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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak ekstern maupun pihak 

intern perusahaan, disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini 

direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak ekstern 

maupun pihak intern. Suatu sistem dibuat untuk menangani transakasi yang terjadi 

berulang-ulang dan merupakan usaha pokok perusahaan serta nilai transaksinya 

dalam jumlah yang materil. Oleh sebab itu sistem dapat mengawasi jalannya 

perusahaan supaya departemen-departemen yang ada didalamnya dapat 

menjalankan kewajibannnya dengan baik dan sesuai dengan tugas dan wewenang 

yang telah ditentukan. 

  

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Beberapa definisi Sistem Informasi Akuntansi dikemukakan oleh para 

ahli, antara lain oleh Nugroho W. (2001:21) dalam bukunya adalah: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir 
catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta 
alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang 
terkoordinasikan. Secara erat yang didesain untuk 
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 
dibutuhkan manajemen”. 
 

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:31) Sistem 

Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode 
yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi 
yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan 
dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”. 
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Moscove memberikan definisi tentang Sistem Informasi Akuntansi yang 

dikutip oleh Zaki Baridwan (2000:3) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah komponen organisasi yang 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan 
mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan 
yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, 
investor, dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen)”. 
 

Definisi yang lain diberikan oleh Barry E. Chusing yang dikutip oleh Zaki 

Baridwan (2000:3) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu set sumber daya manusia 
dan modal dalam suatu organisasi, yang bertugas untuk menyiapkan 
informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan dan pengolahan data transaksi”. 
  

Dari pengertian diatas sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian 

kegiatan untuk menangani transakasi perusahaan agar seragam, dilengkapi dengan 

berbagai prosedur, dokumen dan jurnal, yang hasilnya adalah berupa laporan 

keuangan, baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal. 

 

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan perusahaan adalah 

untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan dan 

kecurangan-kecurangan dalam perusahaan, sehingga dengan demikian perlunya 

tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan. 

 Tujuan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001:37) sebagai berikut: 

1. Untuk Meningkatkan kualitas informasi. 

2. Untuk Meningkatkan kualitas pengendalian internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 
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Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna, lengkap, terpercaya. Dengan kata lain sistem 

informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi 

yang diperlukan secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun harus 

juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus 

seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan 

diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi. 

 
Ketiga tujuan sistem informasi akuntansi tersebut harus saling terkait. 

Peningkatan baik kualitas maupun kuantitas informasi yang diperlukan serta 

metode pengendalian internal, tidak dapat dilaksanakan apabila mendorong 

kenaikan biaya yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

biaya tidak begitu besar tetapi sistem pengendalian internal dan kualitas informasi 

yang dihasilkan cukup bisa diterima. 

 Dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan penyusunan suatu 

sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan kualitas informasi dan atau 

pengendalian internal harus selalu dipertimbangkan keseimbangan antara manfaat 

dengan biaya. 

 

2.1.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Untuk dapat mencapai sistem informasi akuntansi diperlukan unsur-unsur 

sistem informasi akuntansi menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart 

(2004:3) terdapat beberapa unsur-unsur pokok sistem informasi akuntansi, antara 

lain: 
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1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, 

dan peralatan-peralatan untuk komunikasi jaringan. 

 

2.1.4 Aktivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi menurut 

Azhar Susanto (2004:11-12) dalam bukunya yaitu: 

1. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi 

akuntansi. 

2. Mengolah data transaksi tersebut. 

3. Menyimpan data untuk tujuan dimasa mendatang. 

4. Memberi pemakai atau pengambil keputusan (manajemen) informasi yang 

mereka perlukan. 

5. Mengontrol semua proses yang terjadi. 

 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi 

akuntansi. 

Saat megumpulkan data, ada beberapa cara yang dilakukan: 

a. Melalui formulir yang telah disiapkan.  

Formulir tersebut diisi data transaksi, formulir yang telah diisi data 

tersebut berubah menjadi dokumen sumber dan selanjutnya dimasukkan ke 

dalam komputer untuk diproses lebih lanjut. 
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b. Melalui terminal.  

  Ada beberapa jenis terminal dilihat dari lokasinya, seperti: 

- Terminal yang ada di perusahaan dan on-line dengan pusat komputer 

dengan mengunakan kabel koaksial atau serat fiber optik. 

- Terminal yang berada diluar perusahaan dan dihubungkan 

keperusahaan melalui telepon atau VSAT (Very Small Apetur 

Terminal) misalkan terminal ATM, terminal kartu debet. 

- Terminal yang berada diluar perusahaan dihubungkan ke perusahaan 

melalui fasilitas internet misalkan transaksi jual beli melalui e-

commerce (dilakukan melalui komputer desktop/notebook) atau m-

commerce (m=mobil, dilakukan melalui handphone). 

2. Mengolah data transaksi tersebut. 

Data yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan kedalam sistem informasi 

akuntansi biasanya mengalami serangkaian pengolahan baik secara batch 

maupun secara on-line agar bisa menjadi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Menyimpan data untuk tujuan dimasa mendatang. 

Data disimpan dalam berbagai cara penyimpanan data. Data dapat disimpan 

secara berurutan (sequential), secara acak atau langsung (random), dengan 

menggunakan rumus tertentu (hasing) dan berurutan yang diindek (indexed 

sequential). Apapun teknik yang dilakukan dalam menyimpan data tujuan 

utamanya agar data dapat diakses dengan cepat sehingga informasi dapat 

diperoleh pada saat diperlukan dan dapat dipercaya.  

4. Memberi pemakai atau pengambil keputusan (manajemen) informasi yang 

mereka perlukan. 

 Informasi biasanya disajikan dalam bentuk laporan atau bila format yang 

diinginkan sering berubah-ubah maka harus disediakan suatu fasilitas untuk 

mencari data dan membuat laporan dengan format yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka sendiri saat itu. 
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5. Mengontrol semua proses yang terjadi. 

 Pengontrolan dilakukan sejak data dikumpulkan kemudian dimasukkan dan 

disimpan untuk diproses sehingga salah satu fungsi penting dari sistem 

informasi adalah untuk mengamankan data sehingga informasi yang akurat 

dapat dihasilkan. 

 

2.2 Pengertian Gaji dan Upah 

Ada banyak pendapat mengenai gaji dan upah menurut para ahli: 

diantaranya menurut Mulyadi (2001:373) mengemukakan bahwa: 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer 
yang dibayarkan secara tetap perbulan. Sedangkan, upah umumnya 
merupakan pembayaran jasa atas penyerahan jasa yang dilakukan 
oleh karyawan pelaksana (buruh). 
 

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:239) 

mengemukakan bahwa: 

“Upah adalah merupakan sejumlah uang yang diterima buruh 

sepadan dengan prestasi kerjanya yang telah diberikannya kepada 

perusahaan”. 

 
Dari pendapat kedua ahli diatas dapat diuraikan mengenai gaji dan upah 

yaitu : gaji merupakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dibayarkan secara 

tetap setiap bulannya menurut tingkatan, jenjang, jabatannya, sedangkan upah 

adalah merupakan sejumlah uang yang diterima atas jasa yang dilakukan oleh 

karyawan sesuai dengan hasil pekerjaannnya berdasarkan lamanya ia bekerja 

(harian atau jam kerja) atau jumlah satuan produk yang dihasilkannya. 

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

Gaji dan upah merupakan hal yang penting dan sensitif bagi karyawan 

sebab menyangkut kepentingannya. Secara langsung terhadap karyawan akan 

mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan, gaji dan upah 

merupakan bagian yang vital dalam unsur biaya produksi yang mempunyai 

jumlah material sehingga perlu ditekankan agar tujuan efisiensi tercapai. 
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 Oleh karena itu, akuntansi penggajian dan pengupahan perlu 

diselenggarakan dalam suatu sistem informasi akuntansi yang baik karena 

penggajian dan pengupahan merupakan pos yang rawan dalam suatu perusahaan 

karena pada pos ini mudah terjadi kecurangan. 

 Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang dijalankan 

perusahaan merupakan suatu sistem, prosedur dan catatan formulir-formulir yang 

digunakan untuk menetapkan secara akurat berapa gaji yang harus diterima oleh 

karyawan perusahaan tersebut, berapa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk 

potongan pajak penghasilan karyawan, pinjaman karyawan pada perusahaan, serta 

sisa gaji yang benar-benar telah dibayarkan kepada karyawan. 

 Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada dasarnya 

bertujuan menyediakan informasi mengenai karyawan dan besarnya gaji yang 

dibayarkan kepada karyawan bagi manajemen, dimana informasi ini dapat 

membantu manajemen dalam mengelola perusahaan. 

 Adapun prosedur akuntansi yang terdapat dalam pengelolaan gaji dan upah 

menurut Mulyadi (2001:385-386) antara lain: 

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

2. Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

3. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah 

5. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

6. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan 

waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi fungsi pencatat waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. 

Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, yang karyawan 

harus menandatangani setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau dapat 

menggunakan kartu hadir yang diisi secara otomatis dengan menggunakan 
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mesin pencatat waktu. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk 

menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, 

daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat 

memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. 

Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja 

di perusahaan dalam jam biasa atau jam lembur, sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau menerima 

tunjangan lembur. 

2. Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi 

produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau 

pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

3. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji 

dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji 

dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan 

baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar 

gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Jika gaji karyawan melebihi 

penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh Pasal 21 

dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang 

tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh Pasal 21 ini 

dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. 

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 
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5. Prosedur Pembuatan Bukti kas Keluar 

Fungsi pembuat bukti kas keluar menerbitkan bukti kas keluar yang memberi 

otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan 

upah kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah 

tersebut. 

6. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi 

keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi 

keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan 

uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, 

pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar. 

Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan 

upah kepada karyawan.      

 

2.3.1 Fungsi yang Terlibat dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2001:382-384) fungsi yang terlibat dalam akuntansi 

penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Kepegawaian 

2. Fungsi Pencatat Waktu 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

4. Fungsi Akuntansi  

5. Fungsi Keuangan 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan 

tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan, dan pemberhentian karyawan. 
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2. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi 

beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan (misalnya utang 

upah karyawan, utang pajak, utang pensiun) 

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran gaji dan upah. 

Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan 

untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan berhak. 

 

2.3.2 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Pengajian dan Pengupahan 

Untuk memperoleh informasi mengenai gaji dan upah harus didukung oleh 

pencatatan yang baik dan teratur, dengan adanya pencatatan yang baik dan teratur, 

maka pemimpin perusahaan akan dapat memperoleh informasi yang tepat. Untuk 

mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan gaji dan upah dibutuhkan 

seperangkat formulir sebagai dokumen sumber. 

 Di dalam prosedur penggajian dan pengupahan dokumen yang digunakan 

dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi 

(2001:374-379) adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

2. Kartu Jam Hadir 

3. Kartu Jam Kerja 

4. Daftar Gaji dan Upah 
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5. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

6. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

7. Amplop Gaji dan Upah 

8. Bukti Kas Keluar 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat 

keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat 

keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif 

upah, penurunan pangkat, pemindahan, pemberhentian sementara dari 

pekerjaan (skorsing) dan lain sebagainya. 

2. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir 

setiap karyawan di perusahaan. 

3. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga 

kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

4. Daftar Gaji dan Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa Pph psl 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi 

karyawan, dan lain sebagainya. 

5. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. 

6. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. 
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7. Amplop Gaji dan Upah  

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji dan upah. Dihalaman muka amplop gaji dan upah setiap 

karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi 

karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan 

tertentu. 

8. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi kepada fungsi keuangan , berdasarkan informasi dalam daftar gaji 

dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

 

2.4 Sistem Pengendalian Internal 

Ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi 

dengan sistem pengendalian internal, keduanya harus berjalan bersama-sama 

dalam suatu perusahaan. Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah 

melaksanakan sistem informasi akuntansi yang baik tanpa memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik pula, karena salah satu tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah meningkatkan sistem pengendalian internal. 

      

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal sangatlah penting bagi suatu perusahaan terutama 

dalam menjaga harta milik perusahaan. Adapun pengertian Sistem Pengendalian 

Internal menurut Mulyadi (2001:163): 

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen”.  
 

 

 

 

 



 16

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:58) 

mengemukakan bahwa: 

“Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam 
suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk 
mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan 
kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta 
mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan telah 
digariskan oleh pemimpin perusahaan”.  

 

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi dan tindakan yang saling 

terkoordinasi untuk melaksanakan tujuan sistem pengendalian internal.  

   

2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Pada dasarnya Sistem Pengendalian Internal mempunyai tujuan, menurut 

COSO tujuan sistem pengendalian internal adalah: 

1. Efisiensi dan efektifitas operasi 

2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya 

3. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku  

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Efisiensi dan efektifitas operasi 

Dengan digunakannya berbagai metode dan prosedur pengendalian biaya 

melalui penyusunan budget (anggaran), biaya standar, budget dan biaya 

standar tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya 

dengan tujuan akhir menciptakan efisiensi. 

2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya 

Informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan manajemen yang 

berisi informasi akuntansi manajemen harus dapat dipercaya, tidak 

menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. 
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3. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

Kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dan 

kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga 

merupakan alat pengendalian yang penting didalam perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. 

 

2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

  Menurut COSO mengemukakan bahwa unsur pokok Sistem Pengendalian 

Internal adalah: 

1. Pengendalian Lingkungan 

2. Menilai Risiko 

3. Pengendalian aktivitas 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pengawasan 

 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Lingkungan 

Adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang 

perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Berikut ini beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengendalian lingkungan: 

a. Integritas dan nilai etika 

Etika dan integritas manajemen merupakan produk dari budaya organisasi. 

Kebijakan manajemen menunjukkan apa yang diinginkan oleh manajemen 

untuk terjadi tetapi budaya organisasi menentukan apa yang sesungguhnya 

terjadi dan aturan mana yang harus diikuti. Bila karyawan melihat 

pimpinan organisasi atau top manajemen berperilaku tidak etis maka 

karyawanpun akan berperilaku tidak etis pula. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi berarti karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk 

melakukan tugasnya. Manajemen menentukan sebaik apa tugas tersebut 

harus dilaksanakan dan apakah kinerja yang diharapkan tersebut sesuai 

dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakannya. Di dalam 

suatu organisasi, bila suasana kompetensi lemah maka kesalahan dan 

pelanggaran prosedur akan sering terjadi. 
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c. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor 

Tim auditor beranggotakan beberapa orang yang berasal dari luar 

organisasi. Bila para auditor dapat melaksanakan perannya dengan baik 

dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan maka sistem 

pengendalian internal akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.  

d. Filosofi dan gaya bahasa manajemen 

Merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi risiko bisnis, sikap 

dalam menghadapi akurasi data akuntansi, dan perhatiannya terhadap 

kesesuaian antara anggaran dan realisasi operasi. Ketika top manajemen 

menuntut semua bagian untuk terus melakukan perbaikan terhadap 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan ternyata manajemen sering melakukan 

pelanggaran dengan menyamakan realisasi anggaran dengan anggaran 

yang telah ditetapkan. Sebaiknya realisasi anggaran muncul sebagaimana 

adanya sehingga bisa dikendalikan dan dilakukan perbaikan untuk periode 

selanjutnya, dengan disamakan maka pengendalian sulit dilakukan. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan manajemen. 

Struktur organisasi disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai 

organisasi perusahaan sehingga tujuan akan lebih mudah dicapai bagi 

suatu organisasi. 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk 

menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang diperlukan berkaitan 

dengan aktivitasnya. Seringkali manajemen memberikan wewenang 

mengambil keputusan kepada karyawan yang lebih rendah. Ini 

dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan beraksi lebih cepat 

terhadap pesaing. 

g. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya 

Kebijakan mengenai sumber daya manusia memberi pesan kepada semua 

karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan 
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masalah integritas, etika dan kompetensi. Kebijakan ini menggambarkan 

bagaimana organisasi memperkerjakan, melatih, mengevaluasi, 

mempromosikan dan memberikan kompensasi kepada karyawan. 

2. Menilai Risiko 

Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. 

Risiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara 

keseluruhan, termasuk didalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari 

pesaing, perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan 

pemerintah, dan bencana alam. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan 

berkaitan dengan aktivitas tertentu di dalam organisasi misalnya gangguan 

yang menimpa sistem informasi baik yang disebabkan oleh kesalahan 

karyawan yang tidak terlatih atau karena perubahan dalam tanggung jawab 

manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit. 

3. Pengendalian Aktivitas 

Unsur pengendalian internal ke tiga adalah kebijakan dan prosedur yang 

dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa 

manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pengendalian aktivitas 

ini harus memberi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan saat ini adalah 

untuk menghindari risiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Seorang akuntan mengenali berbagai jenis pengendalian aktivitas 

diantaranya yaitu: 

a. Prosedur otorisasi  

Prosedur ini dibuat untuk memberikan otorisasi (kewenangan) kepada 

karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Ada 

dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu: 

- Otorisasi umum. Otorisasi umum berkaitan dengan transaksi secara 

keseluruhan. Otorisasi umum menggambarkan kondisi dimana 

karyawan mengawali, mencatat, memproses satu jenis transaksi. 

Ketika kondisi tertentu dipenuhi karyawan diberi otorisasi 

(wewenang) untuk melakukan transaksi tanpa terlebih dahulu harus 

berkonsultasi dengan manajemen. 
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- Otorisasi khusus. Otorisasi khusus diterapkan hanya kepada jenis 

transaksi tertentu. Manajemen umumnya memerlukan otorisasi 

khusus untuk transaksi yang jumlahnya besar atau transaksi yang 

berpotensi menimbulkan adanya penyelewengan. 

b. Mengamankan asset dan catatannya 

Manajemen harus menerapkan perlindungan yang baik untuk melindungi 

asset dan catatannya. Perlindungan meliputi pengamanan asset secara 

phisik dan kepastian tanggungjawabnya. 

- Keamanan Phisik. Manajemen menerapkan prosedur tertentu untuk 

memberikan keamanan secara phisik pada persediaan, uang tunai, 

tanah, gedung-gedung, peralatan dan catatan yang berkaitan dengan 

asset. Karyawan sering kali dapat mencuri asset lainnya karena itu 

perlu pengamanan juga. 

- Kepastian Tanggung jawab. Manajemen memberi tanggung jawab 

untuk melindungi asset dan data tertentu kepada seorang karyawan. 

Kalau terjadi suatu penyimpangan manajemen akan meminta 

karyawan tersebut untuk bertanggung jawab. Pengendalian internal 

akan sangat baik bila manajemen meringkas dan mengkomunikasikan 

tanggung jawabnya dalam bentuk tulisan. 

c. Pemisahan fungsi 

Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada 

karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan 

kepada orang lain. Pemisahan ini akan mengurangi kesempatan kepada 

karyawan untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan selama 

melaksanakan tugasnya. 

d. Catatan dan dokumentasi yang memadai 

Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan 

akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang 

terjadi telah dicatat dengan tepat. Disamping itu perlu dilakukan 

pengendalian terhadap formulir kosong dan dokumen bernomor seri. 
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- Pengendalian formulir. Ketika diisi oleh karyawan, formulir yang 

digunakan oleh suatu organisasi menunjukkan kewenangan yang 

diberikan kepada karyawan tersebut untuk melakukan suatu transaksi. 

Seorang karyawan mungkin saja menyalahgunakan kewenangan yang 

diberikan tersebut dengan mencuri asset milik perusahaan. Karena itu 

setiap karyawan yang diberi tanggung jawab memegang formulir 

harus bertanggung jawab terhadap setiap lembar formulir kosong 

yang mereka pegang dan gunakan. Karyawan pemegang formulir 

harus mampu menjaga formulir tersebut dan menjamin keamanan 

phisiknya. 

- Dokumen bernomor seri. Pengendalian formulir yang memadai akan 

lebih mudah dilakukan bila formulir yang digunakan berisi nomor 

formulir yang unik. Dari formulir tersebut dapat dilakukan 

pengecekan berapa formulir yang sudah digunakan dan berapa yang 

masih ada ditangan dan harus yakin tidak ada satupun formulir yang 

hilang, dan jaga jangan sampai terjadi transaksi melalui transaksi 

fiktif. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk 

melakukan keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap 

kebijakan yang telah ditentukan. Komunikasi harus dapat menyampaikan 

pesan dengan jelas dari top manajemen bahwa karyawan harus melakukan 

pengendalian internal dengan serius. Setiap individu karyawan harus dapat 

memahami dengan jelas hubungan antara sistem pengendalian internal dengan 

peran yang dilakukannya. Terdapat beberapa alat/unsur yang digunakan untuk 

menjaga dan mendeteksi adanya kesalahan dan penyimpangan seperti analisis 

debet dan kredit, daftar akun, voucher jurnal, neraca saldo, akun pengendali. 

a. Analisis debet dan kredit. 

Ketika sistem informasi akuntansi mencatat transaksi yang terjadi, catatan 

tersebut mencatat pengaruh ditimbulkan transaksi tersebut minimal 

terhadap dua akun. Seperti telah anda ketahui jumlah yang dirancang 

disebelah debet dan kredit harus sama. 
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b. Daftar akun 

Merupakan daftar semua nama akun dan kode akun yang digunakan oleh 

organisasi. Karyawan hanya menggunakan akun tersebut ketika menjurnal. 

Hal ini membatasi kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh 

karyawan ketika mencatat terjadinya transaksi dan penyimpangan. 

c. Voucher jurnal 

Voucher jurnal adalah dokumen standar yang digunakan oleh seorang 

akuntan untuk menjurnal 

d. Neraca saldo 

Akuntan menyiapkan neraca saldo sebagai salah satu tahap dalam siklus 

akuntansi. Menyiapkan neraca saldo memberikan kesempatan untuk 

mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam mencatat transaksi. Karena setiap 

transaksi dicatat sebagai kombinasi antara debet dan kredit maka yang 

seimbang total debet harus sama dengan total kredit dalam neraca saldo. 

Adanya ketidak seimbangan menunjukkan adanya kesalahan dalam 

mencatat transaksi. 

e. Akun pengendali 

Akun pengendali dalam buku besar meringkas isi dari beberapa sub buku 

besar. Perusahaan biasanya menggunakan sub buku besar untuk piutang 

dagang, persediaan, aktiva tetap, dan saham. 

5. Monitoring (Pengawasan) 

Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem 

pengendalian internal. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: 

melalui aktivitas yang sedang berjalan dan melalui penilaian yang dilakukan 

secara terpisah. 

a. Pengawasan aktivitas monitoring yang berjalan. 

Banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi efektivitas 

pengendalian intern dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas tersebut meliputi 

memeriksa kebenaran catatan, rekonsiliasi, membandingkan asset ditangan 

dengan yang ada dalam catatan akuntansi. 
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b. Penilaian terpisah. 

Dari waktu kewaktu manajemen dapat melakukan penilaian secara 

terpisah terhadap efektivitas sistem pengendalian internal organisasi 

perusahaan. Penilaian dapat dilakukan sendiri oleh manajer melalui 

pengendalian pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya, atau dapat 

pula dilakukan pemeriksaan independen oleh pihak intern (auditor intern) 

seperti Satuan Pengawas Intern (SPI) tapi akan lebih baik lagi kalau 

dilakukan auditor independen dari luar seperti kantor akuntan. 

- Auditor independen. Auditor independen adalah karyawan kantor 

akuntan. Mereka melakukan penilaian terhadap prosedur sebagai 

bagian dari laporan keuangan tahunan. Karena mereka bukan 

merupakan karyawan perusahaan yang sedang diaudit penilaian yang 

diberikan dapat merupakan penilaian yang paling objektif dalam 

pengawasan. 

- Auditor intern. Auditor intern adalah staf yang bekerja di perusahaan 

biasanya mereka memiliki latar belakang dibidang akuntansi. Auditor 

intern melakukan review secara periodik, yang disebut sebagai 

operasional audit yang dilakukan pada setiap bagian organisasi. 

Sebagai reviewer auditor intern melakukan pengawasan terhadap 

prosedur yang diterapkan di berbagai bagian. Audit operasional 

adalah audit yang paling efektif. 

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2001:164-172) mengemukakan bahwa unsur 

pokok Sistem Pengendalian Internal adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
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Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. 

Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling 

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi, dan perusahaan tetap mampu 

menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.  

 

 

 


