
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Secara umum “peranan” berasal dari kata “peran” yang menurut Baskoro 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:528) adalah sebagai berikut :

“Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.”

Sedangkan  menurut  Baskoro  (2005:528)  dalam  Kamus  Besar  Bahasa 

Indonesia pengertian peranan adalah sebagai berikut :

“Peranan  adalah  sesuatu   yang  jadi  bagian  atau  yang  memegang 

pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal/peristiwa.”

Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan bahwa peranan 

adalah  sesuatu  yang  menjadi  bagian  atau  yang  memegang  pemimpin  yang 

terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa tertentu. 

2.2 Pengolahan Data Elektronik

2.2.1 Pengertian Data 

Menurut Er.V.K (2002:01) pengertian data adalah sebagai berikut :

“Data is the name given to basic facts and entities such as names and  

item  sold,  employee  name,  product  names,  address,  tax  codes,  

registration marks, etc.”

Sedangkan menurut  La Midjan dan Azhar  Susanto (2003:7)  Pengertian 

data adalah sebagai berikut :

“Data berasal dari  suatu fakta yang bersumber dari suatu peristiwa 

yang relevan dan setelah diolah menjadi informasi”.



Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa data merupakan fakta atau 

bahan keterangan yang berguna sebagai  landasan  pengambilan keputusan bila 

diolah  terlebih  dahulu  sedemikian  rupa  sehingga  membentuk  keterangan  atas 

informasi yang melatarbelakanginya.

2.2.2 Sistem Pengolahan Data Elektronik

Menurut Strawser (2001:9-2) EDP bahwa  :

“System  in  which  a  computer  issued  in  recording  and  processing 
transaction often referred to as EDP system.”

Menurut Arens (2006:4) EDP adalah sebagai berikut  :

“Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to  
perform an organization transaction-oriented data processing.”

Sedangkan  menurut  Bodnar  (2006:6)  yang  diterjemahkan  oleh  Julianto 

Agung Saputra, pengertian EDP adalah sebagai berikut :

“Pemrosesan  Data  Elektronik  merupakan  penggunaan  teknologi 
komputer  untuk  menjalankan  pemrosesan  data  transaksi  suatu 
organisasi.  Pemrosesan  Data  Elektronik  merupakan  satu  aplikasi 
sistem informasi akuntansi yang fundamental di setiap organisasi.” 

Sistem  tidaklah  berdiri  sendiri,  melainkan  merupakan  unsur-unsur 

pengolahan  yang  diorientasikan  terhadap  pemenuhan  maksud  dan  tujuan 

organisasi, sistem seperti piutang bukanlah merupakan sistem yang terisolasi akan 

tetapi  lebih  merupakan  bagian  dari  jaringan  sistem  yang  saling  berkaitan. 

Pengolahan  data  merupakan   alat  untuk  mengimplementasikan  sistem.  Sistem 

tidak dimulai dan tidak berakhir dalam fasilitas pengolahan data. Sistem dimulai 

dengan terjadinya suatu transaksi dan berakhir dengan puncak penggunaan hasil 

pengolahan  (sebagai  contoh,  pencatatan  perkiraan  ke  buku  besar).  Terjadinya 

transaksi telah diasosiasikan dengan otorisasi yang perlu untuk memulai transaksi. 

Kendatipun dalam hal ini dimana transaksi itu dicatat dimulai dari terminal input, 

adalah  tidak  lazim bahwa perencanaan  pendahuluan  tidak  dibuat.  Perencanaan 

pendahuluan  dapat  berbentuk  catatan-catatan  atau  formulir  sederhana,  tetapi 

sungguh membutuhkan pekerjaan yang dipersiapkan lebih dulu.



Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa sistem 

pengolahan  data  elektronik  merupakan  penggunaan  teknologi  komputer  untuk 

menjalankan pemrosesan data transaksi suatu organisasi. Sistem pengolahan data 

yang  menggunakan  komputer  lebih  dikenal  dengan  istilah  sistem  pengolahan 

elektronik.

2.2.3 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik

Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari  4 elemen, menurut Azhar Susanto (2004:67) adalah sebagai berikut :

1. Perangkat keras (Hardware)
2. Perangkat lunak (Software)
3. Sumberdaya manusia (Brainware)
4. Prosedur (Procedure)

2.2.3.1 Perangkat Keras (Hardware)

Menurut  Edi  Purwono  (2004:11)  pengertian  perangkat  keras  adalah 

sebagai berikut :

“Perangkat  keras  adalah  semua  perlengkapan  fisik  (bisa  dilihat), 
terdiri dari perangkat masukan dan keluaran komunikasi (modem), 
yang digunakan untuk melaksanakan bermacam-macam fungsi dan 
seluruh kegiatan pengolahan data.

Tata  Sutabri  (2004:77)  menjelaskan  tentang  pengertian  perangkat  keras 

adalah sebagai berikut :

“Perangkat keras mencakup peralatan fisik yang secara keseluruhan 

sering disebut sebagai komputer itu sendiri.”

Sedangkan  menurut  Jogiyanto  (2003:91)  perangkat  keras  dapat 

digolongkan sebagai berikut :

1. Alat Masukan
2. Alat Pemrosesan
3. Alat Keluaran
4. Simpanan Luar



Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alat Masukan

Alat masukan merupakan alat untuk memasukan data yang akan diproses ke 

komputer. Alat masukan dapat dikelompokan ke dalam dua golongan, yaitu 

alat masukan langsung dan alat masukan yang tidak langsung.

a. Alat masukan langsung, berarti data langsung diproses oleh CPU  tanpa 

terlebih  dahulu  dimasukan  ke  media  simpanan  luar  sehingga 

memungkinkan interaksi  langsung antara pemakai dan sistem komputer. 

Contoh  alat  masukan  langsung  antara  lain  :  keyboard,  visual  display 

terminal dan pointing device.

b. Alat masukan tidak langsung berarti data yang dimasukan tidak langsung 

diproses oleh CPU, tetapi direkam dahulu ke dalam suatu media machine 

readable form (bentuk  yang  hanya  dapat  dibaca  oleh  komputer)  yang 

berbentuk  simpanan  luar.  Contoh  alat  masukan  tidak  langsung  adalah 

magnetic disc.

2. Alat Pemroses

Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data yang sudah dimasukan lewat alat masukan dan hasilnya akan 

ditampilkan  pada  alat  keluaran.  Alat  pemroses  terdiri  dari  CPU dan  main 

memory.

a. CPU

CPU  adalah  pusat  pengolahan  program  atau  pusat  pemroses  instruksi-

instruksi program. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari :

1) Control Unit

Control  Unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan 

yang  ada  pada  sistem komputer.  Unit  kendali  mengatur  kapan  alat 

masukan menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan 

pada alat keluaran.

2) Aritmatic and Logical Unit (ALU)

Tugas  utama  ALU adalah  melakukan  semua  perhitungan  aritmatika 

atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program.



b. Main Memory Unit

Main Memory Unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas 

yang besar terdiri dari :

1) Random Acces Memory (RAM)

Semua data dan program yang dimasukan melalui alat masukan akan 

disimpan  terlebih  dahulu  di  RAM.  RAM  merupakan  memori  yang 

dapat diakses dan diisi serta diambil isinya oleh programmer.

2) Read Only Memory (ROM) 

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer 

tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM telah diisi oleh 

pabrik pembuatnya, yaitu berupa sistem operasi (operating system).

3. Alat Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari  pengolahan data dapat berupa tulisan (terdiri 

dari  huruf,  kata,  angka,  karakter  khusus  dan  simbol-simbol  lain),  image 

(dalam bentuk grafik atau gambar), suara (dalam bentuk omongan atau musik) 

dan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh mesin. Untuk mendapatkan bentuk-

bentuk keluaran tersebut maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya yaitu 

alat keluaran yang berupa :

a. Hard copy device

Berupa  alat  yang  digunakan  untuk  mencetak  tulisan  serta  image  pada 

media kertas seperti : kertas, yang termasuk hard copy device yang umum 

dipergunakan dalam printer.

b. Soft copy device

Berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada 

media  lunak  yang  berupa  tabung  sinar  katoda  atau  chatoda  raytube 

(CRT).

c. Drive device

Berupa alat yang digunakan untuk merekam symbol dalam bentuk yang 

hanya dapat dibaca oleh mesin seperti : disc drive atau tape drive.



4 Simpanan Luar

Main memori di dalam alat pemroses merupakan memori yang kapasitasnya 

tidak  begitu  besar,  kadang-kadang  diperlukan  suatu  simpanan  yang 

mempunyai kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam jangka 

waktu tertentu yang disebut  external memory (simpanan luar, karena terletak 

di luar alat pemroses) atau  secondary setorage (simpanan kedua). Simpanan 

pertama  adalah  memori,  simpanan  luar  dapat  digolongkan  ke  dalam  alat 

simpanan pemasukan atau  sequential  acces storage device (SASD) dan alat 

simpanan  pemasukan  langsung  atau  direct  acces  storage  device  (DASD). 

Kelebihan  DASD  dibandingkan  SASD  adalah  kecepatan  dari  waktu 

pemasukannya  dan  banyak  aplikasi  yang  membutuhkannya.  Simpanan  luar 

yang termasuk  DASD adalah  magnetic disc dan  hard disc.  Simpanan luar 

yang termasuk SASD adalah magnetic tape.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

perangkat keras adalah alat yang secara fisik terlihat dan digunakan sebagai input, 

proses,  output dan  simpanan  untuk  data-data  yang  bersifat  penting  bagi 

perusahaan  dan sebagai media untuk pengolahan data secara elektronik.

2.2.3.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat  lunak  adalah  program  yang  berisi  instruksi-instruksi  untuk 

melakukan pengolahan data. Perangkat lunak terdiri dari dua elemen. Menurut La 

Midjan, Azhar Susanto (2003:72) adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Lunak Sistem Operasi (operating software)

2. Perangkat Lunak Aplikasi (application software)

Menurut Tata Sutabri (2004:79) pengertian perangkat lunak adalah sebagai 

berikut:

“Perangkat  lunak  sering  disebut  sebagai  program  komputer  yang 

memuat  instruksi-instruksi  yang  dibutuhkan  oleh  mesin 

fisik/hardware untuk melengkapi tugas-tugas yang diperlukan.”



Sedangkan menurut  Edi Purwono (2004:12) pengertian perangkat lunak 

adalah sebagai berikut :

“Perangkat  lunak  secara  umum  dikenal  dengan  istilah  program. 

Program  adalah  instruksi  yang  terdiri  dari  sekumpulan  kalimat 

perintah kepada komputer, dengan menggunakan bahasa komputer.” 

Perangkat  lunak  dibagi  ke  dalam  kelompok-kelompok  yang  berkaitan 

dengan fungsi terapannya, menurut Edi Purwono (2004:12) sebagai berikut :

1. Sistem operasi (operation system)

2. Program terapan (application program)

3. Program bantu (utility program)

Berdasarkan  kutipan  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  komponen 

perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1. Sistem operasi (operating system)

Adalah  program  utama  menjalankan  fungsi  perangkat  lunak,  meliputi 

pengaturan kesiapan perangkat lunak untuk menerima perintah.

2. Program terapan (application program)

Adalah  program  untuk  mengolah  data,  seperti  mengolah  data  aplikasi 

pembukuan, akuntansi, penggajian, perhotelan, rumah sakit, dan sebagainya.

3. Program bantu (utility program)

Adalah program praktis  yang dibuat untuk membantu melakukan pekerjaan 

administrative  proses  dan  mempercepat  pekerjaan  yang  tak  terkait  kepada 

aplikasi, kecuali hanya sebagai penyedian fasilitas saja.

Berdasarkan pengertian di  atas, maka dapat dijelaskan bahwa perangkat 

lunak adalah alat  penunjang dari  perangkat keras yang secara fisik tidak dapat 

terlihat  dan  mempunyai  fungsi  sebagai  media  untuk  mengolah  data  dengan 

menggunakan program tertentu dan bahasa komputer.



2.2.3.3 Sumberdaya Manusia (Brainware)

Perangkat  otak/petugas  pengoperasian  Komputer  merupakan  aspek 

manusia yang terlibat dalam sistem Komputer.

Menurut  Edi  Purwono  (2004:16)  pengertian  brainware adalah  sebagai 

berikut :

“Adalah  para  professional  yang  secara  langsung  terlibat  didalam 

aktivitas  pengolahan  data.  Terdiri  dari  para  perancang  dan 

pengembang program aplikasi (system analyst dan programmer).”

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2004:85) bahwa :

“Brainware adalah  orang  yang  memiliki,  membangun  dan 

menjalankan sistem informasi akuntansi.”

Istilah orang di sini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang 

akan tetapi  yang  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan jenjangnya  dalam sistem 

informasi.  Jenjang Brainware yang  banyak  digunakan  menurut  Azhar  susanto 

(2004:85) adalah sebagai berikut :

1. Manajer sistem informasi
2. Analis sistem
3. Database administrator
4. Ahli komunikasi
5. Programmer
6. Operator
7. Pustakawan

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajer sistem informasi

Bertanggungjawab dalam menjamin bahwa fasilitas informasi yang ada siap 

melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data  baik secara internal 

maupun eksternal.

2. Analis sistem

Bertanggungjawab atas desain umum sistem. Para analis menetapkan tujuan 

keseluruhan sistem dan rancangan khusus dari aplikasi tertentu.



3. Database administrator

Bertanggungjawab  dalam  memelihara  integritas  data  yang  disusun  untuk 

mengontrol data dari  kemungkinan terjadinya data yang duplikasi atau data 

yang belum dinormalisasi.

4. Ahli komunikasi

Bertanggungjawab dalam menganalisa problem bisnis dan merancang solusi 

yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Programmer

Bertanggungjawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang 

diputuskan.

6. Operator

Bertanggungjawab atas pemasukan  data ke dalam komputer.

7. Pustakawan

Bertanggungjawab atas pemeliharaan  program komputer,  file  transaksi dan 

catatan komputer lainnya serta menyediakan wahana pengendalian fisik yang 

penting  atas  catatan  dan  hanya  memberikan  kepada  pihak-pihak  yang 

berwenang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa brainnware 

adalah  orang  yang  memiliki,  membangun  dan  menjalankan  sistem  informasi 

akuntansi atau yang langsung terlibat didalam aktivitas pengolahan data.  Mereka 

juga memiliki kompetensi sesuai dengan jenjangnya dalam sistem informasi.

2.2.3.4 Prosedur (Procedure)

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004:90) adalah :

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas  yang menghubungkan aktivitas  

satu dengan aktivitas lainnya”.

Prosedur  bila  diprogram  dapat  berubah  menjadi  software misalnya 

prosedur posting dan jurnal sudah pasti dapat diprogram secara otomatis sehingga 

pemakai komputer tidak perlu lagi melakukan penjurnalan dan posting. Prosedur 

seringkali  digunakan sebagai  alat  kontrol suatu transaksi yang disebut  internal  



check. Antara  prosedur  yang  satu  dengan  yang  lainnya  harus  terjalin  dengan 

harmonis.  Prosedur  merupakan  pedoman  yang  harus  diikuti  dan  dibentuk  atas 

dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh pihak yang 

berwenang.

Berdasarkan pengertian tersebut,  maka dapat dijelaskan bahwa prosedur 

adalah rangkaian aktivitas yang menghubungkan aktivitas satu dengan aktivitas 

lainnya   atau  dengan  kata  lain  merupakan  pedoman  yang  harus  diikuti  dan 

dibentuk atas dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh 

pihak yang berwenang.

2.3 Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Hunton (2005:237) pengertian pengendalian internal mencakup 

sebagai berikut :

“Internal control is  a system of integrated elements-people,  structure,  
process,  and  procedures.  Acting  in  concert  to  provide  reasonable  
assurance that an organization achieves its business process goals.”

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission) Seperti  yang  dikemukakan  Arens  (2006:268),  Pengertian 

pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“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  operation,  
reliability of financial reporting and compliance with applicant laws and 
regulations.”

Sedangkan menurut Bodnar (2006:129) yang diterjemahkan oleh Julianto 

Agung Saputra pengertian sistem pengendalian adalah sebagai berikut :

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



Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa 

pengendalian  internal  adalah  satu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  dewan direksi 

perusahaan,  manajemen,  dan  personel  lain  yang  dirancang  untuk  memberikan 

jaminan  yang  masuk  akal  terkait  dengan  tercapainya  tujuan  sebagai  berikut  : 

reliabilitas  laporan  keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  kesesuaian 

dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian  internal  diterapkan  dalam perusahaan  bukan  semata-mata 

karena peraturan atau mengikuti perusahaan yang lebih maju, tapi pengendalian 

internal diterapkan tentu memiliki tujuan yang berguna untuk perusahaan dalam 

kelangsungan hidupnya dan untuk menjaga serta mempertahankan segala sesuatu 

yang menjadi milik perusahaan terutama aktiva perusahaan.

Menurut  Hall  (2001:150)  yang  diterjemahkan  oleh  Thomson  Learning 

tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan.
2. Untuk  memastikan  akurasi  dan  dapat  diandalkannya  catatan  dan 

informasi akuntansi.
3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan.
4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen.

Sedangkan menurut Arens et al (2006:270) tujuan pengendalian internal 

adalah sebagai berikut :

1. Reliability of financial reporting

2. Efficiency and effectiveness of operations

3. Compliance with laws and regulations

Tujuan  pengendalian  internal  menurut  Bodnar  (2006:11)  yang 

diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra adalah sebagai berikut :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada



Berdasarkan  kutipan  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  tujuan 

pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Keandalan informasi keuangan.

Pengendalian  internal  bertujuan  untuk  mengendalikan  keuangan  sehingga 

informasi  yang  diperoleh  dapat  diandalkan  dan  akurat  khususnya  tentang 

keuangan.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan salah satunya adalah pihak 

manajemen, sehingga perusahaan beroperasi secara bersih dan patuh terhadap 

hukum dan peraturan.

3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian  internal  dilakukan  dengan  cermat  untuk  dapat  mengurangi 

kesalahan dan kelalaian yang dilakukan sehingga operasi perusahaan berjalan 

dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  tujuan 

pengendalian  internal  adalah  reliabilitas  pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan 

efisiensi  operasi perusahaan, kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi 

yang  ada.  Untuk  dapat  mecapai  tujuan  pengendalian  internal  diperlukan 

pengolahan data  transaksi  yang tepat  dan akurat  sehingga tujuan pengendalian 

internal  dapat dicapai untuk mencegah atau mengurangi  kesalahan yang terjadi 

dalam pengolahan data transaksi.

2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Sistem  pengendalian  internal  sangat  penting  bagi  perusahaan  dalam 

mencapai  tujuannya.  Oleh  karena  itu  pimpinan  perusahaan  telah  banyak 

memberikan  perhatian  yang  makin  meningkat  terhadap  sistem  pengendalian 

internal dan berusaha untuk mempersiapkannya dengan baik. Sistem pengendalian 

internal yang baik untuk suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahan yang 

lain walaupun bidang usaha yang dijalankan sama. Perbedaan sistem pengendaian 



internal yang diterapkan bisa juga disebabkan karena keahlian dan filsafat yang 

berbeda.

Agar  tujuan  pengendalian  internal  tercapai,  maka  sistem  pengendalian 

internal  yang baik harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang meliputi  unsur-

unsur pengendalian internal.

Menurut  Bodnar  (2006:133)  yang  dialihbahasakan  oleh  Julianto  Agung 

Saputra, pengendalian internal terdiri dari 5 unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan  pengendalian  merupakan   dampak  kumulatif  atas  faktor-faktor 

untuk membangun, mendukung, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan 

prosedur.

Faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah :

- Nilai-nilai integritas dan etika

- Komitment terhadap kompetensi

- Filosofi manajemen dan gara operasi

- Struktur organisasi

- Perhatian  dan  pengarahan  yang  diberikan  oleh  dewan  direksi  dan 

komitenya

- Cara pembagian otoritas dan tanggungjawab

- Kebijakan sumberdaya manusia dan prosedur

2. Penaksiran risiko

Penaksiran  risiko  merupakan  proses  mengidentifikasi,  menganalisis  dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling 

kritis  dalam  menaksir  risiko  adalah  mengidentifikasi  perubahan  kondisi 

eksternal dan internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan.



3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas  pengendalian  merupakan  kebijakan  dan  prosedur  yang  dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan 

baik. Yang termasuk dalam aktivitas pengendalian adalah :

- Pemisahan tugas

a. Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari pencatat transaksi

b. Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari penyimpan kekayaan

c. Pemisahan pencatat transaksi dari penyimpan kekayaan

- Dokumen dan catatan yang memadai

- Akses terbatas ke harta kekayaan organisasi

- Pengecekan akuntabilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independent

- Pengendalian pengolahan informasi

4. Informasi dan komunikasi

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokan,  mencatat  dan  melaporkan  transaksi  organisasi  dan  untuk 

memelihara akuntabilitas activa dan utang yang terkait.

Komunikasi  terkait  dengan  memberikan  pemahaman  yang  jelas  mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian.

5. Pengawasan

Pengawasan  dicapai  melalui  aktivitas  yang  terus-menerus,  atau  evaluasi 

terpisah,  atau kombinasi  keduanya.  Aktivitas yang terus-menerus mencakup 

aktivitas supervise manajemen dan tindakan lain yang dapat dilakukan untuk 

memastikan bahwa proses pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur 

pengendalian  internal  berfokus  pada  job  description,  pemisahan  tugas  dan 

wewenang serta bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan agar tercipta 

pengendalian yang jelas.



2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian  internal  setiap  perusahaan  memiliki  keterbatasan  yang 

mendasar.  Menurut  Mulyadi  dan  Kanaka  Puradiredja  (1998:173)  berikut  ini 

adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal :

1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat 

Dari kutipan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali  manajemen dan personel  lain  dapat  melakukan kesalahan 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.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi  (collusion). Kolusi  dapat  mengakibatkan  bobolnya  pengendalian 

internal yang dibangun.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen  dapat  mengabaikan  kebijakan  atau  prosedur  yang  ditetapkan 

untuk  tujuan  yang  tidak  sah  seperti  keuntungan  pribadi  manajer,  untuk 

menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal 

tidak  boleh  melebihi  manfaat  yang  diharapkan  dari  pengendalian  iternal 

tersebut.



Menurut Krismiaji (2002:218) keterbatasan pengendalian internal adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian yang integral dari tanggungjawab manajemen
2. Dirancang untuk mengurangi terjadinya berbagai kesalahan dan untuk 

mencapai tujuan organisasi
3. Berorintasi pada personil dan mencoba membantu karyawan mencapai 

tujuan organisasi dengan mengikuti kebijakan organisasi

Sedangkan  menurut  La  Midjan  (2004:42)  keterbatasan  pengendalian 

internal adalah sebagai berikut :

1. Adanya persekongkolan antar tenaga kerja

2. Adanya biaya

3. Kelemahan manusia

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Adanya persekongkolan antar tenaga kerja

Adanya  persekongkolan  (collusion) akan  menghancurkan  struktur 

pengendalian internal yang baik, dalam hal ini struktur pengendalian internal 

tidak akan berarti  bagi perusahaan meskipun pembagian tugas antar  tenaga 

kerja  telah  ditetapkan  atau  diterapkan  sesuai  dengan  rencana  tetapi 

persekongkolan  diantara   tenaga  kerja  tetap  berjalan,  adapun  cara  yang 

ditempuh  untuk  menghindari  atau  setidak-tidaknya  mengurangi 

persekongkolan  diantara  tenaga  kerja  adalah  dengan mengharuskan  adanya 

giliran tugas diantara tenaga kerja, adanya larangan menjalankan tugas yang 

bertentangan  oleh  mereka  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan, 

mengharuskan  mengambil  cuti  untuk  menghindari  seseorang  mahir  dalam 

pekerjaan  tertentu  sehingga  dengan  leluasa  orang  tersebut  melakukan 

manipulasi data. Tetapi struktur pengendalian  internal tidak menjamin bahwa 

persekongkolan tidak terjadi.

2. Adanya biaya

Pengendalian diperlukan untuk berlangsungnya pelaksanaan tugas atau usaha 

yang  efisien  dan  mencegah  tindakan  yang  dapat  merugikan  perusahaan. 

Dalam  hal  penyelenggaraan  ini  diperlukan  biaya  yang  mungkin  melebihi 

kegunaannya. Hal inilah yang harus dipertimbangkan.



3. Kelemahan manusia

Kadang kalau  suatu  perusahaan  yang  dikatakan  sudah mempunyai  struktur 

pengendalian  internal  yang  memuaskan  secara  teori  masih  juga  kebobolan 

karena kelemahan faktor manusia, dalam hal ini kondisi manusia kadang kala 

ada  dalam kondisi  tertentu  yang  membuat  kesalahan  yang  tidak  disengaja 

tanpa  melakukan  pengawasan,  sehingga  memudahkan  untuk  meneruskan 

kecurangan tanpa diketahui.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian 

internal  mempunyai  keterbatasan  baik yang ditimbulkan oleh manusia  maupun 

oleh prosedur pengendalian internal itu sendiri, pengendalian internal yang baik 

dapat digunakan sebagai faktor kunci untuk mengefektifkan kinerja manajemen 

dalam perusahaan. Keterbatasan ini dapat menghambat terciptanya pengendalian 

yang ideal. 

2.4 Piutang

2.4.1 Pengertian Piutang

Piutang adalah salah satu akun yang terjadi akibat adanya penjualan secara 

kredit yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, piutang termasuk kedalam harta 

perusahaan karena setelah jatuh tempo akan berubah menjadi  uang yang dapat 

berguna untuk operasi perusahaannya. Untuk itu piutang harus diamankan untuk 

mencegah terjadinya kerugian, maka harus dilakukan pengendalian. 

Menurut Mulyadi (2002:87) pengertian piutang adalah :

“Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, jasa 

yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu 

siklus kegiatan perusahaan.”

Menurut Hunton (2005:396) pengertian piutang adalah sebagai berikut :

“Account  receivable  (billing)  in  forms  general  ledger  process  that  

invoice was sent to customer.”



Tata  Sutabri  (2004:126)  berpendapat  bahwa  pengertian  piutang  adalah 

sebagai berikut :

“Piutang  usaha  adalah  uang  yang  terhutang  oleh  pelanggan  atas 

barang yang telah kita jual atau jasa yang kita berikan kepadanya.”

Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  piutang 

adalah salah satu akun yang terjadi akibat adanya transaksi penjualan secara kredit 

dan  piutang  dikelompokan  dalam  harta  perusahaan  maka  diperlukan  metode 

pencatatan  piutang  yang  akurat  agar  harta  perusahaan  dapat  dijaga  dan 

dikendalikan.

2.4.2 Sistem Pengolahan Data Piutang

Menurut  Mulyadi  (2001:257)  Dokumen  pokok yang  digunakan sebagai 

dasar pencatatan ke dalam kartu piutang antara lain :

a. Faktur penjualan
b. Bukti kas masuk
c. Memo kredit
d. Bukti memorial 

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktur penjualan

Dalam mencatat  piutang,  dokumen  ini  digunakan sebagai  dasar  pencatatan 

timbulnya  piutang  dari  transaksi  penjualan  kredit.  Dokumen  ini  dilampiri 

dengan  surat  muat  (bill  of  leading) dan  surat  order  pengiriman  sebagai 

dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit.

b. Bukti kas masuk

Dalam pencatatan piutang dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Sebagai 

dasar  pencatatan  ke  dalam  kartu  piutang  digunakan  surat  pemberitahuan 

(remittance advice) sebagai dokumen sumber.



c. Memo kredit

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

retur penjualan. Dukumen ini dikeluarkan oleh bagian  order penjualan dan 

jika  dilampiri  dengan  laporan  penerimaan  barang  yang  dibuat  oleh  bagian 

penerimaan  merupakan  dokumen  sumber  untuk  mencatat  transaksi  retur 

penjualan.

d. Bukti memorial

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke 

dalam  jurnal  umum.  Dalam  pencatatan  piutang  dokumen  ini  digunakan 

sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh 

fungsi  kredit  yang  memberikan  otorisasi  penghapusan  piutang  yang  tidak 

dapat ditagih lagi.

Di  dalam  upaya  pencatatan  atas  transaksi  piutang  terdapat  beberapa 

metode. Menurut Mulyadi (2001:261) metode yang digunakan dalam pencatatan 

piutang antara lain :

a. Metode konvensional
b. Metode  posting  langsung  ke  dalam  kartu  piutang  atau  pernyataan 

piutang
c. Metode pencatatan tanpa buku pembantu (Ledgerless Bookkeeping)
d. Metode pencatatan dengan menggunakan Komputer

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Konvensional

Pada  metode  konvensional,  posting  ke  dalam kartu  piutang  dilakukan  atas 

dasar data yang dicatat dalam jurnal.

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang

Pada metode  posting  langsung ke  dalam kartu piutang dibagi  menjadi  dua 

golongan, yaitu :

a. Metode posting harian

Pada  metode  posting  harian,  posting  dokumen  sumber  ke  dalam kartu 

piutang dapat dilakukan langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan 

tanggan.  Jurnal  hanya  menunjukkan  total  harian  saja  (tidak  rinci)  atau 

dilakukan langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang.



b. Metode posting periodik

Pada periode posting periodik, posting dokumen dapat dilakukan dengan 

cara metode posting tunda atau penagihan bersiklus.

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu

Pada  metode  pencatatan  tanpa  buku  pembantu,  tidak  menggunakan  buku 

pembantu  piutang  (ledgerless) sebagai  pengganti  buku  pembantu  piutang. 

Ledgerless bookkeeping menggunakan arsip faktur penjualan sebagai catatan 

piutang.

4. Metode pencatatan piutang dengan komputer

Dalam metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch 

system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus 

diposting secara periodik untuk memuktahirkan catatan piutang.

Menurut  La  Midjan,  Azhar  Susanto  (2001:191)  laporan  piutang  terdiri 

dari :

a. Laporan posisi saldo piutang

b. Laporan analisa umur piutang

c. Laporan konfirmasi piutang yang dikirim

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Laporan posisi saldo piutang

Laporan posisi saldo piutang merupakan laporan yang dibuat secara periodik 

yang menggambarkan posisi masing-masing saldo piutang pada saat itu juga 

termasuk mutasi pembayaran.

b. Laporan analisa umur piutang

Laporan analisa umur piutang merupakan laporan yang memberikan informasi 

mengenai kondisi pembayaran masing-masing piutang termasuk di dalamnya 

terdapat keterangan apakah pembayaran piutang tersebut macet atau tidak.

Laporan  analisa  umur  piutang  dapat  berguna  untuk  mengambil  kebijakan 

seperti  mengirimkan  surat  teguran,  dimasukan  ke  daftar  piutang  dan  juga 

sebagai alat pengawasan atas batas maksimum kredit yang diberikan kepada 

debitur.



c. Laporan konfirmasi piutang yang dikirim

Laporan  ini  berisi  konfirmasi  atas  piutang  yang  telah  dikirim  dan  uraian 

jabatan atas konfirmasi tersebut.

Sedangkan  menurut Tata Sutabri (2004:127) ada dua pendekatan dasar 

dalam aplikasi piutang, yaitu :

1. Pemrosesan akun terbuka, dibuat catatan terpisah untuk setiap faktur 
pelanggan yang belum dilunasi.

2. Pemrosesan saldo, nota-nota pengiriman uang pelanggan dibebankan 
ke saldo piutang pelanggan, bukan ke faktur-faktur pelanggan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pernyataan 

piutang memuat informasi mengenai saldo kewajiban debitur beserta rinciannya. 

Sehingga dengan adanya pernyataan piutang tersebut kreditur dapat mengetahui 

saldo piutang dari debitur.

2.5 Sistem  Pengendalian  Internal  dalam  Sistem  Pengolahan  Data 

Elektronik

Pengolahan data elektronik dapat menghasilkan informasi yang cepat dan 

tepat  yang  diperlukan  untuk  mengambil   keputusan  manajemen.  Pengendalian 

terhadap komputer merupakan bagian yang integral dalam operasi komputer, hal 

ini disebabkan oleh banyaknya data yang diproses, maka banyak perusahaan yang 

menempatkan  sebagian  besar  catatan-catatan  yang  penting  dalam  peralatan 

magnetic.

Oleh karena proses data dilaksanakan dalam satu bagian pengolahan data, 

maka kontrol semakin penting sehingga perlu diciptakan dan dikembangkan suatu 

bentuk pengendalian internal yang efektif dengan modifikasi agar sesuai dengan 

kondisi yang ada di perusahaan  yang menggunakan pengolahan data elektronik, 

sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap sistem akuntansi lebih mudah 

dilaksanakan.



Menurut  Romney  (2004:228)  yang  diterjemahkan  oleh  Dewi  Fitriasari 

berpendapat bahwa :

“Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber 
daya  informasi  suatu  organisasi  seharusnya  merupakan  prioritas 
utama manajemen puncak. Walaupun tujuan pengendalian internal 
tetap  sama  apapun  metode  pemrosesan  datanya,  pengelolaan  data 
yang berdasarkan Komputer membutuhkan kebijakan dan prosedur 
pengendalian internal yang berbeda.”

Sedangkan  menurut  Edi  Purwono  (2004:133)  secara  umum,  kegiatan 

komputerisasi (EDP) meliputi tahapan berikut :

1. Tahap perencanaan komputerisasi

2. Tahap pengembangan sistem dan pemrograman

3. Tahap implementasi dan pemeliharaan

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan komputerisasi dilakukan untuk mempelajari kemungkinan 

komputerisasi jadi dilaksanakan atau tidak

2. Tahap  pengembangan  sistem  dan  pemrograman  adalah  tahap  dimana 

persyaratan  untuk  komputerisasi  tersebut  telah  dipandang  cukup  feasible, 

layak.  Pada  tahap  ini  akan  segera  dilakukan  pembuatan  sistem  yang 

sebenarnya

3. Tahap implementasi  dan pemerliharaan  adalah tahap dimana program akan 

dilaksanakan  dan  dijalankan  sebagai  pengganti  kegiatan  pengolahan  data 

sebelumnya. 

Untuk  menjamin  agar  pengolahan  data  melalui  komputer  dapat 

menghasilkan  informasi  yang  dapat  dipercaya,  maka  perlu  didukung  sistem 

pengendalian  yang  memadai  dan  untuk  itu  perlu  didukung  oleh  adanya 

pengawasan yang baik atas  perangkat  lunak dan perangkat  keras.  Menurut  La 

Midjan dan Azhar Susanto (2001:123) dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pengawasan umum (General control)

2. Pengawasan pada penerapannya (Application control)



Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian umum (General control)

a. Rencana organisasi dan operasi dari kegiatan EDP

b. Prosedur untuk mendokumentasikan, me-review, menguji dan menyetujui 

sistem dan program serta perusahaannya

c. Pengendalian yang dirakit di dalam peralatan oleh produsen (pengendalian 

perangkat keras)

d. Pengendalian atas kasus pada peralatan dan file data

2. Pengendalian aplikasi (Application control)

a. Pengendalian input, adalah pengendalian yang ditujukan untuk input yang 

digunakan dalam pengolahan data, karena input merupakan faktor utama 

dalam menentukan kualitas dari pada output

b. Pengendalian proses,  adalah pengendalian untuk menguji  apakah semua 

transaksi dicatat dan diproses dengan benar serta untuk meyakinkan tidak 

adanya penambahan atau pengurangan transaksi (tidak ada transaksi fiktif)

c. Pengendalian  output,  adalah  pengendalian  untuk  menguji  kebenaran 

output yang dihasilkan oleh sistem EDP, terutama tergantung kebenaran 

input dan pemrosesannya

Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  dengan 

adanya pengendalian diharapkan  output yang merupakan hasil proses komputer 

menunjukan laporan yang benar.  Sehingga pemakai  dapat menggunakan sesuai 

dengan  kebutuhan,  dapat  digunakan  tepat  pada  waktunya  sehingga  dapat 

memperlancar kegiatan usahanya.

2.6 Sistem Pengendalian Internal Piutang

Menurut  La  Midjan,  Azhar  Susanto  (2001:189)  prosedur  pengendalian 

internal terhadap transaksi piutang antara lain :

1. Petugas  yang  mencatat  atas  timbulnya  maupun  terhapusnya  piutang 
pada rekening piutang harus terpisah dari petugas buku besar piutang 
maupun penagihannya agar dapat diciptakan pengendalian internal

2. Catatan atas piutang berfungsi sebagai kontrol atas kondisi dan batas 
maksimum  kredit  antara  lain  melalui  daftar  umur  piutang  (aging  
schedule)



3. Secara periodik diadakan internal cek antara total buku pembantu buku 
besar piutang dengan buku besar piutang

4. Diadakan konfirmasi atas saldo piutang secara periodik
5. Perlu dibuatkan setiap hari daftar saldo piutang secara periodik
6. Atas  setiap  penagihan,  bagian  inkaso membuat  daftar  kuitansi  yang 

ditagih  pada  hari  itu,  fungsinya  sebagai  alat  pengawasan  atas 
penagihan

7. Setiap  penagihan  oleh  petugas  inkaso  lainnya  harus 
dipertanggungjawabkan hari itu juga.

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian 

internal dalam piutang antara lain :

1. Adanya  pemisahan  fungsi  antara  petugas  yang  mencatat  rekening  piutang 

buku besar piutang dan penghapusan piutang

2. Berfungsinya catatan piutang sebagai alat pengawasan atas kondisi dan batas 

maksimum kredit

3. Diadakan internal cek antara total buku pembantu buku besar piutang dengan 

buku besar piutang

4. Adanya konfirmasi atas saldo piutang secara periodik

5. Dibuatkan daftar saldo piutang secara periodik setiap hari

6. Bagian inkaso membuat daftar kuitansi yang ditagih pada hari itu, sebagai alat 

pengawasan terhadap penagihan

7. Mempertanggungjawabkan penagihan oleh petugas inkaso pada hari itu juga.

Pada  bagian  sebelumnya  telah  dibahas  bahwa transaksi  piutang  timbul 

akibat  adanya  penjualan  secara  kredit.  Menurut  Mulyadi  (2001:164) 

mengemukakan mengenai pentingnya rincian unsur-unsur pengendalian internal 

antara lain :

1. Organisasi

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

3. Praktik yang sehat



Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Organisasi

Struktur organisasi yang baik hendaknya memenuhi hal-hal seperti :

a. Fungsi pencatat piutang harus terpisah dari fungsi pemberi kredit

b. Fungsi pencatat  piutang harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi 

pemberi kredit

c. Fungsi pencatat piutang harus terpisah dari  fungsi  penerimaan kas

d. Transaksi  penjualan  kredit  harus  dilaksanakan  oleh  fungsi  penjualan, 

fungsi pemberi otorisasi kredit, fungsi penerimaan kas, fungsi pengiriman 

barang,  fungsi  penagihan,  fungsi  pencatat  piutang dan  fungsi  akuntansi 

lainnya.  Tidak  ada  transaksi  retur  penjualan  yang  dilaksanakan  secara 

lengkap oleh hanya salah satu unsur fungsi saja

e. Transaksi  penghapusan piutang harus dilaksanakan oleh fungsi pemberi 

otorisasi  kredit,  fungsi pencatat  piutang dan fungsi akuntansi  yang lain. 

Tidak  ada  transaksi  penghapusan  piutang  yang  dilaksanakan  secara 

lengkap hanya oleh salah satu fungsi saja.

f. Transaksi  penghapusan piutang harus dilaksanakan oleh fungsi pemberi 

otorisasi kredit.  Fungsi pencatat piutang dan fungsi akuntansi yang lain. 

Tidak  ada  transaksi  penghapusan  piutang  yang  dilaksanakan  secara 

lengkap hanya oleh salah satu fungsi saja.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

a. Penerimaan order dari pembeli dalam sistem penjualan kredit diotorisasi 

oleh  fungsi  penjualan  dengan  menggunakan  formulir  surat  order 

pengiriman

b. Persetujuan  pemberian  kredit  diberikan  oleh  fungsi  pemberi  otorisasi 

kredit  dengan  membubuhkan  tanda  tangan  pada  credit  copy (yang 

merupakan tembusan surat order pengiriman)

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

barang  dengan  cara  menandatangani  dan  membubuhkan  cap  sudah 

dikirim pada copy surat order pengiriman



d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan 

potongan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat 

keputusan mengenai hal tersebut

e. Terjadinya  piutang  diotorisasi  oleh  fungsi  penagihan  dengan 

membubuhkan tandatangan pada faktur penjualan

f Penerimaan  order  dari  pembeli  dalam  sistem  penjualan  dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai

g Penerimaan  kas  diotorisasi  oleh  fungsi  penerima  kas  dengan  cara 

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan 

pita register kas pada faktur tersebut

h Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara 

membubuhkan cap, sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai

i Retur  penjualan  diotorisasi  oleh  fungsi  pengiriman  barang  dengan cara 

membubuhkan  tandatangan  otorisasi  dalam  memo  kredit.  Pencatatan 

terjadinya   penjualan   kredit  didasarkan  pada  faktur  penjualan  yang 

didukung dengan surat order pengiriman dan surat muatan

j Pencatatan terjadinya  penjualan tunai didasarkan  pada faktur penjualan 

tunai yang didukung dengan pita register kas

k Pencatatan berkurangnya piutang karena penghapusan piutang di dasarkan 

pada  bukti  memorial  yang  didukung  dengan  surat  keputusan  direktur 

keuangan tentang penghapusan piutang

l Pencatatan  ke  dalam  kartu   piutang  diotorisasi  oleh  fungsi  akuntansi 

dengan cara memberikan tandatangan pada dokumen sumber

m Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

cara  memberikan  tandatangan  pada  faktur  penjualan,  faktur  penjualan 

tunai, memo kredit dan bukti memorial.

3. Praktik sehat

a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak

b. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang

c. Secara  periodik  diadakan  rekonsiliasi  kartu  piutang  dengan   rekening 

kontrol piutang dalam buku besar.



Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  sistem 

pengendalian  internal  piutang  sangat  penting  dan  harus  dilakukan  oleh 

perusahaan, baik perusahaan yang sedang berkembang maupun perusahaan yang 

sudah maju dalam rangka untuk mengamankan harta perusahaan  dan agar adanya 

administrasi yang tertib dan teratur.

2.7 Peranan  Pengolahan  Data  Elektronik  terhadap  Sistem  Pengendalian 

Internal Piutang

Pengolahan  data  dengan  menggunakan  komputer  sudah  menjadi 

kebutuhan  setiap  perusahaan,  baik  perusahaan  yang  sudah  maju  maupun 

perusahaan  yang  sedang  berkembang.  komputer  merupakan  hasil  teknologi 

canggih  yang dapat  membantu  manusia  untuk melakukan pekerjaan yang sulit 

sekalipun.  Salah  satunya  adalah  fungsi  menghitung  dan  aplikasi  akuntansi. 

Pengolahan  data  dengan komputer  dapat  mempermudah  pemrosesan  transaksi-

transaksi keuangan dengan cepat dan cermat tentu dengan bantuan manusia yang 

mengerti tentang aplikasi akuntansi yang biasa disebut dengan brainware.

Komputer  juga  berperan  sebagai  penyimpan  data  yang  penting  bagi 

perusahaan,  itu  berarti  komputer  dapat  melakukan pengendalian  terhadap data-

data yang ada di perusahaan. Salah satunya adalah piutang, jadi pengolahan data 

secara  elektronik  dapat  mengendalikan  piutang  dari  segala  kesalahan  dan 

kecurangan. Sangat jelas peran komputer dalam mengolah data secara elektronik 

sebagai pengendali dari sistem internal piutang dirasakan oleh perusahaan yang 

mempunyai EDP dalam mengolah datanya.

Tujuan internal auditing atas perkiraan piutang menurut Tuanakotta adalah 

sebagai berikut :

1 Untuk menentukan bahwa piutang-piutang tersebut memang ada dan 
tidak fiktif (validity)

2 Untuk  menentukan  bahwa  piutang-piutang  memang  dapat  ditagih 
(collectible)

3 Ditaatinya Kebijakan-kebijakan Mengenai Piutang
4 Piutang Aman Dari Penyelewengan



Berdasarkan tujuan tersebut di  atas,  jelas bahwa pada saat mengadakan 

verifikasi  pada  piutang  usaha,  perhatian  pemeriksaan  intern  dipusatkan  untuk 

memastikan bahwa saldo-saldo yang terdapat dalam piutang usaha tersebut tidak 

dinyatakan terlalu tinggi (overstated) dalam penyajiannya di neraca.


