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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem Pengolahan Data Elektronik 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Sebelum menjabarkan pengertian sistem pengolahan data elektronik akan 

lebih jelas bila terlebih dahulu memahami pengertian tentang sistem. Menurut 

Azhar Susanto (2004;24) pengertian sistem adalah :  

“Sistem adalah kumpulan atau group dari subsistem atau bagian atau 
komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis 
untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 
 
 Untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas diperlukan data-

data yang relevan dengan informasi dan data yang akan digunakan. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;28) pengertian data 

adalah: 

“Data berasal dari suatu fakta yang bersumber dari suatu peristiwa 

yang relevan dan setelah diolah menjadi informasi”. 

 
Sedangkan menurut Krismiaji (2002;15) Pengertian informasi adalah : 

“Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki 

kegunaan dan manfaat”. 

 
Menurut Jogiyanto (2000;3) siklus pengolahan data adalah : 

“suatu proses pengolahan data terdiri dari tiga tahapan dasar, yang 

disebut dengan siklus pengolahan data (Data Processing Cycle), yaitu 

input, processing, dan output”. 

 
Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa data adalah input bagi 

sebuah sistem informasi, sedangkan informasi merupakan output. Data diproses 

menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan untuk 
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menghasilkan keputusan yang lebih baik. Aturan umum yang berlaku adalah 

semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan, 

maka akan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Agar bermanfaat, informasi 

harus memiliki kualitas atau karakteristik sebagaimana yang disebutkan oleh 

Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart (2004;12) mengenai karakteristik 

informasi yang berguna adalah : 

Tabel 2.1 

Karakteristik Informasi yang Berguna 

Relevan Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, 

memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk 

membuat prediksi, mengkonfirmasikan atau memperbaiki 

ekpektasi mereka sebelumnya. 

Andal Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau 

penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau 

aktivitas di organisasi. 

Lengkap Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-

aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah 

atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya. 

Tepat waktu Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang 

tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan 

menggunakannya dalam membuat keputusan. 

Dapat dipahami Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang 

dapat dipakai dan jelas. 

Dapat diverifikasi Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan 

pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan 

masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. 
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Pengertian sistem informasi menurut John F.Nash dan Martin B.Robert 

yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001;29) adalah sebagai 

berikut : 

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat, teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksudkan 
untuk menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah 
transaksi-transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan 
pemakai intern dan ekstern serta menyediakan informasi sebagai 
dasar pengambilan keputusan yang tepat”. 
 
Sistem informasi yang menggunakan proses secara elektronik dan dikenal 

sebagai Electronic Data Processing (EDP), disini manusia sudah kurang berperan 

dan diambil alih oleh komputer. Electronic Data Processing penekanannya 

kepada proses untuk menghasilkan data yang cepat dan akurat, orientasi ini 

kemudian berkembang kepada kualitas informasi dan dukungannya terhadap 

keputusan yang diambil. 

 Sistem informasi juga mengarah pada penggunaan teknologi komputer di 

dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi 

“Berbasis – Komputer” adalah kumpulan perangkat keras (Hardware) dan 

perangkat lunak (Software) yang dirancang untuk mengubah data menjadi 

informasi yang bermanfaat. 

Pengertian Pengolahan data elektronik menurut Bodnar dan Hopwood 

(2003;5) adalah: 

“Pengolahan Data Elektronik – Electronic Data Processing adalah 

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data 

yang berorientasi pada transaksi dalam suatu organisasi”. 

EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar 

dalam setiap organisasi, karena teknologi komputer telah menjadi hal yang biasa, 

maka istilah Pengolahan Data (Data Processing-DP) telah mempunyai arti yang 

sama dengan istilah PDE.  

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu 

alat elektronik yaitu komputer. 
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Pengertian komputer menurut Atang Gumawang (2003;1) adalah : 

“Komputer adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari tiga 

bagian sistem, yaitu : Hardware, Software dan Brainware”.  

 
Selain itu, pengertian komputer menurut La Midjan dan Azhar 

Susanto(2001;104) adalah : 

“Komputer adalah suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan 

mengolah data dengan kapasitas yang besar”.  

 
 Berdasarkan definisi di atas, komputer yang merupakan bagian penting 

dari teknologi informasi sangat membantu kualitas dari sistem informasi untuk 

mengelola informasi secara efektif menjadi sumber daya yang bernilai. 

 

2.1.2. Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapkan oleh La Midjan 

dan Azhar Susanto (2003;89), yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna memerlukan 

pertimbangan sebagai berikut : 

“1. Relevansi 
2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 
3. Efisiensi 
4. Ketepatan waktu 
5. Fleksibilitas 
6. Ketelitian dan keamanan 
7. Ekonomis”. 

 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Relevansi 

 Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan, komputer 

tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data yang diperoleh. 

Oleh karena itu, hanya data yang sangat berhubungan dengan pengolahan 

suatu transaksi pada suatu saat saja yang akan diperhatikan. 
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2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

 Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dapat dikumpulkan, diolah 

dan disediakan untuk pemakai selama suatu waktu. 

3. Efisiensi 

 Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan pemasukannya 

meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada umumnya akan 

meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem. 

4. Ketepatan waktu 

 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menghasilkan 

informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat penting dalam 

situasi tertentu. 

5. Fleksibilitas 

 Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk 

pemakai akan informasi secara lancar dan serba guna dan dihubungkan 

dengan perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan 

fleksibilitas yang tinggi. 

6. Ketelitian dan keamanan 

 Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam 

menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karena itu dalam 

mengkonversi data perlu tindakan pengendalian dan ukuran-ukuran 

pengamanan yang cukup. 

7. Ekonomis 

 Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai dibandingkan dengan biaya yang 

dikorbankan dalam mengkonversi data. 

 
2.1.3 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari empat elemen, sebagaimana menurut Azhar Susanto (2004;67) adalah: 

“1. Perangkat keras (Hardware) 
2. Perangkat lunak (Software) 
3. Sumber Daya Manusia (Brainware) 
4. Prosedur (Procedure)”. 
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2.1.3.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil 

pengolahan data dalam bentuk informasi. Menurut Azhar susanto (2004;207) 

hardware ini pada intinya dibagi menjadi empat macam yaitu peralatan input, 

pengolah (prosesor), pengingat (memory) yang terdiri dari memori utama dan 

memori tambahan (kedua), peralatan output dan peralatan komunikasi. 

Empat macam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagian input (Input Device) 

 Bagian input merupakan semua peralatan yang digunakan untuk memasukan 

data. Seperti keyboard, joystick, scanner, digitizer, kamera digital, kamera 

video dan lain-lain. 

2. Bagian pengolah utama dan memori 

Bagian pengolah utama dan memori terdiri dari : 

a. Alat pengolah / pemroses (CPU) merupakan alat yang berfungsi untuk 

mengolah data dan memiliki komponen register, ALU, dan control unit. 

1) CPU (Central Processing Unit) 

Prosesor atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer, tetapi 

walaupun demikian prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa 

komponen pendukung lainnya.  

2) ALU (Arithmetic and Logical Unit) 

ALU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua 

perhitungan aritmatika / matematika dan melaksanakan operasi logika 

sesuai berdasarkan instruksi program.  

3) Control Unit 

Merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan 

mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. 

4) Register 

Register dalam CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk 

data-data yang akan diproses oleh CPU, kapasitas penyimpanannya 

sangat kecil tapi memiliki kecepatan tinggi. 
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b. Memori (Memory) 

Alat untuk menyimpan data dikenal sebagai memori. Memori sebagai 

tempat penyimpanan pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1) Memori utama (Primary memory/Main memory/Main storage) dapat 

dibagi dua diantaranya: 

a) ROM (Read Only Memory) 

b) RAM (Randomly Acces Memory) 

2) Memori tambahan (Secondary memory) 

 Memori ini digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya sangat 

banyak. 

3. Bagian Output (Output Device) 

Bagian output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

mengeluarkan segala bentuk informasi yang dapat dihasilkan oleh komputer. 

Misalnya: informasi dalam bentuk suara, informasi dalam bentuk  

tayangan/visual dan informasi dalam bentuk cetakan. 

4. Bagian Komunikasi 

Bagian komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi.   

 
2.1.3.2 Perangkat Lunak (Software) 

Pengertian perangkat lunak menurut Azhar Susanto (2004;234) yaitu: 

“Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program-pr ogram yang 

digunakan untuk mengerjakan aplikasi tertentu pada komputer” .  

 
 Perangkat lunak dapat dikelompokan menjadi dua kelompok berdasarkan 

fungsinya yaitu : 

1. Perangkat lunak sistem (System software) 

Merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengendalikan sistem komputer yang meliputi Sistem operasi (Operating 

System), Interpreter dan Kompiler (Compiller) . 
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2. Perangkat aplikasi (Application software) 

Merupakan software jadi yang siap digunakan. Perangkat lunak aplikasi dibuat 

untuk membantu masalah yang relatif umum, karena sangatlah wajar kalau 

software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap 

pengguna komputer. 

  

2.1.3.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

 Pengertian Brainware menurut Azhar Susanto(2004;253) yaitu: 

“ Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian 

terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis 

yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi”. 

 
 Secara garis besar SDM dalam sistem informasi ini dikelompokan dalam 

dua bagian yaitu :  

1. Pemilik sistem informasi 

Merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik 

sistem informasi cenderung berfikir sangat general, tidak detail. 

2. Pemakai sistem informasi 

Merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah 

dikembangkan. Para pemakai sistem informasi biasanya kurang begitu 

perhatian dengan biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh 

dibandingkan dengan pemilik sistem informasi. 

  

2.1.3.4 Prosedur(Procedure) 

 Pengertian Prosedur menurut Azhar Susanto(2004;264) yaitu :  

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.  

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar selalu sesuatu dapat 

dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi 

suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu.  
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2.2 Teknik Pengolahan Data Elektronik 

Teknik pengolahan data menurut Azhar Susanto (2003;90) terdapat dua 

alternatif pendekatan metode mengkoversi data secara komputerisasi yaitu : 

1. Batch processing 

2. On-Line Processing 

 

Teknik tersebut dapat diuraikan sebgai berikut : 

1. Sistem pengolahan data secara batch 

 Sistem pengolahan data secara batch ditandai oleh metode pengolahan data 

secara kelompok. Data dikumpulkan, disusun dan disimpan (secara manual) 

dalam junlah yang besar. Bila waktu yang diperlukan telah cukup baru data 

tersebut diolah dan biasanya secara berurutan. 

 Ada beberapa pilihan sistem pengolahan data secara batch, yaitu : 

a. Metode magnetic disk storage 

b. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah 

c. Metode remote processing 

2. Sistem pengolahan data secara On-Line  

Sistem pengolahan data secara On-Line ditandai oleh pengolahan secara 

segera begitu data diterima. Setiap data dicatat segera ke dalam file yang 

diperlukan dan agar hal tersebut tercapai, data yang disimpan harus mencakup 

status dari kejadian berikut kelengkapannya. Sistem ini dilaksanakan apabila 

informasi yang diperlukan bersifat segera. Dalam sistem On-Line terjadi 

interaksi secara langsung antar manusia dengan sistem komputer melalui 

terminal atau bagian input dan output lainnya. 

Ada beberapa pilihan metode pengolahan data secara On-Line, dua 

diantaranya: 

1. Remote processing 

2. Real time processing  
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 Tabungan 

 Pengertian Tabungan 

 Tabungan (Saving) merupakan sumber dana paling menguntungkan, 

karena bunganya relatif rendah dan adanya wajib saldo minimal. 

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab I Pasal 1 

Butir 5 :  

 “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat 
dipersamakan dengan itu”. 

 
 Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (1996) pengertian tabungan adalah : 

 “Tabungan lainnya adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank 
yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, 
menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan 
dan slip penarikan yang telah disediakan bank”. 

 
 Proses Pengolahan Data 

 Prosedur Pembukaan Tabungan  

Prosedur pembukaan tabungan pada suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir 

permohonan untuk menjadi nasabah. 

2. Calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP atau SIM). 

3. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank. 

4. Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank. 

5. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku 

tabungan, dan jumlah tabungannya. 

6. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya. 

 
 Prosedur Penyetoran Tabungan 

Prosedur penyetoran tabungan pada suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja. 

2. Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, 

cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga deposito, dan 

lain-lain. 
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3. Setiap menyetor, buku tabungan harus dibawa sehingga tabungan dapat 

dibukukan. 

 
 Prosedur Penarikan Tabungan 

Prosedur penarikan tabungan pada suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya. 

2. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib. 

3. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card. 

4. Jika penarikan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawa. 

5. Slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta memperlihatkan kartu 

identitas diri (KTP atau SIM). 

6. Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan. 

 
 Prosedur Penutupan Tabungan 

Prosedur penutupan tabungan pada suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Tabungan akan ditutup karena saldonya nol. 

2. Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya. 

3. Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang. 

4. Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. 

 

2.4  Pengendalian Internal 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization) sebagaimana 

dikutip oleh Azhar Susanto (2004;103), pengendalian internal dapat 

didefinisikan:  

“Internal control is broadly defined as a process, affected by an entity’s 
board of directors, management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in 
the following categories : effectiveness and efficiency of operations, 
reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws 
and regulations”. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, 

manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang 

meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui : efisiensi dan 

efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan 

ketaatan terhadap undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku.  

Menurut Messeir, Glover, Prawitt (2006;250) pengertian pengendalian 

internal yaitu : 

“Pengendalian internal (Internal control) adalah suatu proses yang 
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal entitas 
lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 
tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) keandalan 
pelaporan keuangan, (2)  efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. 
 

 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;180) adalah:  

“Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan 
memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan diantaranya : 
1. Kendalan informasi keuangan  
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 

 
Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Keandalan Informasi keuangan 

Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya manajemen memerlukan 

informasi yang akurat oleh karena itu, dengan adanya pengendalian internal 

diharapkan dapat menyediakan data yang dapat dipercaya. Dengan adanya 

data atau catatan yang dapat diandalkan memungkinkan tersusun laporan 

keuangan yang dapat diandalkan pula. 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan. 
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3. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal suatu organisasi dimaksudkan untuk menghindarkan 

pengulangan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, 

serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efektif dan efisien. 

Dengan demikian, pengendalian internal dapat mengoptimalkan tujuan 

organisasi. 

 

 Komponen  Pengendalian Internal 

Setiap bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank lainnya. 

Perbedaan inilah yang menjadi alasan mengapa pengendalian internal pada suatu 

bank belum tentu memadai bagi bank lainnya. 

Oleh karena itu dalam merancang suatu pengendalian internal perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan bank 

secara keseluruhan. Untuk menciptakan pengendalian yang memadai harus 

memenuhi beberapa kriteria. 

Menurut Marsshal (2004;231) komponen pengendalian internal seperti 

berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian  

Inti dari bisnis apa pun adalah orang-orangnya, termasuk integritas, nilai-nilai 

etika, dan kompetensi serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalah 

mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak 

manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi, secara 

efektif dijalankan. 

3. Penilaian Risiko 

Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. 

Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, 

produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, organisasi juga harus 
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membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola 

risiko yang terkait. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. 

Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan 

bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan 

mengendalikan operasinya. 

5. Pengawasan 

Seluruh proses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah 

sesuai tuntutan keadaan. 

 

 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Dalam suatu perusahaan, dengan adanya pengendalian internal bukan 

berarti tidak ada penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam 

pelaksanaan sistem operasi perusahaan. Pengendalian internal sepenuhnya tidak 

dapat dianggap efektif meskipun telah dirancang dengan baik keberhasilanya tetap 

tergantung pada kompetensi dan keandalan. 

Pengendalian internal setiap entitas memilki keterbatasan bawaan. Oleh 

karena itu telah disebutkan bahwa pengendalian internal hanya memberikan 

keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris 

tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini menurut Mulyadi (2002;181) 

keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Sering kali, manajemen dan personel lain 

dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang 
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bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan 

prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan 

tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau 

prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan 

pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari 

jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau 

menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengopersikan 

pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya 

maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam 

mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal. 

 

 Pengendalian Internal Pengolahan Data Elektronik  

Pengendalian internal atas pengolahan komputer dapat membantu kegiatan 

pengendalian secara keseluruhan. mencakup baik prosedur manual maupun 

prosedur yang didesain dalam program komputer.prosedur pengendalian manual 

dan computer terdiri atas pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap 

lingkungan PDE (pengendalian umum PDE) dan pengendalian khusus atas 

aplikasi akuntansi (pengendalian aplikasi PDE).  
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 Pengendalian Umum Pengolahan Data Elektronik  

  Menurut buku Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,1994;314.5) 

mengemukakan tujuan pengendalian umum (general control) PDE adalah: 

“Untuk membuat rerangka pengendalian menyeluruh atas aktivitas 

PDE dan untuk memberikan tingkat keyakinan memadai bahwa 

tujuan pengendalian intern secara keseluruhan dapat tercapai”. 

 
Pengendalian umum meliputi : 

1. Pengendalian organisasi dan manajemen ,didesain untuk menciptakan 

rerangka organisasi aktivitas PDE, yang mencakup : 

a. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian. 

b. Pemisahan semestinya fungsi yang tidak sejalan (seperti penyiapan 

transaksi masukan, pemrograman, dan operasi komputer). 

2. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem dikembangkan 

dan dipelihara dalam suatu cara yang efisien dan melalui proses otorisasi 

semestinya. Pengendalian ini juga didesain untuk menciptakan pengendalian 

atas : 

a. Pengujian, perubahan, implementasi, dan dokumentasi sistem baru atau 

sistem yang direvisi. 

b. Perubahan terhadap sistem aplikasi. 

c. Akses terhadap dokumentasi sistem. 

d. Pemerolehan sistem aplikasi dan listing program dari pihak ketiga. 

3. Pengendalian terhadap operasi sistem, didesain untuk mengendalikan operasi 

sistem dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa : 

a. Sistem digunakan hanya untuk tujuan yang telah diotorisasi. 

b. Akses ke operasi komputer dibatasi hanya bagi karyawan yang telah 

mendapat memadai otorisasi. 

c. Hanya program yang telah diotorisasi yang digunakan. 

d. Kekeliruan pengolahan dapat dideteksi dan dikoreksi. 
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4. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa perangkat lunak sistem diperoleh atau 

dikembangkan dengan cara yang efisien dan melalui proses otorisasi 

semestinya, termasuk : 

a. Otorisasi, pengesahan, pengujian, implementasi, dan dokumentasi 

perangkat lunak sistem baru dan modifikasi perangkat lunak sistem. 

b. Pembatasan akses terhadap perangkat lunak dan dokumentasi sistem hanya 

bagi karyawan yang telah mendapat otorisasi. 

5. Pengendalian terhadap entri data dan program, didesain untuk memberikan 

keyakinan bahwa : 

a. Struktur otorisasi telah ditetapkan atas transaksi yang dimaksudkan ke 

dalam sistem. 

b. Akses ke data dan program dibatasi hanya bagi karyawan yang telah 

mendapatkan otorisasi. 

 

 Pengendalian Aplikasi Pengolahan Data Elektronik 

 Tujuan pengendalian aplikasi (application control) PDE adalah untuk 

menetapkan prosedur pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan 

dicatat, serta diolah seluruhnya, dengan cermat, dan tepat waktu. Pengendalian 

aplikasi mencakup : 

1. Pengendalian atas masukan, didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa: 

a. Transaksi diotorisasi sebagaimana semestinya sebelum diolah dengan 

komputer. 

b. Transaksi diubah dengan cermat ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin 

dan dicatat dalam file data komputer. 

c. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak 

semestinya. 

d. Transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu, dimasukkan 

kembali secara tepat waktu. 
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2. Pengendalian atas pengolahan dan file data komputer, didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa : 

a. Transaksi, termasuk transaksi yang dipicu melalui sistem, diolah 

semestinya oleh komputer. 

b. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak 

semestinya. 

c. Kekeliruan pengolahan diidentifikasi dan dikoreksi secara tepat waktu. 

3. Pengendalian atas keluaran, didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa : 

a. Hasil pengolahan adalah cermat. 

b. Akses terhadap keluaran dibatasi hanya bagi karyawan yang telah 

mendapatkan otorisasi. 

c. Keluaran disediakan secara tepat waktu karyawan yang mendapatkan 

otorisasi semestinya. 

4. Pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem On-Line. 

a. Pengendalian masukan pada sistem on-line, didesain untuk memberikan 

keyakinan bahwa : 

1) Transaksi dientri ke terminal yang semestinya. 

2) Data dientri dengan cermat. 

3) Data dientri ke periode akuntansi yang semestinya. 

4) Data yang dientri telah diklasifikasikan dengan benar dan pada nilai 

transaksi yang sah (Valid). 

5) Data yang tidak sah (Invalid) tidak dientri pada saat transmisi. 

6) Transaksi tidak dientri lebih dari sekali. 

7) Data yang dientri tidak hilang selama transmisi berlangsung. 

8) Transaksi yang tidak berotorisasi tidak dientri selama transmisi 

berlangsung. 

b. Pengendalian pengolahan pada sistem on-line, didesain untuk memberikan 

keyakinan bahwa : 

1) Hasil perhitungan telah diprogram dengan benar. 

2) Logika yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 
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3) File yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 

4) Record yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 

5) Operator telah memasukkan data ke computer consule yang 

semestinya. 

6) Tabel yang digunakan selama proses pengolahan adalah benar. 

7) Selama proses pengolahan telah digunakan standar operasi  

(default) yang semestinya. 

8) Data yang tidak sah tidak digunakan dalam proses pengolahan. 

9) Proses pengolahan tidak menggunakan program dengan versi yang 

salah. 

10) Hasil perhitungan yang dilakukan secara otomatis oleh program adalah 

sesuai dengan kebijakan manajemen satuan usaha. 

11) Data masukan yang diolah adalah data yang berotorisasi. 

c. Pengendalian keluaran pada sistem on-line, didesain untuk memberikan 

keyakinan bahwa : 

1) Keluaran yang diterima oleh satuan usaha adalah tepat dan lengkap. 

2) Keluaran yang diterima oleh satuan usaha adalah terklasifikasi. 

3) Keluaran didistribusikan ke pegawai yang berotorisasi. 

Pengendalian atas masukan, pengolahan file data, dan keluaran dapat 

dilaksanakan oleh karyawan. Sistem pengolahan data elektronik oleh pemakai 

sistem, oleh grup pengendalian terpisah, atau dapat diprogram dalam 

perangkat lunak aplikasi. 

 

 Pengendalian Internal Elektronik Terhadap Tabungan 

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan secara 

keseluruhan prosedur tabungan, pihak bank akan melakukan pengendalian dengan 

menggunakan alat elektronik yang namanya komputer. Pengendalian secara 

elektronik yang dilakukan oleh bank yaitu mencocokan tanda tangan pada 

formulir yang diisisi oleh penabung dengan tanda tangan yang ada pada buku 

tabungan dengan menggunakan alat berupa sinar ultra violet. Selain itu pihak 

bank akan menginput data penabung ke dalam master file computer.   
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 Hubungan Pengolahan Data Elektronik Dengan Pengendalian Internal 

Dalam hubungan pengolahan data elektronik dengan pengendalian internal 

dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 

Hubungan Pengolahan Data Elektronik dengan Pengendalian Internal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengendalian internal akan efektif apabila memiliki lima komponen yang 

terdiri dari: lingkungan pengendalian, perkiraan risiko yang akan timbul, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi dan tindak lanjut. Sedangkan hubungan 

dengan pengolahan data elektronik terdapat pada komponen informasi dan 

komunikasi,karena dalam pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu 

alat elektronik. 

  

 Peranan Sistem Pengolahan Data Elektronik Tabungan Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Sistem komputer On-Line yang dipakai dalam perbankan, juga berdampak 

terhadap pengendalian internal. Pada pengendalian internal tabungan khususnya, 

berkarakteristik sistem komputer On-Line sebagaimana yang telah dijelaskan 

semuanya menggambarkan beberapa pertimbangan yang mempengaruhi 

efektivitas pengendalian internal dalam sistem komputer On-Line. Karakteristik 

tersebut memiliki konsekuensi berikut ini : 

Lingkungan 
Pengendalian 

Perkiraan risiko 
yang akan timbul 

Aktivitas 
pengendalian 

Informasi dan 
komunikasi 

Tindak  
lanjut 

Pengolahan Data 
Elektronik 
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1. Tidak terdapat dokumen sumber untuk setiap transaksi masukan 

2. Hasil pengolahan dapat sangat ringkas 

3. Sistem komputer On-Line dapat didesain untuk menyediakan laporan tercetak. 

Dampak suatu sistem komputer On-Line terhadap sistem akuntansi dan 

risiko yang berkaitan umunya tergantung kepada : 

1. Luasnya sistem On-Line yang digunakan untuk mengolah aplikasi akuntansi 

2. Tipe dan signifikannya transaksi keuangan yang diolah 

3. Sifat arsip dan program yang dimanfaatkan dalam aplikasi. 

 Dengan adanya karakteristik dan dampak yang disebabkan oleh sistem 

pengolahan data elektronik secara On-Line tersebut, maka terjadinya risiko 

kecurangan atau kekeliruan dapat dikurangi. Risiko kecurangan atau kekeliruan 

dapat dikurangi dengan cara berikut ini : 

1. Kerjasama antara pihak bank dengan nasabah dalam hal bunga 

2. Kesalahan mencatat saldo rupiah 

3. Pemalsuan tanda tangan. 

 Apabila pengendalian internal terhadap sistem pengolahan data elektronik 

tabungan secara On-Line tidak segera diatasi atau ditindaklanjuti, maka risiko 

kecurangan atau kekeliruan dalam sistem komputer On-Line dapat terjadi dan 

akan meningkat, jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Peralatan terminal On-Line memberikan kesempatan untuk terjadinya 

penggunaan yang tidak semestinya, seperti : 

a. Modifikasi program komputer 

b. Modifikasi transaksi atau saldo yang sebelumnya telah dimasukan 

c. Akses ke data dan program dari lokasi jauh. 

2. Jika pengolahan On-Line terputus dengan sebab apapun, seperti kegagalan 

telekomunikasi, kemungkinan akan terjadi hilangnya transaksi atau arsip dan 

pemulihanya kemungkinan tidak cermat atau tidak lengkap. 

3. Akses secara On-Line ke data dan program melalui telekomunikasi 

meningkatkan kemungkinan akses ke data-data dan program oleh orang yang 

tidak semestinya. 
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Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat diuraikan bahwa 

pencapaian tujuan sistem pengolahan data elektronik tabungan dan pengendalian 

internal adalah hubungan yang selaras dan positif artinya apabila sistem 

pengolahan data elektronik tabungan telah memadai, maka akan dapat menunjang 

efektivitas pengendalian internal. 


