

buku besar. Dalam kaitannya dengan pengawasan, maka harus ada pemisahan 

antara orang yang mengurusi buku besar dengan buku pembantu. Pencatatan 

buku  pembantu  didasarkan  pada  catatan  yang  ada  pada  dokumen  asli. 

Sedangkan catatan  dalam buku besar  diambil  dari  catatan  yang  ada  dalam 

buku harian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  yang 

mengarah pada studi kasus. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk  membuat  deskripsi  mengenai  situasi-situasi  atau  kejadian-kejadian.  Jadi 

penulis  berusaha  mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan  sebagai  mana 

adanya. 

Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  studi  kasus.  Studi  kasus 

mencoba menganalisa situasi (keadaan) suatu perusahaan, mencoba menemukan 

masalah, dan memecahkan masalah yang ada pada perusahaan. Dasar dari studi 

kasus  adalah  masalah  yang  muncul  juga  dialami  perusahaan  lain,  tapi  cara 

penyelesaiannya  untuk  tiap  perusahaan  tidaklah  sama.  Penyelesaiannya  hanya 

berlaku pada satu obyek saja yaitu perusahaan yang diteliti. 

Jadi  dari  dua  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian 

deskriptif  yang  mengarah  pada  studi  kasus  adalah  penelitian  yang  mendalam 

mengenai unit  tersebut.  Tujuannya adalah memberikan gambaran secara terinci 

tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas atau status dari 

unit individu yang kemudian dari sifat  tersebut akan digunakan suatu hal yang 

bersifat umum. 



3.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang kami lakukan adalah bagian akuntansi serta bagian 

yang terkait  dengan siklus pengeluaran pada KPRI Universitas Brawijaya yang 

bertempat di Jalan MT. Haryono 169 Malang.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus  penelitian  ditetapkan  demi  mendapat  kemudahan  dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis. 

Beberapa hal yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada siklus 

pengeluaran

2. Pelaksanaan pengendalian internal sistem informasi berbasis komputer 

pada siklus pengeluaran

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

obyek  penelitian  tanpa  ada  perantaranya  yang  berupa  opini,  hasil  observasi, 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dari jenis data primer 

untuk penelitian adalah hasil  wawancara secara langsung dengan pihak terkait, 

khususnya  dengan  pegawai  perusahaan  yang  menangani  bagian  yang 



bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti,  antara  lain bagian pembelian, 

bagian akuntansi, bagian persediaan, dan bagian penjualan.

b) Data Sekunder

Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dengan adanya 

perantara,  berupa bukti,  catatan,  atau laporan historis baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam Indriantoro dan Supomo (2002:149), 

sumber data sekunder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data internal dan 

data eksternal. Data internal yaitu dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang 

telah diatur dalam organisasi, misalnya kebijakan dan prosedur atau praktik sistem

informasi  akuntansi  perusahaan.  Sedangkan  data  eksternal  umumnya  disusun 

entitas lain dari organisasi yang bersangkutan, misalnya berita yang berhubungan 

dengan perusahaan yang terdapat di media massa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang memadai, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan tinjauan teoritis tentang 

permasalahan  yang  sedang  diteliti,  yaitu  tentang  sistem  informasi  akuntansi 

berbasis komputer dan pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi. Studi 

dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur berupa buku 

maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan



Studi lapangan dilaksanakan di kantor KPRI Universitas Brawijaya Jalan 

MT. Haryono 169 Malang, dengan jalan:

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek 

penelitian.  Observasi  dilakukan  untuk  membandingkan  antara  pedoman  yang 

digunakan dengan praktek yang sesungguhnya dilakukan. Observasi dilakukan di 

bagian-bagian  yang  berhubungan  dengan  transaksi  pembelian.  Bagian-bagian 

tersebut  antara  lain  bagian  order  pembelian,  bagian  penerimaan  barang  dan 

penggudangan, bagian penanganan utang usaha, bagian pembayaran utang usaha 

atau pengeluaran kas, bagian gudang display yang menangani penghitungan dan 

pengawasan terhadap barang dagang fisik.

b) Wawancara

Wawancara,  yaitu  melakukan  komunikasi  secara  langsung  dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan  dengan obyek  yang diteliti.  Hasil 

dari wawancara ini kemudian akan dicocokkan dengan hasil yang diperoleh dari 

observasi.  Pertanyaan  yang  diajukan  dalam  wawancara  telah  dipersiapkan 

sebelumnya.  Hal  ini  dilakukan  agar  wawancara  yang  akan  dilakukan  tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh informasi 

yang relevan dengan penyusunan skripsi ini. Wawancara dilakukan pada beberapa 

bagian yang berhubungan dengan siklus pengeluaran.

c) Dokumentasi

Peneliti  mengkaji  dan  mempelajari  dokumen-dokumen,  catatan-catatan, 

dan laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dari 

dokumentasi  ini  diharapkan penulis  memperoleh  informasi-informasi  mengenai 



hal-hal  mendasar  seperti  sejarah  perusahaan,  struktur  organisasi, 

kegiatan/aktivitas usaha, deskripsi kerja, tugas maupun wewenang. Dalam teknik 

ini  diharapkan  pula  peneliti  mendapatkan  informasi  mengenai  pedoman  atau 

prosedur pelaksanaan siklus pengeluaran, bagian-bagian perusahaan yang terlibat 

dalam  sistem-sistem  tersebut  beserta  tugas  dari  masing-masing  bagian;  serta 

berbagai sumber data dan dokumen pendukung sistem tersebut.

3.6 Metode Analisis Data

Sebuah metode  untuk  menganalisis  temuan-temuan atau  data-data  yang 

telah  diperoleh  diperlukan  dalam  suatu  penelitian.  Agar  mendapatkan  suatu 

simpulan yang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu penerapan sistem informasi 

akuntansi  berbasis  komputer,  yang  merupakan  penelitian  studi  kasus,  maka 

metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Metode  analisis  kualitatif  merupakan  suatu  metode  analisis  yang 

menggunakan informasi yang berupa data kualitatif atau data yang diukur secara 

tidak langsung. Data kualitatif penelitian berupa deskripsi kondisi atau fakta yang 

ditemui  pada  obyek  penelitian  (fact-finding).  Data  tersebut  kemudian 

dibandingkan dengan telaah teoritis yang melambangkan kondisi ideal.

3.7. Langkah Penelitian

Langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

sistem  informasi  akuntansi  berbasis  komputer  dan  pengendalian  intern 

perusahaan;



2. Mendapatkan informasi gambaran umum mengenai obyek yang dievaluasi 

dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi;

3. Mendapatkan  informasi  secara  lebih  mendetail  mengenai  pelaksanaan 

sistem  informasi  akuntansi  berbasis  komputer  pada  KPRI  Universitas 

Brawijaya MALANG.

4. Mendeskripsikan  pelaksanaan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis 

komputer pada KPRI universitas Brawijaya MALANG dalam bentuk uraian 

dan gambar;

5. Menganalisis  kualitas  pelaksanaan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis 

komputer  pada  KPRI  Universitas  Brawijaya  MALANG,  dengan  cara 

membandingkan  deskripsi  kondisi  atau  fakta  yang  ditemui  pada  obyek 

penelitian dengan telaah teoritis yang melambangkan kondisi ideal;

6. Mengambil  kesimpulan  mengenai  penerapan  dan  kualitas  sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer dan menyumbangkan saran.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek

4.1.1. Latar Belakang Berdirinya Koperasi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu 

Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  azas  kekeluargaan, 

maka  hal  ini  mengandung  ciri  positif  yang  dimiliki  oleh  prinsip  Demokrasi 

Ekonomi  sebagai  dasar  pembangunan.  Undang  Undang  Republik  Indonesia 

Nomor 25 tahun 1992 tentang perekonomian menyebutkan bahwa 

Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau 

badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  azas 

kekeluargaan. (UU JOP. RI No. 25/1992 pasal 1).

Melihat  azas  koperasi  yang  merupakan  azas  kekeluargaan  dan 

dihubungkan dengan salah satu ciri positif yang dimiliki oleh prinsip Demokrasi 

Ekonomi  sebagai  dasar  dari  pelaksanaan  pembangunan,  maka  koperasi 

merupakan  salah  satu  alat  yang  tepat  untuk  digunakan  dalam  pembangunan 

ekonomi, khususnya di wilayah Republik Indonesia.

Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN) “Serba  Usaha”  Universitas  Brawijaya 

Malang didirikan dengan dasar pemikiran bagaimana cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya Malang 

serta lingkungan masyarakat  pada umumnya,  serta kesadaran akan arti  penting 



koperasi  sebagai  salah  satu  sendi  dalam  menunjang  perkembangan  dan 

pembangunan ekonomi Indonesia.

4.1.2. Sejarah Berdirinya Koperasi

Sejarah dari  berdirinya  Koperasi  Pegawai  Negeri  Universitas  Brawijaya 

tidaklah terlepas akan pemikiran-pemikiran yang telah dijelaskan tadi, maka pada 

hari Senin tanggal 12 Februari 1969 atas nama pegawai Universitas Brawijaya 

Malang, Prof. Darji Darmodihardjo, SH selaku Rektor Universitas Brawijaya pada 

saat  itu  menetapkan  dibentuknya  organisasi  koperasi  yang  disepakati  dengan 

nama Koperasi Pegawai Negeri “Serba Usaha” Universitas Brawijaya Malang.

Pada awal operasionalnya, koperasi ini mempunyai anggota yang meliputi 

karyawan kantor pusat  saja yang berjumlah hanya sekitar  150 orang. Kegiatan 

usahanya  pada  saat  itu  adalah  menyediakan  kebutuhan  bahan  pokok  dan 

kebutuhan sehari-hari  yang ditujukan kepada karyawan. Pada tahun-tahun awal 

pendirian,  koperasi  kurang  menunjukkan  kemampuan  yang  signifikan,  bahkan 

pada  tahun  1972  Koperasi  Pegawai  Negeri  Universitas  Brawijaya  ini  mulai 

mengalami kemunduran.  Dengan kemunduran tersebut pihak koperasi  berusaha 

sekuat tenaga dan upaya untuk memperbaikinya, namun karena keterbatasan para 

pengurus dan staf karyawan pada waktu itu koperasi tidak lagi mampu bertahan, 

akhirnya koperasi ini terpaksa dibekukan sementara.

Sekitar  tahun 1975 segenap pengurus koperasi  berusaha mengupayakan 

perbaikan  dengan  mengadakan  reorganisasi  di  segala  bidang.  Bidang  yang  di 

reorganisasi  dimulai  dari  kepengurusan,  keanggotaan,  maupun  permodalannya. 

Pada bulan Juni tahun 1975, Koperasi Pegawai Negeri “Serba Usaha” Universitas 



Brawijaya  berdasarkan  pada  hasil  rapat  anggota  menyetujui  reformasi  atas 

kepengurusan. Keanggotaan mulai diperluas, tidak hanya terbatas pada karyawan 

kantor  pusat  saja  melainkan  seluruh  karyawan  fakultas-fakultas  yang  ada  di 

lingkungan  Universitas  Brawijaya.  Perbaikan  di  sektor  permodalan  dilakukan 

dengan menambah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, selain itu juga 

dilakukan penambahan unit usaha baru, yaitu simpan pinjam dan kredit kendaraan 

dengan harapan akan diperoleh tambahan modal usaha, akan tetapi pada sekitar 

tahun 1987,  unit  usaha  kredit  kendaraan  dihentikan  dengan alasan  efisiensi  di 

bidang permodalan.

4.1.3. Lokasi dan Wilayah Kerja

Lokasi  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  setiap  usaha  yang 

dijalankan.  Pemilihan  lokasi  terkait  erat  dengan  berbagai  faktor  diantaranya 

adalah pangsa pasar,  fasilitas,  dan biaya  transportasi,  ketersediaan akan tenaga 

kerja, tujuan usaha koperasi, perluasan usaha dan perkembangan koperasi dimasa 

depan,  atas  pertimbangan  tersebut  maka  KPRI  Universitas  Brawijaya  memilih 

lokasi sebagai berikut :

• Alamat : Jalan Mayjend Haryono 169

• Desa : Ketawanggede

• Kecamatan : Lowokwaru

• Kota : Malang

• Provinsi : Jawa Timur



4.1.4. Bidang Usaha

1. Unit Pertokoan (Toserba)

 Sub unit usaha bahan pokok

 Sub unit usaha pecah belah dan elektronik

 Sub unit usaha barang sandang

 Sub unit usaha kosmetik dan salon

 Sub unit usaha sepatu dan tas

 Sub unit usaha alat tulisn dan fotokopi

 Sub unit usaha aksesoris dan mainan anak

Unit  ini  juga  memberi  kesempatan  pada  anggota  untuk  memasarkan 

barang produksi lewat koperasi, tentu dengan melalui prosedur yang berlaku di 

KPRI Universitas Brawijaya Malang.

2. Unit Proyek Perumahan

Menyediakan  kebutuhan  perumahan  bagi  anggota  KPRI  Universitas 

Brawijaya Malang dengan unit usaha :

 Pelayanan kredit rumah

 Pelayanan tanah kapling

 Sewa rumah dan pembangunan dan perbaikan rumah

Pelayanan  kredit  rumah  ini  diberikan  pada  anggota  yang  memiliki 

tabungan proyek perumahan, khususnya bagi pegawai golongan I, II, dan III.

3. Unit Simpan Pinjam

Berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan  di  lingkungan  warga  Universitas 

Brawijaya  Malang  sehingga  tercipta  transfer  modal  dari  golongan  atas  ke 

golongan  menengah  ataupun  bawah.  Keberadaan  unit  simpan  pinjam  sangat 



dirasakan  oleh  para  anggota,  terbukti  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah 

anggota yang menyimpan maupun meminjam, baik berupa kredit umum maupun 

kredit investasi.

4. Unit Apotek

Merupakan unit usaha yang dibuka oleh Koperasi Universitas Brawijaya 

dan beroperasi pada bulan November 1998. Apotek ini menyediakan kebutuhan 

obat-obatan bagi karyawan atau anggota KPRI maupun masyarakat umum, baik 

dengan resep maupun tanpa resep dokter. 

4.1.5. Struktur Organisasi

Mengingat  usaha  dan  kegiatan  koperasi  dikendalikan  oleh  orang-orang 

yang dipilih atau diangkat oleh anggota serta bertanggung jawab pada anggota, 

maka struktur organisasi koperasi harus dapat menjamin tujuan koperasi, terutama 

pelayanan  terhadap  kebutuhan  anggota  khususnya  dan  masyarakat  pada 

umumnya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya membentuk 

struktur  organisasi  dengan  tujuan  untuk  menyediakan  wadah  bagi  pencapaian 

tujuan bersama, dengan harapan dapat dibina kerjasama yang baik antara orang-

orang yang ada dalam rangka untuk meningkatkan usaha yang ada. Keberadaan 

struktur organisasi ini maka dapat diperoleh pembagian struktur dan tugas yang 

jelas  dan  tegas,  serta  penuh  rasa  tanggung  jawab  yang  disertai  dengan 

pendelegasian  wewenang dan  adanya  batas-batas  keputusan yang  diambil  oleh 

setiap  bagian  dalam  setiap  susunan  organisasi  yang  jelas  demi  mewujudkan 

tercapainya tujuan usaha.



Deskripsi  kerja  bagian-bagian  yang  terdapat  dalam  struktur  organisasi 

antara lain :

a) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan koperasi yang penting. 

Dalam  sistem  organisasi,  Rapat  Anggota  koperasi  merupakan  lembaga 

tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia 

No. 25 tahun 1992. Berdasar Undang Undang ini pula dalam pasal 23, maka 

rapat anggota menetapkan antara lain :

1. Anggaran dasar

2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha 

koperasi

3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan

5. Pengesahan  pertanggungjawaban  pengurus  dalam  pelaksanaan 

tugasnya

6. Pembagian sisa hasil usaha

7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b) Pengurus

Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya dipilih 

dari dan oleh anggota melalui forum Rapat Anggota sekurang-kurangnya tiga 

orang untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun. Tugas-tugas pengurus Koperasi 

Pegawai  Republik  Indonesia  Universitas  Brawijaya  tercantum  dalam 

Anggaran Dasar pasal 12 ayat 1, yang antara lain :



1. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi

2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi

3. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan

Pengurus  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  Universitas  Brawijaya 

berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

a) Seorang ketua, yang bertugas :

a) Bersama-sama  pengurus  lainnya  bertanggung  jawab  atas 

pelaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota 

dan  melaporkan  hal  tersebut  sdikit-sedikitnya  1  (satu)  tahun 

sekali didepan forum Rapat Anggota

b) Memimpin,  mengkoordinasikan,  dan  mengawasi  pelaksanaan 

kebijaksanaan operasional yang meliputi penyusunan petunjuk 

pelaksanaan mengenai :

i. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota

ii. Usaha  pemupukan  modal  serta  pengembangan  usaha 

koperasi

iii. Penyediaan  sarana  dan  pencatatan  barang-barang 

inventaris

iv. Penggunaan dana koperasi

v. Kebijaksanaan koperasi lainnya

c) Memimpin,  mengkoordinasikan,  dan  mengawasi  pelaksanaan 

semua tugas para pengurus, manajer, serta karyawan koperasi



d) Mewakili  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  Universitas 

Brawijaya  didalam  dan  diluar  pengadilan  serta  menetapkan 

hubungan dengan instansi-instansi terkait lainnya.

b) Seorang wakil ketua, dengan tugas-tugasnya :

a) Mewakili  ketua  pada  saat  ketua  tidak  dapat  menjalankan 

kegiatannya

b) Membantu  ketua  dalam  mengkoordinasi  serta  mengawasi 

pelaksanaan  tugas  para  pengurus,  manajer  serta  karyawan 

koperasi

c) Membantu  ketua  dalam  mengkoordinasi  melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan usaha koperasi

c) Seorang sekretaris, dengan tugas-tugasnya :

a) Menyelenggarakan  berbagai  macam  fungsi-fungsi 

kesekretariatan organisasi koperasi yang meliputi :

i. Melaksanakan  dan  mengarsipkan  semua  buku-buku 

yang telah digariskan dalam organisasi koperasi

ii. Menyebarkan  informasi  baik  yang  menyangkut 

keputusan-keputusan  Rapat  Anggota,  Rapat  Pengurus 

maupun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  di 

bidang perkoperasian serta saran-saran dari pihak yang 

terkait lainnya

b) Membuat  rancangan  keputusan  dibidang  organisasi  dan 

personalia



c) Membantu  ketua  dalam pengawasan pelaksanaan  tugas-tugas 

manajer  dan  para  karyawan  dalam  rangka  pengembangan 

kegiatan usaha koperasi.

d) Seorang wakil sekretaris, yang bertugas :

a) Mewakili  sekretaris  pada  waktu  sekretaris  tidak  dapat 

melaksanakan tugasnya

b) Membantu  keuta  dalam pengawasan pelaksanaan  tugas-tugas 

manajer dan para karyawan koperasi

c) Membantu  sekretaris  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi-

fungsi kesekretariatan

e) Seorang bendahara, yang bertugas :

a) Membantu  ketua  dalam  penyelenggaraan  pengawasan  di 

bidang administrasi keuangan

b) Berdasarkan  laporan  manajer,  manyusun  laporan 

perkembangan usaha secara periodic  serta menyusun rencana 

anggaran dan pendapatan koperasi.

c) Membantu  ketua  dalam  pengadaan  sarana  serta  pelaksanaan 

pencatatan barang-barang inventaris kantor

d) Membantu  ketua  dalam pelaksanaan  pengaturan  penggunaan 

keuangan kantor.

c) Dewan Penasehat

Dewan penasehat ini dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk kepentingan 

koperasi.  Mereka  yang  dipilih  adalah  orang-orang  yang  mempunyai 



pemahaman terhadap  koperasi  dan mempunyai  keahlian  dalam perusahaan. 

Dewan penasehat dapat memberikan nasehatnya, baik diminta maupun tidak.

d) Pengawas

Pengawas dipilih  dari  dan oleh anggota dalam forum Rapat  Anggota yang 

terdiri  atas sekurang-kurangnya 3 (tiga)  orang anggota koperasi  yang tidak 

dapat diangkat dengan jabatan pengurus untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan 

berotasi  tiap tahunnya.  Pemeriksaan  dilakukan sekurang-kurangnya  3 (tiga) 

bulan  sekali  mengenai  hal  uang,  surat  berharga,  persediaan  barang,  alat 

perlengkapan,  dan  mengenai  kebenaran  pembukuan  serta  kebijaksanaan 

pengurus dalam penyelenggaraan organisasi dan perusahaan koperasi.

e) Manajer

Manajer diangkat dan diberhentikan pengurus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  Manajer  melaksanakan  kebijaksanaan  dibidang  usaha  yang  telah 

ditetapkan oleh pengurus dan hasil pelaksanaan kebijaksanaan dibidang usaha 

tersebut dilaporkan kepada pengurus.

Bidang-bidang tugas manajer meliputi :

1. Bidang Kepegawaian

2. Bidang Perencanaan

3. Bidang Pelaksanaan Usaha

4. Bidang Administrasi, Keuangan, dan Bank

5. Bidang Pengawasan dan Laporan

f) Kepala Adminsitrasi Umum



Kepala  Administrasi  Umum  melakukan  tugas  sebagai  pengelola  kegiatan 

koperasi  dalam  bidang  administrasi  keuangan,  personalia,  dan  sekretaris 

berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KPRI Universitas Brawijaya Malang
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4.1.6. Jam Kerja Pegawai di KPRI Universitas Brawijaya Malang

Jam kerja pegawai  KPRI Universitas  Brawijaya  Malang adalah sebagai 

berikut

a) Administrasi

Hari : Senin s/d Sabtu

Jam : 07.30 s/d 14.30

b) Supermarket

Hari : Senin s/d Minggu

Jam : Shift I : 07.30 s/d 14.30

  Shift II : 14.00 s/d 21.00

4.1.7. Jenis Pegawai

Jumlah  pegawai  yang  bekerja  di  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang 

adalah 33 orang. Jenis pegawai yang bekerja antara lain adalah

1) Pegawai Tetap yang berjumlah kurang lebih 30 orang, terdiri atas

a. 1 orang Manajer

b. 1 Kepala Divisi, yaitu divisi Perdagangan Umum. Untuk Divisi 

Simpan Pinjam, dirangkap oleh Manajer.

c. 2 Koordinator Toko.

d. 3 Kepala Unit.

e. Staf dan Karyawan

2) Pegawai Kontrak yang berjumlah 3 orang, terdiri atas

a. 1 orang bertugas untuk menjaga kebersihan

b. 1 orang untuk penjualan produk Indofood

c. 1 orang untuk menjaga toko



4.2. Tinjauan Atas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Pengeluaran Kas Toserba KPRI Universitas Brawijaya.

Sistem  akuntansi  pembelian  dan  pengeluaran  kas  digunakan  dalam 

perusahaan  untuk  pengadaan  barang  dagang  yang  diperlukan  perusahaan. 

Supermarket KPRI Universitas Brawijaya Malang menyelenggarakan sistem ini 

dalam lingkungan pengolahan data terkomputerisasi. Deskripsi sistem pembelian 

dan pengeluaran kas KPRI Universitas Brawijaya Malang meliputi fungsi-fungsi 

yang terkait beserta deskripsi kerja, dokumen yang digunakan, program dan menu 

terkait, serta prosedur pelaksanaan sistem. 

4.2.1. Fungsi yang terkait

Fungsi-fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  akuntansi  pembelian  dan 

pengeluaran kas adalah: 

1. Penanggung Jawab Toko

a. Melaksanakan pembelian serta administrasi barang Toserba

b. Melaksanakan administrasi keluar masuknya barang konsinyasi

c. Melaksanakan koordinasi dengan bagian gudang dan bagian terkait 

lainnya  untuk  melaksanakan  retur  pembelian  dan  pengembalian 

barang

d. Membuat pelaporan periodik (bulanan) tentang pengadaan barang 

Toserba

e. Mempertanggungjawabkan pekerjaan pada kepala unit Toserba

2. Bagian Gudang

a. Melaksanakan  penerimaan  dan  penyimpanan  barang  dengan 

mempertimbangkan  aspek  kemudahan  akses,  identifikasi,  dan 



klasifikasi  barang,  kejelasan  status  barang  antara  lain  dari 

pengadaan rutin maupun dari konsinyasi

b. Melaksanakan kartu gudang secara tertib

c. Melaksanakan code & price labeling atas persediaan

d. Melaksanakan koordinasi dengan :

i. Sub  unit  pengadaan  maupun  sub  unit  lain  terkait  untuk 

pelaksanaan retur

ii. Sub  unit  pelayanan  bahan  pokok  untuk  mengetahui 

kebutuhan  barang  dan  pengisian  kembali  persediaan  di 

Toserba

e. Melaksanakan  pelaporan  keadaan  dan  posisi  barang  di  gudang 

secara periodik

f. Mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada kepala unit Toserba

3. Bagian Pengendalian Hutang

a. Melakukan pengendalian dan administrasi hutang

b. Melaksanakan kewajiban perpajakan

c. Membantu bagian akuntansi dan keuangan dalam perencanaan dan 

pengendalian keuangan.

4. Bagian Keuangan

a. Melakukan  perencanaan  dan  pengendalian  keuangan  secara 

menyeluruh untuk divisi perdagangan dan jasa

b. Menyelenggarakan  penyimpanan  kas  di  divisi  perdagangan  dan 

jasa

c. Melakukan hubungan perbankan



d. Melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran kas

e. Melaksanakan  pengamanan  terhadap  fisik  kas  dan  bukti 

pendukung

f. Mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan kasir-kasir yang berada 

pada masing-masing unit di divisi perdagangan dan jasa

g. Berkoordinasi dengan bagian keuangan koperasi

h. Berkoordinasi  dengan  bagian  akuntansi  divisi  perdagangan  dan 

jasa

i. Mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada kepala divisi 

perdagangan dan jasa

5. Bagian Akuntansi

a. Menyelenggarakan  proses  akuntansi  keuangan  di  divisi 

perdagangan dan jasa

b. Memleihara dokumen transaksi di divisi perdagangan dan jasa

c. Membantu bagian keuangan dalam perencanaan dan pengendalian 

keuangan

d. Membantu  bagian  keuangan  dan  akuntansi  koperasi  dalam 

menyiapkan laporan keuangan konsolidasi  serta perencanaan dan 

pengendalian keuangan koperasi.

4.2.2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen  input sistem  pembelian  dan  pengeluaran  kas  yang 

dipergunakan  oleh  supermarket  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang  adalah 

sebagai berikut :



1. Kertas Order

Kertas Order ini  adalah dokumen yang diperuntukkan untuk melakukan 

pemesanan  pembelian.  Biasanya  dibuat  oleh  bagian  pengadaan barangg 

setelah melakukan cek barang yang ada di swalayan ataupun oleh supplier 

yang bersangkutan.

2. Faktur Penjualan

Dokumen ini merupakan faktur dari  supplier yang diserahkan ke gudang 

untuk ditandatangani setelah barang diterima dan dicek kondisinya.

3. Bukti Kas Keluar

Dokumen  ini  merupakan  Bukti  Pembayaran  ke  supplier dan  pelunasan 

hutang atas hutang yang telah jatuh tempo sesuai dengan faktur tagih dari 

supplier.

4. Faktur Pembelian

Laporan ini adalah laporan yang memuat kode barang yang telah dientry 

oleh gudang ke komputer sesuai dengan  barcode  yang ada.  Laporan ini 

juga  memuat  jumlah  barang  yang  akan  dikirim  ke  supermarket  dari 

gudang.

5. Bukti Retur Barang

Dokumen ini digunakan untuk melakukan retur kepada supplier. Dokumen 

ini dibuat oleh bagian pengadaan barang ataupun gudang.

Dokumen-dokumen  output sistem pembelian  dan pengeluaran  kas  yang 

dipergunakan  oleh  supermarket  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang  adalah 

sebagai berikut :

1. Laporan Pembelian Periodik



Merupakan laporan pembelian total selama jangka waktu tertentu 

2. Laporan Persediaan

a. Daftar Stock

Laporan daftar persediaan yang dimiliki oleh Toserba

b. Daftar Harga Stock

Laporan daftar persediaan beserta harga pokok dan harga jual

c. Saldo Stock

Laporan jumlah saldo dari persediaan yang ada

d. Penyesuaian Stock

Melalui  form ini,  dapat  dilakukan penyesuaian  sisa  stock antara 

Toserba dengan komputer. Penyesuaian ini dilakukan karena salah 

entry data oleh gudang ataupun kasir.

3. Laporan Retur Pembelian

Laporan retur pembelian total selama jangka waktu tertentu

4. Laporan Pembelian Kredit atau tunai

Laporan  yang  menyajikan  jumlah  barang  yang  diterima  oleh  gudang, 

beserta  harga pokok dan tanggal  jatuh tempo.  Laporan  ini  dientry oleh 

gudang.

5. Laporan Daftar Harga

Laporan ini menyajikan daftar kepemilikan barang, baik itu titipan maupun 

milik sendiri per golongan dan per unit Toserba yang ada beserta Harga pokok 

dan harga jualnya.



4.2.3. Prosedur Pelaksanaan Sistem

4.2.3.1. Narasi Siklus Pembelian kredit – Pemesanan, Penyimpanan Barang 

1. Supplier datang menawarkan barang, lalu dipilih sesuai dengan kebutuhan 

oleh Penanggung jawab toko. Sedangkan ketika barang yang ada di toko 

mencapai  titik  minimum,  maka  Penanggungjawab  toko  ataupun  sales 

supplier  yang bersangkutan melakukan cek fisik ke swalayan,  mencatat 

barang mana saja yang perlu dipesan. Kemudian barang dipesan dengan 

menggunakan kertas order sebanyak 1 rangkap dan diserahkan ke supplier.

2. Setelah barang yang dipesan datang,  maka barang harus masuk gudang 

dulu beserta tembusan Faktur Penjualan sebanyak 1  rangkap dari vendor.

3. Gudang  melakukan  pengecekan  terhadap  barang  yang  datang  lalu 

mengentry  kode  barang  ke  komputer  sesuai  barcode  yang  ada.  Setelah 

melakukan entry dan memberi label harga sesuai kebijakan, maka barang 

baru  bisa  masuk  ke  swalayan  dan  bagian  gudang  membuat  Faktur 

Pembelian (yang dimaksudkan sebagai LPB Internal) sebanyak 1 rangkap 

dan diarsip oleh penanggung jawab toko.

4. Setelah barang masuk ke swalayan, maka akan diserahkan ke penanggung 

jawab toko / kepala divisi.



Gambar 4.2. Siklus Pembelian Toserba KPRI Universitas Brawijaya Malang
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4.2.3.2.  Prosedur  Pelunasan  Hutang  Kepada  Supplier  Toserba  KPRI 

Universitas Brawijaya Malang

1. Pada saat hutang jatuh tempo dan Supplier melakukan penagihan, maka 

supplier  datang  ke  bagian  pengendalian  hutang  untuk  meminta  Bukti 

Pemeriksaan  Barang Pertokoan /  Tanda Terima (TT) dengan membawa 

nota asli.



2. Bagian Pengendalian Hutang membuat TT 1 rangkap untuk Supplier, lalu 

supplier  meminta  tanda  tangan  ke  kepala  divisi  untuk  otorisasi  bahwa 

barang yang ditagih telah sesuai.

3. Setelah ditandatangani, maka supplier ke bagian keuangan / kasir utama 

untuk melakukan  penagihan dengan membawa nota  asli  milik  supplier, 

beserta  TT  yang  telah  di  tandatangani.  Kasir  lalu  membuat  BKK  dan 

mengeluarkan uang sejumlah yang diakui. BKK dibuat 2 rangkap, rangkap 

1 untuk arsip dan rangkap 2 untuk akuntansi.

4. Dari  informasi  melalui  BKK rangkap ke 2 tadi,  maka bagian akuntansi 

melakukan penyesuaian atas hutang melalui menu pelunasan hutang. BKK 

rangkap 2 diarsip oleh bagian akuntansi.

Gambar 4.3. Prosedur Pelunasan Hutang Supplier Toserba KPRI Universitas 
Brawijaya Malang
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4.2.3.3. Narasi siklus pembelian – tunai

1. Ketika  barang  yang  ada  di  toko  mencapai  titik  minimum,  maka 

Penanggungjawab  toko  ataupun  sales  supplier  yang  bersangkutan 

melakukan cek fisik ke swalayan, mencatat barang mana saja yang akan 

dipesan.  Kemudian  barang  dipesan  dengan  menggunakan  kertas  order 

sebanyak 1 rangkap.

2. Penanggung jawab toko lalu meminta persetujuan kepada kepala divisi.

3. Penanggung  jawab  toko  meminta  sejumlah  uang  ke  bagian  keuangan 

sesuai  dengan  jumlah  yang  diperlukan  dan  mengkonfirmasi  secara 

informal ke manajer melalui kepala divisi.

4. Penanggung  jawab  toko  kemudian  melakukan  pembelanjaan.  Setelah 

selesai melakukan pembelanjaan, maka barang yang dibeli diserahkan ke 

gudang beserta struk belanja.

5. Bagian  gudang melakukan  pengecekan  kesesuaian  barang dengan struk 

belanja lalu mengentry kode barang ke komputer sesuai barcode yang ada. 

Setelah  melakukan  entry  dan  memberi  barcode  sesuai  kebijakan,  maka 

barang baru bisa masuk ke swalayan dan bagian gudang membuat Faktur 

Pembelian (yang dimaksudkan sebagai LPB Internal) sebanyak 1 rangkap 

dan diarsip oleh kepala divisi.

6. Setelah barang masuk ke swalayan, maka akan diserahkan ke penanggung 

jawab toko / kepala divisi.

7. Bagian keuangan membuat BKK 2 rangkap, rangkap 1 sebagai arsip dan 

rangkap 2 untuk bagian akuntansi.  Lalu struk belanja  dari  gudang juga 

diserahkan ke bagian akuntansi sebagai arsip.



Gambar 4.4. Siklus Pembelian Tunai Toserba KPRI Universitas Brawijaya 
Malang
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4.2.3.4. Narasi Siklus Pembelian – Retur Pembelian

1. Barang di swalayan yang sekiranya akan diretur, maka akan diserahkan ke 

gudang  oleh  penanggung  jawab  toko  dengan  sepengetahuan  dan 

persetujuan kepala divisi. 

2. Pada saat  di gudang, maka gudang melakukan pencatatan harga barang 

yang  akan  diretur,  lalu  bagian  gudang  membuat  bukti  retur  barang  2 



rangkap, warna putih untuk arsip gudang, dan warna merah untuk pemilik 

barang / supplier.

3. Pada saat hutang jatuh tempo dan Supplier melakukan penagihan, maka 

supplier  bersangkutan  datang  ke  bagian  pengendalian  hutang  untuk 

meminta  Bukti  Pemeriksaan  Barang  Pertokoan  /  Tanda  Terima  (TT) 

dengan membawa nota merah dari gudang.

4. Bagian Pengendalian Hutang membuat TT 1 rangkap untuk Supplier, lalu 

supplier  meminta  tanda  tangan  ke  kepala  divisi  untuk  otorisasi  bahwa 

barang yang ditagih telah sesuai.

5. Setelah ditandatangani, maka supplier ke bagian keuangan / kasir utama 

untuk melakukan  penagihan dengan membawa nota  asli  milik  supplier, 

bukti retur barang berwarna merah, beserta TT yang telah di tandatangani. 

Kasir  lalu  membuat  BKK  dan  mengeluarkan  uang  sejumlah  yang 

diperlukan. BKK dibuat 2 rangkap, rangkap 1 sebelumnya ditandatangani 

supplier  kemudian  diarsip  oleh  bagian  keuangan  dan  rangkap  2  untuk 

akuntansi.

6. Bagian akuntansi memasukkan data pelunasan hutang dan retur pembelian 

ke menu pelunasan hutang dan retur pembelian. BKK rangkap 2 diarsip 

oleh akuntansi.



Gambar 4.5. Siklus Retur Pembelian Toserba KPRI Universitas Brawijaya 
Malang
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4.2.4. Program dan Menu yang Terkait

Program yang digunakan untuk operasional sehari-hari dari Toserba KPRI 

Universitas Brawijaya Malang adalah  Point Of Sales dan untuk pembukuannya 

adalah program General Ledger / GL. Berikut adalah tampilan dari program Point  

Of Sales

1. Tampilan Sebelum Melakukan Log in

Gambar 4.6. Tampilan Sebelum Log in

2. Tampilan Setelah Log In

Gambar 4.7. Tampilan Setelah Log in



3. Menu Pembelian Kredit

Menu  ini  merupakan  menu  untuk  memasukkan  data  pada  saat  barang 

diterima oleh gudang setelah dilakukan cek kondisi.  Pada menu ini terdapat pula 

tanggal jatuh tempo atas barang yang dipesan, jenis kepemilikan barang (sendiri 

atau titipan), serta diskon.

Gambar 4.8. Tampilan Menu Pembelian Kredit

4. Menu Pembelian Tunai

Menu ini sebenarnya sama dengan menu diatas, namun digunakan untuk 

pembelian yang dilakukan secara tunai oleh penanggung jawab toko.

Gambar 4.9. Tampilan Menu Pembelian Tunai



5. Menu Retur Pembelian

Menu ini merupakan menu untuk melakukan pencatatan atas retur yang 

telah dilakukan.

Gambar 4.10. Tampilan Menu Retur Pembelian

6. Menu Pelunasan Hutang

Menu ini  berguna untuk  memasukkan data  mengenai  pelunasan  hutang 

yang telah dilakukan Toserba atas pembelian  kredit.  Proses ini  dilakukan oleh 

bagian akuntansi.

Gambar 4.11. Tampilan Menu Pelunasan Hutang



7. Menu Penyesuaian Stock

Menu  ini  dipergunakan  untuk  melakukan  penyesuaian  atas  jumlah 

persediaan. Penyesuaian dilakukan ketika persediaan di komputer dan di display 

berbeda. 

Gambar 4.12. Tampilan Menu Penyesuaian Stock

8. Menu Laporan Stock Per Supplier

Menu ini menyajikan laporan persediaan per supplier.

Gambar 4.13. Tampilan Menu Laporan Stock per Supplier



4.3.  Analisis  Data Terhadap  Pengendalian  Intern  Terkomputerisasi  di 

Toserba KPRI Universitas Brawijaya

Setiap organisasi memiliki karateristik tersendiri yang berbeda antara yang 

satu dengan lainnya.  Suatu  bentuk pengendalian  tertentu  mungkin  akan sangat 

besar  artinya  bagi  suatu  sistem  perusahaan,  namun  tidak  begitu  penting  bagi 

sistem perusahaan  lainnya.  Pengendalian  intern  berfungsi  untuk  mengamankan 

sumber  daya  organisasi  dari  penyalahgunaan  dan  mendorong  efisiensi  operasi 

organisasi sehingga tujuan manajemen dapat tercapai dengan tepat. 

4.3.1. Pengendalian umum

Pengendalian umum adalah pengendalian yang dilakukan oleh organisasi 

yang bertujuan agar lingkungan sistem pengolahan data dapat berjalan stabil dan 

terkelola dengan baik. Pengendalian umum ini terdiri atas

A. Pemisahan  Tugas  dalam  fungsi  sistem,  struktur  organisasi  dan  siklus 

pengeluaran.  Pemisahan  tugas  dalam fungsi  sistem  yang  dilakukan  adalah 

fungsi kontrol data, yang berkewajiban untuk

1. Menjaga agar data yang akan diolah benar-benar merupakan data yang sah

2. Mencocokkan input dan output

3. Mendistribusikan output

4. Menyelenggarakan  tentang  kesalahan  input  agar  dapat  diperbaiki  dan 

diolah ulang

Pemisahan tugas dalam lingkup organisasi, antara lain :

1. Tidak adanya bagian pembelian di divisi perdagangan umum

Pembelian dilakukan oleh kepala divisi perdagangan umum dengan 

dibantu staf dan karyawan yang lain. Di divisi ini tidak terdapat bagian 



permintaan  dan  pembelian.  Fungsi  bagian  pembelian  dan  permintaan 

dilakukan oleh penanggung jawab toko ketika melakukan pengecekan ke 

display  Toserba  dan  terdapat  barang  yang  mencapai  titik  minimum 

maupun habis. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dibantu pula oleh kepala 

divisi  dalam hal  perumusan  kebijakan  harga,  supplier  atau  toko  grosir 

yang  dipilih  dalam  siklus  pembelian  tunai.  Akan  tetapi,  posisi  dari 

penanggung jawab toko tidak terdapat dalam struktur organisasi Toserba 

KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang.  Hal  ini  tentu  harus  diperhatikan 

dalam  praktek  siklus  pembelian  dikarenakan  telah  terdapat  pemisahan 

tugas dan wewenang masing-masing bagian karena dapat  menyebabkan 

ambiguitas  fungsi,  wewenang,  tugas,  dan  pertanggungjawaban  dalam 

prakteknya.

2. Adanya bagian pengendalian hutang di divisi perdagangan umum

Pada dasarnya, bagian pengendalian hutang dijadikan satu dengan 

bagian akuntansi.  Pada beberapa waktu yang lalu,  penggabungan fungsi 

ini pernah dilakukan. Namun bagian akuntansi merasa kewalahan ketika 

harus  bertanggung  jawab  juga  terhadap  fungsi  pengendalian  hutang, 

terutama  ketika  sedang  menyusun  laporan  keuangan  konsolidasi,  yaitu 

divisi simpan pinjam dan perdagangan umum. Pemisahan dilakukan demi 

terpenuhinya  kebutuhan  supplier  agar  piutangnya  dilunasi  dan  bagian 

akuntansi tidak merasa kewalahan. 

3. Adanya perangkapan fungsi oleh bagian akuntansi

Bagian  akuntansi  pada  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya 

Malang melakukan perangkapan fungsi,  yaitu menjadi bagian akuntansi, 



sekaligus supervisor yang mengurus dan mengawasi kegiatan operasional 

Toserba,  serta  terkadang  menjadi  operator  dan  sekaligus  teknisi. 

Perangkapan fungsi yang dilakukan oleh bagian akuntansi ini secara tidak 

langsung  akan  berdampak  pada  pelimpahan  wewenang  dan  tanggung 

jawab  yang  menjadi  ambigu  dan  kabur.  Wewenang  bagian  akuntansi 

cukup besar mengingat fungsinya sebagai bagian akuntansi juga sebagai 

supervisor,  operator,  dan  sekaligus  teknisi  komputer  apabila  komputer 

yang ada di Toserba mengalami masalah. Besarnya tanggung jawab dan 

banyaknya jenis pekerjaan yang harus ditangani tentu membuat pekerjaan 

utama bagian akuntansi  menjadi  tidak maksimal.  Alasan efisiensi  biaya 

mengingat  skala  usaha yang masih  menengah memang menjadi  alas an 

utama.  Namun  tentu  secara  tidak  langsung  akan  mengganggu  kualitas 

pekerjaan utama bagian akuntansi sendiri.  Di kemudian hari,  tentu akan 

muncul pemikiran bahwa besar tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang 

diemban  namun  tidak  ada  penambahan  insentif  gaji  dan  bonus  yang 

diberikan pimpinan. Hal semacam ini cepat atau lambat akan mendorong 

orang melakukan moral hazard.

Pemisahan tugas dalam lingkup siklus pembelian, antara lain :

Berikut merupakan otorisasi transaksi yang dilakukan di Toserba 

KPRI Universitas Brawijaya Malang :

a. Otorisasi  atas  transaksi  pembelian  dilakukan  oleh  kepala  divisi 

perdagangan  umum  bila  nilai  pembelian  tunai  yang  dilakukan  di 

bawah 10 juta rupiah. Bila nilai pembelian tunai diatas 10 juta rupiah, 

maka harus sepengetahuan dan disetujui manajer.  Penulis rasa jumlah 



ini terlalu besar, ditambah lagi proses pembelian tunai yang dilakukan 

adalah  penanggung  jawab  toko  membeli  secara  langsung  ke  toko 

grosir yang ada di daerah Malang Raya dengan membawa uang tunai 

yang nilainya  bisa berkisar antara  seratus ribu rupiah (Rp. 100.000) 

sampai  dengan  sembilan  juta  sembilan  ratus  sembilan  puluh  ribu 

rupiah  (Rp.9.999.000).  Tingkat  keselamatan  akan  uang  tunai  dan 

penanggung jawab toko secara tidak langsung menjadi taruhan.

b. Otorisasi  kertas  order  adalah  bagian  keuangan /  kasir,  kepala  divisi 

perdagangan  umum  merangkap  bagian  pengadaan  atau  pembelian, 

kepala Toserba, Kepala Unit terkait, dan Kepala Gudang.

c. Otorisasi untuk faktur penjualan dari Supplier adalah penerima dalam 

artian bagian gudang

d. Otorisasi  untuk  faktur  pembelian  adalah  bagian  gudang dan  kepala 

divisi perdagangan umum.

e. Otorisasi untuk bukti retur barang adalah bagian gudang dan penerima 

barang retur (supplier bersangkutan)

f. Otorisasi  untuk  pemeriksaan  barang  pertokoan  atau  TT  adalah 

Penanggung  jawab  toko,  Pemeriksa,  dan  penanggung  jawab  unit 

terkait dengan barang yang diperiksa.

g. Otorisasi  untuk  BKK  adalah  Penerima  uang,  kasir  utama  /  bagian 

keuangan dan mengetahui manajer.

h. Pencatatan persediaan di display toserba dilakukan oleh penanggung 

jawab  toko,  sedangkan  di  gudang  tidak  diberlakukan  adanya 

persediaan yang menumpuk.



i. Bagian penerimaan barang dan bagian gudang menjadi satu bagian dan 

tidak ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab.

Menurut  penulis,  otorisasi  transaksi  atas  dokumen  yang  digunakan 

dalam siklus pembelian sebagai salah satu alat pengendalian sudah cukup 

baik. Otorisasi tiap dokumen ditujukan pada pejabat yang berwenang dan 

pejabat yang lebih tinggi juga mengetahui. 

Otorisasi secara informal juga terkadang digunakan apabila kebutuhan 

sedang  mendesak  dan  diperlukan  tindakan  yang  cepat  atas  pembelian. 

Otorisasi informal ini  adalah melalui  telepon kepada pejabat yang lebih 

tinggi untuk nilai pembelian yang cukup besar dan pesanan khusus dari 

pihak konsumen.

B. Akses  Fisik,  yaitu  kemampuan  fisik  untuk  mempergunakan  peralatan 

komputer.

1. Menetapkan kebijakan penggunaan komputer One man One PC

2. Komputer server hanya dapat dijalankan oleh supervisor

3. Komputer server berada di belakang meja supervisor

4. Memberi  tahu kepada pengguna  PC tentang konsep dan pentingnya 

pengawasan.  Pengamanan merupakan satu bagian pokok dari  proses 

pembuatan program aplikasi. 

5. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  untuk  (1)  mengendalikan  data 

yang  dapat  disimpan  atau  di-download ke  PC;  (2)  meminimumkan 

potensi  pencurian  terhadap  PC;  (3)  melarang  karyawan  untuk 

mengkopi  file  data dan  software dari  dan  ke  disk pribadi,  atau 

melarang penggunaan software yang bukan wewenangnya.



C. Akses  Logis,  yaitu  kemampuan  untuk  menggunakan  peralatan  guna 

mengakses data perusahaan

1. Akses ke server harus sepengetahuan Supervisor

2. Menggunakan  password berjenjang  untuk  membatasi  akses  ke  data 

sesuai dengan jabatan. Setiap karyawan memiliki  password tersendiri 

dan memiliki hak akses yang berbeda dengan kepala divisi, manager, 

dan kepala bagian akuntansi.

3. Password tidak diberitahukan ke orang lain untuk mencegah terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan data, edit data secara 

tidak bertanggung jawab.

4. Setiap melakukan  edit dan  entry transaksi, maka terdapat nama user 

yang melakukan edit dan entry atas transaksi.

D. Pengendalian Manajemen Fungsi AIS

Sistem informasi  harus  memiliki  sistem pengendalian  manajemen  yang 

baik dengan tujuan agar setiap langkah proyek pengembangan sistem dan 

operasional  organisasidapat  terpantau  dan  terkoreksi  dengan  efektif. 

Pengendalian manajemen yang dilakukan adalah :

1. Waktu penagihan

Waktu  atau  jadwal  penagihan  ditentukan  oleh  supplier  namun  juga 

dibantu oleh bagian akuntansi dan pengendalian hutang sesuai dengan 

persetujuan  dan  sepengetahuan  manajer.  Hal  ini  dilakukan  karena 

banyaknya  supplier  yang akan datang menagih dalam satu hari  bila 

tidak terjadwal. Tentu hal ini mengganggu aliran kas KPRI Universitas 

Brawijaya.



Salah  satu  kegunaan  dari  pengaturan  jadwal  penagihan  supplier  ini 

adalah  tidak  terganggunya  aliran  kas  Toserba  pada  saat  melakukan 

pembayaran.  Mekanisme  pengaturan  ini  dibuat  melalui  kerja  sama 

antara bagian akuntansi, keuangan, dan pengendalian hutang. Pada saat 

mencapai titik maksimal pengeluaran kas untuk pelunasan hutang pada 

hari itu, maka supplier yang datang menagih akan ditolak namun akan 

dijanjikan untuk pembayaran dalam beberapa hari berikutnya.

2. Pengamanan terhadap aktiva dan catatan

a. Laporan  penerimaan  barang  dibuat  ketika  barang  datang  ke 

gudang. Nama dari laporan ini adalah faktur pembelian. Faktur ini 

juga  berfungsi  sebagai  laporan  pengiriman  barang  ke  toko  dari 

gudang

b. Laporan  penerimaan  barang  bernomor  urut  tercetak  pada  saat 

gudang akan menyerahkan barang bersangkutan ke toko.

c. Kuantitas  barang  dihitung  pada  saat  diterima.  Keterangan 

mengenai  barang telah diterima dengan baik dan lengkap tertera 

pada faktur pembelian.

d. Kuantitas barang dihitung secara independen oleh bagian gudang. 

Penghitungan  ini  dilakukan  didepan  pengirim  barang  pada  saat 

barang datang.

e. Kehilangan  atas  barang  dibebankan  kepada  pihak  penanggung 

jawab toko maupun karyawan yang sedang berjaga di sekitar area 

kehilangan.



f. Permintaan pembelian dibuat berdasar jadwal kedatangan supplier 

atau  pada  saat  barang  mencapai  titik  minimum  atau  pada  saat 

barang yang dipesan tidak ada (unit khusus) atau pada saat barang 

habis.

g. Pesanan khusus dimintakan persetujuan kepada manager.

h. Dilakukan  pengecekan  terhadap  harga  dan  termin  atas  order 

pembelian

i. Order pembelian dibuat atas dasar permintaan pembelian, pesanan 

khusus yang disetujui manajer, serta saat barang yang seharusnya 

ada telah menipis dan habis, sedangkan jadwal kedatangan supplier 

belum tiba.

Menurut  penulis  masih  terdapat  kekurangan  dalam  praktek 

pengelolaan barang display, yaitu pembelian barang sering dilakukan pada 

saat  barang  di  display  Toserba  kosong  dan  ketika  terjadi  kekosongan, 

supplier yang bersangkutan belum saatnya untuk melakukan order. Untuk 

mengantisipasi  hal  ini,  maka pihak Toserba melakukan pembelian tunai 

walaupun  cukup  jarang  pula  dilakukan.  Menurut pengamatan  penulis, 

sebetulnya  pihak  Toserba  telah  menerapkan  kebijakan saldo  persediaan 

minimum agar tidak terjadi kekosongan barang di display, namun hal ini 

tidak  diterapkan  dengan  baik  dan  kurang  pengawasan  yang  memadai 

sehingga barang sering kosong di display.

E. Pengendalian penyimpanan data

1. Organisasi memiliki catatan mengenai dokumen,  record, dan file 

perusahaan yang dianggap penting dan rahasia.



2. Tempat  penyimpanan  file  adalah  berupa  Kepingan  CD  yang 

disimpan oleh Supervisor. 

3. Back-up dilakukan  setiap  hari  setelah  transaksi.  Kemudian  file 

dipindah ke dalam bentuk kepingan CD sebanyak satu kali dalam 

satu tahun. CD sebagai media penyimpanan diletakkan di rumah 

supervisor dan juga terdapat file cadangan di komputer supervisor.

4. Untuk pengeditan data yang tidak bisa dilakukan oleh bagian lain 

dibantu oleh supervisor.

5. Dokumen  utama  yang  ada  tidak  dilakukan  pengarsipan  secara 

memadai. Walaupun Toserba KPRI Universitas Brawijaya Malang 

telah berjalan dalam lingkup sistem yang telah terkomputerisasi, 

namun pengarsipan atas dokumen utama dalam siklus pembelian 

tetap harus diperhatikan. Dokumen utama yang dimaksud adalah 

Kertas  Order  dan  Tanda  Terima  (TT).  Kertas  Order dan  TT 

terkadang terdapat pengarsipan dan terkadang tidak, namun lebih 

cenderung  tidak  diarsip  oleh  penanggung  jawab  toko  ataupun 

kepala divisi,  terlebih lagi kepada supplier yang telah dipercaya. 

Hal ini bisa menyebabkan barang yang datang tidak sesuai dengan 

pesanan  yang  diperlukan  dan  bisa  mengganggu  operasional 

Toserba nantinya.

6. Untuk melindungi  database organisasi, digunakan antivirus yang 

memadai.



F. Pembakuan  Dokumen.  Kegiatan  pembakuan  dokumen  yang  dilakukan 

adalah  dokumentasi  operasi,  yaitu  dokumentasi  yang  memuat  semua 

informasi yang dilakukan untuk melaksanakan suatu program

1. Konfigurasi peralatan, yaitu dokumentasi dan penjelasan mengenai 

peralatan  terutama  komputer  untuk  digunakan  dalam  sistem 

organisasi

2. File data dan program. Dokumentasi untuk file data dan program 

dilakukan dengan cara back-up di komputer server dan supervisor.

G. Pencegahan kemacetan

1. Sistem  listrik  cadangan,  yaitu  disediakannya  generator  listrik 

cadangan  dan  UPS  (Universal  Power  Supply)  khusus  untuk 

komputer server dan komputer lainnya.

2. Pemeliharaan preventif, dilakukan pada saat terjadi kerusakan atas 

komputer, ditangani dulu oleh supervisor.

H. Prosedur Perbaikan Kerusakan

1. Tidak  ada  pencegahan  khusus  terhadap  bencana  alam  seperti 

gempa bumi, banjir dan lainnya. Satu-satunya pencegahan adalah 

dengan melakukan back up data setiap tahun sekali.

2. Tidak ada prosedur khusus untuk pemulihan data apabila  terjadi 

bencana alam.

I. Perlindungan PC dan jaringan client-server

1. Sistem jaringan menggunakan password

2. Prosedur yang aktif  secara otomatis  setiap akhir  transaksi setiap 

hari



3. Melakukan antisipasi terhadap serangan virus yang dapat merusak 

data dengan menggunakan antivirus dengan fungsi yang memadai. 

Proses  update  database antivirus  dilakukan  secara  manual. 

Program  pelindung  dari  virus  yang  digunakan  yaitu  program 

‘Avira’

Melalui analisa di atas, penulis rasa pengendalian umum yang dijalankan 

sudah cukup baik.  Namun,  untuk poin Pengendalian  Penyimpanan Data dalam 

prosedur  back-up,  yang  dilakukan  setiap  hari  setelah  transaksi.  Kemudian  file 

dipindah ke dalam bentuk kepingan CD sebanyak satu kali dalam satu tahun. CD 

sebagai media penyimpanan diletakkan di rumah supervisor dan juga terdapat file 

cadangan  di  komputer  supervisor  dan  merupakan  kelemahan,  tempat 

penyimpanan file  adalah berupa Kepingan CD yang disimpan oleh Supervisor. 

Dikarenakan  sebaiknya  terdapat  tempat  penyimpanan  sendiri  yang  aman  di 

Toserba,  bukan  di  rumah  supervisor  yang  kemungkinan  untuk  hilang  besar. 

Kemudian  untuk  poin  prosedur  perbaikan  kerusakan  terutama  untuk  bencana 

alam, tidak diberlakukan perlakuan khusus dalam menghadapi kemungkinan yang 

ada. Bila hal ini benar terjadi, maka proses perbaikan operasional Toserba akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama.

4.3.2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian  aplikasi  memiliki  tujuan  menjaga  kecermatan  input,  file, 

program,  dan  output  yang  bersifat  spesifik  dan tidak  merupakan  pengendalian 

sistem komputer secara umum.

A. Pengendalian data transaksi



1. Fungsi  pengendalian  data,  dilakukan  oleh  supervisor  untuk 

mengecek  keabsahan  dokumen  yang  akan  diproses,  mencatat 

nama,  sumber  transaksi,  dan  angka  total  kontrol.  Supervisor 

melakukan koreksi atas data yang ada

2. Pengecekan  nomor  urut  dokumen.  Komputer  melakukan 

pengecekan terhadap faktur pembelian yang dientry oleh gudang.

B. Validasi  input,  merupakan  program  untuk  mengecek  keabsahan  dan 

kecermatan  data  input  setelah  dimasukkan  dan  dicatat  ke  dalam  file. 

Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  Validity  Check,  yaitu  membandingkan 

nomor identifikasi  dengan nomor  yang sah (record komputer dan bukti 

fisik)

C. Pengendalian terhadap perekaman data

1. Nama user dan password, membatasi hanya karyawan berwenang 

saja yang dapat memasukkan data

2. Compatibility Test, menjaga agar karyawan yang berwenang saja 

yang dapat mengakses data

3. Preformatting,  adanya  tampilan  kosong  dokumen  di  layar 

komputer untuk memudahkan pengisian

4. Completeness check, pengecekan atas kelengkapan data pada tiap 

record input. Kegiatan ini dilakukan tidak rutin.

5. Transaction Log, adanya nama user pada tiap menu transaksi pada 

saat melakukan entry data.



D. Pengendalian pemeliharaan file, yang dilakukan adalah pencocokkan data 

eksternal,  yaitu  mekanisme  pencocokkan  data  eksternal  dilakukan  oleh 

supervisor.

Menurut  penulis,  Pengendalian  Aplikasi  yang  dijalankan  oleh  Toserba 

KPRI  Universitas  Brawijaya  sudah  cukup  baik.  Salah  satu  yang  perlu 

diperhatikan adalah adanya Transaction Log, yaitu adanya nama user pada tiap 

menu  transaksi  pada  saat  melakukan  entry  data.  Hal  ini  dapat  membantu 

mengetahui  siapa  saja  yang  telah  melakukan  entry  dan  edit  transaksi.  Bila 

terdapat kecurangan, maka akan dengan mudah terdeteksi. Untuk poin lainnya, 

terutama pengendalian pemeliharaan file, data, dan perekaman data sudah cukup 

baik.

4.4.  Usulan  atas  Pengendalian  Intern  Terkomputerisasi  di  Toserba  KPRI 

Universitas Brawijaya Malang

4.4.1. Usulan atas Pengendalian Umum

Berdasarkan analisa  resiko  yang  penulis  perkirakan akan dihadapi  oleh 

Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang,  maka  penulis  memberikan 

beberapa usulan perbaikan terkait dengan  pengendalian umum di Toserba KPRI 

Universitas Brawijaya Malang

A. Pemisahan  Tugas  dalam  fungsi  sistem,  struktur  organisasi  dan  siklus 

pengeluaran.

a. Membuat  struktur  organisasi  baru  dengan  menyertakan  fungsi 

penanggung jawab toko di dalamnya. Fungsi ini bisa berada di dalam unit 

Toserba yang memang fungsi dan bidang pekerjaan yang dilakukan adalah 



permintaan  dan  pembelian  atas  barang  yang  ada  di  Toserba.  Dengan 

adanya  kejelasan  mengenai  posisi  penanggung  jawab  toko  di  dalam 

struktur organisasi, maka praktek dalam pelimpahan wewenang, tugas dan 

tanggung jawab menjadi jelas dan tidak terjadi ambiguitas. Fungsi kepala 

divisi  sebagai  pengawas,  pengkoordinasi,  dan  perencana  mengenai 

kebijakan harga  yang  akan dibeli  tidak  bisa  dicampur  adukkan dengan 

urusan operasional pembelian barang Toserba.  Kepala divisi  seharusnya 

hanya perlu mengetahui tanpa terlibat langsung, melakukan otorisasi, dan 

menerima pertanggung jawaban dari unit yang ada di bawahnya.

b. Pada bagian gudang, tidak adanya penyimpanan barang dipandang oleh 

penulis bukanlah menjadi masalah. Hal ini dikarenakan kegunaan gudang 

yang  ada  di  KPRI  Universitas  Brawijaya  ini  merupakan  tempat  transit 

sementara  barang  yang  datang  melalui  pesanan  maupun  barang  yang 

melalui pembelian tunai.

c. Pemisahan  bagian  pengendalian  hutang  dengan  bagian  akuntansi  oleh 

KPRI  Universitas  Brawijaya  dilakukan  agar  tidak  mengganggu  kinerja 

bagian  akuntansi  pada  saat  melakukan  penyusunan  laporan  keuangan 

konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan masih dikerjakan secara semi-

manual,  karena  terdapat  dua  divisi  yang  berdiri  sendiri,  yaitu  divisi 

perdagangan umum dan simpan pinjam. Bila fungsi pengendalian hutang 

dan  akuntansi  digabung,  pada  saat  bagian  akuntansi  melakukan 

penyusunan  laporan  keuangan  konsolidasi  dan  adanya  supplier  yang 

melakukan  penagihan,  maka  kinerja  bagian  akuntansi  akan  terhambat. 

Belum  lagi  adanya  tenggat  waktu  yang  harus  dipenuhi  oleh  bagian 



akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ditambah lagi 

supplier  yang menagih tentu tidak hanya menagih satu tempat  saja dan 

membutuhkan pelayanan yang cepat.  Secara tidak langsung bila  hal ini 

terjadi,  maka  akan  merusak  hubungan  baik  yang  terjadi  antara  pihak 

Toserba dan Supplier.

d. Membatasi  nilai  transaksi  pembelian  yang  dapat  dilakukan  oleh 

penanggung  jawab  toko  maupun  kepala  divisi  dalam  melakukan 

pembelian  tunai.  Nilai  uang  sebesar  10  juta  rupiah  untuk  melakukan 

transaksi  pembelian  tunai  untuk  Toserba  bernilai  cukup  signifikan. 

Pembatasan yang dapat dilakukan adalah senilai 4 juta rupiah yang dapat 

dilakukan untuk transaksi.  Namun bila nilai  di atas masih dirasa tinggi, 

bisa menggunakan voucher yang lazim digunakan sebagai kartu hutang.

Cara lain adalah dengan mengontak pihak supplier / toko grosir yang telah 

terpilih  untuk  datang  dengan  membawa  barang  yang  dipesan  melalui 

telepon  pada  hari  itu  juga.  Kemudian  pembayaran  dilakukan  di  KPRI 

Universitas Brawijaya Malang sendiri.  Dengan cara ini,  keamanan akan 

uang dan pegawai Toserba masih bisa terjamin.

e. Pemisahan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas untuk 

bagian akuntansi yang merangkap sebagai supervisor, operator, sekaligus 

teknisi. Bagian akuntansi penulis rasa memiliki fungsi dan tanggung jawab 

yang  terlalu  beragam,  yang  berbeda  satu  sama  lainnya.  Pada  dasarnya 

fungsi bagian akuntansi adalah mengurus pencatatan transaksi dalam suatu 

sistem.  Jadi,  fungsi  supervisor,  operator  sekaligus  teknisi  baiknya 

bukanlah tugas dari bagian akuntansi meskipun alasannya adalah efisiensi 



mengingat  skala  usaha  yang  tidak  terlampau  kompleks.  Namun,  dalam 

sistem,  pemisahan tugas  terutama dalam fungsi  sistem amatlah  penting, 

terutama mencegah  moral hazard sekecil mungkin. Jadi perlu dilakukan 

pemisahan  fungsi  yang  jelas  untuk  bagian  akuntansi  agar  tidak  terjadi 

ambiguitas  wewenang  dan  tanggung  jawab.  Sedangkan  untuk  alasan 

efisiensi,  setidaknya  perlu dilakukan penambahan 1 (satu)  personel  lagi 

yang  fungsinya  sebagai  operator  dan  teknisi  ketika  ada  masalah  dalam 

proses memasukkan data,  yang juga merupakan fungsi supervisor,  serta 

dalam perbaikan  kerusakan sementara.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tugas 

dan fungsi bagian akuntansi tidak terganggu. 

B. Akses Logis

Supervisor  Toserba  adalah  pihak  yang  mampu  mengakses  seluruh  data 

koperasi, terutama data mengenai Toserba. Hal ini dikarenakan pemberlakuan 

password  berjenjang  dan  supervisor  mendapat  hak  untuk  mengakses  data 

tersebut, baik melalui komputer supervisor sendiri maupun komputer server 

yang  diletakkan  tepat  berada  di  belakang  supervisor  untuk  memudahkan 

pengawasan. Besarnya hak akses yang dimiliki supervisor ini lama kelamaan 

tentu akan menimbulkan masalah dan kecurangan. Pengeditan transaksi dapat 

dilakukan walaupun terdapat nama user yang melakukan pengeditan tersebut. 

Akan tetapi masalah lainnya adalah tidak semua pihak di KPRI Universitas 

Brawijaya Malang paham betul bagaimana program komputer yang dijalankan 

oleh  KPRI.  Jadi,  penjelasan  mengenai  program komputer  yang  dijalankan 

masih  harus  diberikan  walau  sekadar  penjelasan  informal,  tidak  seformal 



semacam pelatihan. Karena bila dilakukan seformal pelatihan dan pendidikan, 

maka ditakutkan akan mengganggu operasional KPRI.

C. Pengendalian Penyimpanan data

a. Kertas order merupakan dokumen utama dalam SIA siklus pembelian. Hal 

ini dikarenakan mencakup data barang yang akan dan perlu dipesan oleh 

pihak KPRI. Dokumen ini juga berguna sebagai  cross check   kebenaran 

barang yang dipesan dengan barang yang datang.  Jadi menurut penulis, 

dokumen ini masih perlu dilakukan pengarsipan oleh pihak penanggung 

jawab  toko  maupun  kepala  divisi.  Pada  siklus  pembelian,  paling  tidak 

perlu  dibuat  2  Kertas  Order,  rangkap  1  untuk  supplier  dan  rangkap  2 

sebagai arsip.

b. Proses back up yang dilakukan oleh supervisor dan penyimpanan di rumah 

supervisor  penulis  anggap  adalah  kelemahan,  terutama  dalam  hal 

penyimpanan di rumah supervisor. Tentu tujuan penyimpanan di rumah ini 

bermaksud baik, dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang tidak berhak 

dapat  mengutak-atik  file  back  up ini.  Namun,  tentu  timbul  pertanyaan, 

apakah supervisor  juga  tidak  akan mengutak-atik  data  ini  serta  apabila 

terjadi suatu konflik internal antara supervisor dengan jajaran manajerial 

lainnya dan si supervisor keluar, apakah data ini juga masih bisa diminta 

kembali.  Untuk menjawab pertanyaan  ini,  hendaknya  KPRI Universitas 

Brawijaya  Malang  menyediakan  tempat  tersendiri  untuk  penyimpanan 

data back up yang selama ini disimpan oleh supervisor di rumahnya untuk 

menghindarkan ‘terjadinya’ pertanyaan-pertanyaan tadi.



D. Prosedur Perbaikan Kerusakan

Tidak adanya perlakuan khusus terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan 

yang  mungkin  akan  terjadi  terhadap  komponen  perangkat  keras/hardware 

serta  perlakuan/prosedur  khusus  terhadap  kemungkinan  kerusakan  yang 

terjadi karena bencana alam. Prosedur yang dilakukan hanyalah pencadangan 

data.  Hal  ini  cukup disayangkan  karena  apabila  bencana  alam benar-benar 

terjadi  dan  menimpa  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang,  tentu  akan 

mengganggu  operasional  karena  tidak  adanya  tindakan  preventif  khusus 

terhadap kemungkinan terjadinya  bencana  alam,  seperti  prosedur  mengenai 

aplikasi  mana yang  harus  didahulukan untuk dipulihkan serta  pencadangan 

data file dan program. Pencadangan tidak hanya dilakukan untuk data file saja 

tapi  juga untuk  program aplikasi  yang  terkait  dengan operasional  Toserba. 

Jadi  pencadangan  untuk  file  data  dan  program aplikasi  utama  yang  terkait 

langsung dengan operasional perlu dilakukan, setidaknya setahun sekali sama 

seperti pencadangan data biasa.

E. Pengendalian Manajemen dalam fungsi AIS

Kebijakan  saldo  persediaan  minimum  yang  telah  ditetapkan 

manajemen harus dijalani dengan tepat dan diawasi dengan baik. Hal ini 

ditujukan agar dapat melakukan pembelian tunai segera ketika persediaan 

mencapai titik minimum, bukan pada saat barang di display telah habis. 

Hal ini akan berdampak pada barang display di Toserba tidak akan pernah 

dalam keadaan kosong sekalipun jadwal supplier yang bersangkutan masih 

belum tiba.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai  hasil  akhir  dari  penelitian  ini,  penulis  membuat  beberapa 

kesimpulan  berdasar  hasil  analisis  atas  penerapan  sistem  informasi  akuntansi 

siklus  pengeluaran  yang  terfokus  pada  siklus  pembelian  dan  pengeluaran  kas 

untuk  pelunasan  hutang  kepada  supplier  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya 

Malang. Dari hasil analisis yang penulis lakukan disimpulkan bahwa penerapan 

sistem  informasi  akuntansi  siklus  pengeluaran  berbasis  komputer  telah 

dilaksanakan  dengan  cukup  baik  namun  pengendalian  intern  yang  dijalankan 

masih kurang memadai.

Setelah  melakukan  pengamatan  dan  pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan 

sistem  informasi  akuntansi  siklus  pengeluaran  berbasis  komputer  koperasi, 

penulis kemudian melakukan analisis untuk mengukur dan menilai dengan cara 

mengkaji apakah pelaksanaan sistem informasi tersebut telah sesuai dengan teori-

teori  yang  ada.  Dari  analisis  yang  penulis  lakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa 

penerapan sistem informasi  akuntansi  siklus  pengeluaran  masih  belum mampu 

meningkatkan  pengendalian  intern  koperasi.  Untuk  lebih  jelasnya,  kesimpulan 

hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sistem informasi  akuntansi  siklus  pengeluaran  berbasis  komputer  yang 

dijalankan ternyata hampir sebagian besar pelaksanaannya masih manual. 

Proses pemesanan yang biasanya menggunakan dokumen elektronik masih 

belum  diterapkan  dalam  siklus  pembelian.  Hal  ini  tidak  terlalu 



mengganggu  operasional  Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya 

dikarenakan pemesanan dilakukan per jadwal supplier.

2. Penyimpanan  atau  pengarsipan  atas  dokumen  pendukung utama  seperti 

kertas  order  tidak  dilakukan  dengan  baik  dan  pembuatannya  hanya  1 

rangkap saja. Dalam lingkungan sistem informasi yang terkomputerisasi 

memang diusahakan agar penggunaan dokumen fisik untuk diminimalisir. 

Namun dalam siklus  pembelian,  kertas  order  yang masih  manual  harus 

dilakukan  pengarsipan  dan  pembuatannya  paling  tidak  sebanyak  2 

rangkap. Hal ini dimaksudkan agar bagian pembelian (dalam KPRI adalah 

tugas Penanggung jawab toko) memiliki dokumen pendukung dan dapat 

dilakukan kroscek dengan bagian gudang mengenai kesamaan barang yang 

benar-benar perlu dipesan dengan barang yang datang.

3. Kebijakan manajemen mengenai  stok minimum barang display Toserba 

tidak dijalankan dengan baik. Salah satu kunci berhasilnya bisnis Toserba 

adalah ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen di display, hal ini 

memang telah diantisipasi dengan diberlakukannya stok minimum. Namun 

kebijakan  yang  telah  ditetapkan  ini  masih  belum berjalan  dengan  baik 

karena penulis pernah menjumpai adanya barang yang kosong dan pernah 

bertanya kepada pihak konsumen mengenai kebenaran hal tersebut. Hal ini 

cukup disayangkan karena letak dari  Toserba ini  sudah cukup strategis, 

yaitu  dekat  dengan  kampus  dan  daerah  kost  mahasiswa  yang  tentu 

memerlukan kebutuhan sehari-hari yang disediakan Toserba.

4. Penggunaan program Point of Sales yang dijalankan dan alat scanner yang 

digunakan dapat membantu proses penjualan barang dan alat scanner yang 



ada  di  gudang  untuk  melakukan  input  data  barang  juga  sudah  cukup 

memadai.  Namun  kesalahan  penginputan  barcode di  gudang  dan 

kesalahan di  bagian  kasir  dalam melakukan penjumlahan  apabila  corak 

dan  bentuk  barang  sama  ketika  menginput  manual  di  komputer  dapat 

mengakibatkan perbedaan stok di display dengan yang ada di komputer. 

Hal  ini  telah  diatasi  dengan  penggunaan  menu  penyesuaian  stok  yang 

dalam  pelaksanaannya  cukup  jarang  digunakan.  Hal  ini  menunjukkan 

bahwa SDM yang ada sudah cukup baik.

5. Pengendalian intern dalam lingkungan data terkomputerisasi sudah cukup 

baik.  Penggunaan  password berjenjang  sesuai  jabatan  si  pemilik 

password,  adanya nama  user setiap melakukan  edit dan  entry transaksi, 

adanya  back-up atau  pencadangan  data  transaksi  tiap  hari  dan 

pencadangan data koperasi tiap 1 tahun sekali penulis rasa sudah cukup 

baik mengingat organisasi yang dijalankan adalah Koperasi, yang belum 

memerlukan sistem yang terlalu kompleks dalam operasionalnya. Namun 

pencadangan data dalam bentuk CD yang dilakukan oleh supervisor, yang 

kemudian dibawa pulang oleh supervisor tersebut merupakan salah satu 

kelemahan.  Tidak  peduli  besar  kecilnya  suatu  entitas  usaha,  file 

pencadangan data  hendaknya  tidak  dibawa pulang oleh pihak manapun 

baik  internal  terutama  eksternal.  Tindakan  preventif  khusus  terhadap 

kemungkinan  terjadinya  bencana  alam juga  tidak  ada,  seperti  prosedur 

pemulihan data dan aplikasi serta pencadangan file dan aplikasi program 

yang utama.



6. Tidak adanya  bagian  penanggung jawab toko dalam struktur  organisasi 

Toserba  KPRI  Universitas  Brawijaya  Malang  dapat  menyebabkan 

ambiguitas fungsi dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tanggung jawab. 

Pelaksanaan  tanggung  jawab  yang  tidak  tegas  dapat  menyebabkan 

pelimpahan wewenang dan tugas juga menjadi kabur yang menyebabkan 

kacaunya operasional Toserba. Perangkapan fungsi untuk alasan efisiensi 

juga dilakukan oleh bagian akuntansi, yaitu merangkap sebagai supervisor, 

operator/administrator, dan teknisi komputer.

5.2. Saran

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer perusahaan di masa depan, beberapa saran 

yang penulis usulkan kepada Toserba KPRI Universitas Brawijaya Malang antara 

lain:

1. Membuat struktur organisasi baru dengan menyertakan fungsi penanggung 

jawab toko di dalamnya.  Fungsi  ini  bisa  berada di  dalam unit  Toserba 

yang  memang  fungsi  dan  bidang  pekerjaan  yang  dilakukan  adalah 

permintaan  dan  pembelian  atas  barang  yang  ada  di  Toserba. Fungsi 

supervisor,  operator/administrator,  serta  teknisi  komputer  juga  perlu 

dipisahkan  dari  bagian  akuntansi  yang  selama  ini  merangkap  fungsi 

tersebut  untuk  alasan  efisiensi.  Namun  fungsi  utama  bagian  akuntansi 

tentu  menjadi  terganggu  dengan banyaknya  tugas  dan tanggung jawab. 

Pertanggung jawaban juga tidak jelas. Dengan adanya kejelasan mengenai 

posisi supervisor dan penanggung jawab toko di dalam struktur organisasi, 

maka  praktek dalam pelimpahan wewenang,  tugas  dan tanggung jawab 



menjadi jelas dan tidak terjadi ambiguitas. Pemisahan fungsi supervisor, 

operator/administrator,  serta  teknisi  komputer  dari  bagian  akuntansi 

caranya  adalah  dengan  melakukan  penambahan  paling  tidak  1  (satu) 

personel yang cukup mengerti mengenai perangkat keras komputer untuk 

menjadi  teknisi  serta  merangkap  sebagai  operator/administrator  untuk 

membantu memasukkan data apabila terjadi kesulitan dalam prosesnya.

2. Membatasi  nilai  transaksi  pembelian  yang  dapat  dilakukan  oleh 

penanggung  jawab  toko  maupun  kepala  divisi  dalam  melakukan 

pembelian tunai, yaitu nilai sebesar 10 juta rupiah. Pembatasan yang dapat 

dilakukan  adalah  senilai  4  juta  rupiah  yang  diperuntukkan  melakukan 

transaksi  pembelian  tunai.  Sedangkan  bila  nilai  di  atas  itu,  dapat  pula 

menggunakan voucher yang lazim digunakan sebagai kartu hutang.

3. Kertas order merupakan dokumen utama dalam SIA siklus pembelian. Hal 

ini dikarenakan mencakup data barang yang akan dan perlu dipesan oleh 

pihak KPRI. Dokumen ini juga berguna sebagai cross check  kebenaran 

barang yang dipesan dengan barang yang datang.  Jadi menurut penulis, 

dokumen ini masih perlu dilakukan pengarsipan oleh pihak penanggung 

jawab  toko  maupun  kepala  divisi.  Pada  siklus  pembelian,  paling  tidak 

perlu  dibuat  2  Kertas  Order,  rangkap  1  untuk  supplier  dan  rangkap  2 

sebagai arsip.

4. Proses back up yang dilakukan oleh supervisor dan penyimpanan di rumah 

supervisor penulis anggap adalah kelemahan. Tentu tujuan penyimpanan si 

rumah ini bermaksud baik, dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang 

tidak berhak dapat mengutak-atik file  back up ini.  Namun, tentu timbul 



pertanyaan, apakah supervisor juga tidak akan mengutak-atik data ini serta 

apabila  terjadi  suatu  konflik  internal  antara  supervisor  dengan  jajaran 

manajerial  lainnya  dan si supervisor keluar,  apakah data ini  juga masih 

bisa diminta kembali. Untuk menjawab pertanyaan ini, hendaknya KPRI 

Universitas  Brawijaya  Malang  menyediakan  tempat  tersendiri  untuk 

penyimpanan data  back up yang selama ini disimpan oleh supervisor di 

rumahnya untuk menghindarkan ‘terjadinya’ pertanyaan-pertanyaan tadi

5. Kebijakan saldo persediaan minimum yang telah ditetapkan manajemen 

harus dijalani  dengan tepat  dan diawasi  dengan baik.  Hal  ini  ditujukan 

agar dapat melakukan pembelian tunai segera ketika persediaan mencapai 

titik minimum, bukan pada saat barang di display telah habis. Hal ini akan 

berdampak  pada  barang  display  di  Toserba  tidak  akan  pernah  dalam 

keadaan kosong sekalipun jadwal supplier yang bersangkutan masih belum 

tiba.

6. Diperlukan adanya tindakan preventif mengenai kemungkinan terjadinya 

bencana. Tindakan preventif ini seperti pencadangan untuk file data dan 

program aplikasi  utama yang terkait  langsung dengan operasional  perlu 

dilakukan, setidaknya setahun sekali sama seperti pencadangan data biasa.
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