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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan perusahaan menjadi 

suatu kesatuan usaha yang relatif besar akan mengakibatkan semakin kompleks 

dan meluasnya masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen. 

Kondisi semacam ini mendorong perusahaan untuk dapat merencanakan, 

mengkoordinasi dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilaksanakan dengan 

menyediakan sistem informasi yang memadai, dalam hal ini adalah Sistem 

Informasi Akuntansi. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan sasaran tertentu. 

Menurut Romney dan Steinbart (2003; 5) dalam bukunya Accounting 

Information System menyatakan bahwa : 

“System is an entity consisting of two or more interrelated components 

or system that interact to achieve a goal.” 

 

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2001; 2), yaitu: 

“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu.” 

 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001; 2) mengemukakan mengenai sistem 

sebagai berikut: 

“Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan 

yaitu input, proses, dan output”. 
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Suatu sistem harus memiliki tiga unsur, yaitu input, proses, dan output. 

Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga sistem ini dioperasikan. Output 

adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana, output berarti yang menjadi 

tujuan, sasaran atau target pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan proses 

adalah aktivasi yang mengubah input menjadi output. 

Sistem informasi dapat didefinisikan aleh Wilkinson (2000; 8) sabagai 

berikut : 

“A formal information system is framework by which coordinate 
recoarces collect, prosess control and manage data trought successive 
stage in order to finish information via a communication network to 
various user for one more purpose.”  
 
Dari pengertian mengenai sistem tersebut, dapat diartikan bahwa 

pengertian sistem adalah kumpulan dari sumberdaya (sub sistem) yang saling 

berhubungan satu sama lain artinya memiliki ketergantungan antara berbagai sub 

sistem yang dikembangkan didalam kegiatan input-proses-output untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. 

Dari pengertian ini dapat dirici lebih lanjut, pengertian umum mengenai 

sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur 

2. Unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan  

3. Unsur sistem tersbut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem  

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

 

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi 

Setelah diuraikan beberapa pengertian mengenai sistem diatas, berikut ini 

akan diuraikan mengenai pengertian sistem informasi. 

Menurut Romney dan Steinbart (2003: 5) dalam bukunya Accounting 

Information System menyatakan bahwa: 

“System is an entity consisting of two or more interrelated components 

or system that interact to achieve a goal”. 
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Menurut Bodnar dan Hopwood (2003; 4) menyatakan bahwa : 

“Information system suggest the use of computer technology in an 
organitation in provide information to users. And a computer-based 
information system is appliation of computer hardware and software 
designed to transform data into usefull information.” 
 

Pengertian mengenai sistem informasi menurut John F. Nash and Martin 

B.Robert yang dialihbahasakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001; 29-30) 

sebagai berikut: 

“1.  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. 

2. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memiliki tujuan 
disamping untuk menyediakan informasi yang dapa membantu 
pengambilan keputusan manajemen dalam operasi perusahaan 
sehari-hari juga untuk menyediakan informasi yang layak bagi pihak 
luar perusahaan.” 

 

Pengolahan data merupakan suatu proses mengumpulkan, mengatur atau 

menyusun secara sistematis setiap variabel yang dinyatakan dengan huruf-huruf 

maupun angka-angka serta hubungan satu dengan lainnya sehingga jelas 

pengolahanya. Menurut Azhar Susanto (2004; 46) mengenai data dan informasi 

sebagai berikut : 

“Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input 
dalam menghasilkan informasi.” 
“Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang menberikan 
arti dan manfaat.” 
 

Sumber dari sistem informasi didalam suatu perusahaan, bersumber dari 

alat pemrosesan data adalah sebagi berikut : 

1. Manual information system atau Traditional information system, 

bersumber dari proses manual, dimana manusia lebih berperan. 

2. Mechanical information system, 
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bersumber dari proses peralatan, atau mesin-mesin pembukuan dimana 

manusia masih berperan. 

3. Computer-based information system, 

bersumber dari proses Electronic Data Processing (EDP), dimana 

manusia sudah kurang berperan dan diambil oleh komputer. 

 Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi 

komputer didalam perusahaan untuk menyajikan informasi kepada pemakai. 

Sistem informasi “berbasis komputer” merupakan sekelompok perangkat keras 

dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi 

yang bermanfaat. 

  

2.1.3 Pengertian Akuntansi  

Batasan akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2003; 10) 

sebagai berikut: 

“Akuntansi adalah merupakan proses pencatatan, pengolahan, 
peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi 
keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi lain serta 
penafsiran atas hasilnya”. 
 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Objek kegiatan akuntansi adalah transaksi keuangan, yaitu peristiwa-

peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut perubahan aktiva, 

hutang, dan modal yang dinyatakan dalam satuan uang. 

2. Kegiatan akuntansi sendiri terdiri dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan, meliputi juga penafsiran 

terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi, Amir Abadi 

Jusuf dan Rudi M Tambunan (2003; 31) mengemukakan bahwa : 

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti 

manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi.” 
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Akuntansi sebagai sistem informasi dinyatakan juga oleh Kieso dan 

Weygant (2001; 68) dalam bukunya Intermediete Accounting yang menyatakan 

bahwa : 

“Accounting is information systems. It collecting and processing 

transaction data and disseminanting finansial information to interested 

parties.”  

Dari definisi dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan 

yang erat antara akuntansi dan sistem informasi yang diwujudkan dalam sistem 

informasi akuntansi. 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2002; 4) sebagai 

berikut: 

“Sistem informasi akuntansi adalah sebah sistem yang memproses 

data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoprasikan bisnis.” 

 

Menurut Wilkinson dalam bukunya Accounting Information System 

Essential concepts and application (2000; 7) : 

“An Accounting Information System is unified structure within an entity, 
such as business firm, that employs physical resources anf other 
components to transform economic data into accounting information, 
with the purpose of satisfying the informatiom needs of a variety users.” 

 

Informasi merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi suatu 

perusahaan. Informasi yang diperoleh perusahaan yang merupakan hasil dari 

aktivitas akuntansi memerlukan suatu rancangan kerja agar informasi tersebut 

dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam seluruh aktivitas perusahaan. 

Bodnar (2000:1) mengemukakan pengertian Accounting Information 

System sebagai berikut: 
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“An Accounting Information System is collection of resources, such as 

people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information.”  

 
Definisi tersebut berarti bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk 

mengubah data keuangan dan data lain menjadi informasi. 

 

Pengertian lain menurut  La Midjan dan Azhar Susanto (2001:10) 

mengemukakan sistem informasi akuntansi, pengertian Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan kombinasi dari manusia, 
fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang 
bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, pengolahan 
atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen 
dan pemakai internal dan eksternal, dan menyediakan dasar 
pengambilan keputusan yang tepat.” 

 

Dan Sistem Informasi Akuntansi dikemukakan menurut Nugroho 

Widjajanto (2001:4), 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 
dikukuhkan manajemen.” 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

definisi Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data 

akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, dan metode yang saling 

berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur dalam upaya 

menghasilkan Sistem Informasi Akuntansi keuangan dan Sistem Informasi 

Akuntansi manajemen yang terstruktur. 
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2.1.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap perusahaan merancang sistem agar kegiatan usahanya dapat 

berjalan lancar sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.  

Menurut Bodnar (2000:20), tujuan Sistem Informasi Akuntansi adalah: 

“1.  to improve the quality of information 

 2. to improve internal control 

 3. to minimized cost, where appropriate”. 

 
Sedangkan menurut La Midjan (2000:19), tujuan dari Sistem Informasi 

Akuntansi adalah : 

“Meningkatkan informasi, meningkatkan pengendalian intern, dan 

menekan biaya.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, peningkatan informasi diperlukan baik dari 

segi kualitas, struktur maupun ketepatan waktu, dan juga peningkatan 

pengendalian intern yang memadai, sehingga data akuntansi dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak menyesatkan dalam  

pengambilan keputusan para manajemen. Dengan kata lain bahwa pertimbangan 

penyusunan Sistem Informasi Akuntansi untuk peningkatan informasi maupun 

pengendalian intern, harus selalu dipertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. 

 

2.1.6 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika terdapat 

beberapa unsur, seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Widjajanto (2001:4) 

berikut ini : 

“1. Serangkaian formulir tercetak, seperti faktur, nota, cek, dan laporan-
laporan untuk membangun sistem akuntansi dan administrasi 

2. Serangkaian buku, meliputi jurnal dan buku besar 
3. Serangkaian laporan atau pernyataan (statement) seperti neraca 

saldo, abstraksi buku besar, perhitungan laba rugi, neraca 
4. Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk pengolahan data elektronik 

untuk mencatat berbagai informasi akuntansi.” 
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Sedangkan menurut La Midjan  (2000:30), unsur-unsur Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut : 

“1. Sumber Daya Manusia 
  2. Alat  
  3. Metode 
  4. Pelaporan”. 

Sumber  Daya Manusia, manusia merupakan unsur Sistem Informasi Akuntansi 

yang berperan dalam pengambilan keputusan, apakah sistem dapat dilaksanakan 

dengan baik atau tidak, serta mengendalikan jalannya sistem. 

Alat, merupakan unsur Sistem Informasi Akuntansi yang berperan dalam 

mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau 

perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk informasi.  

Metode, terdiri dari organisasi, prosedur, formulir dan pencatatan. 

Pelaporan, sebagai keluaran (output) dari sistem pengolahan data akuntansi yang 

telah melibatkan koordinasi manusia, alat dan metode  dalam suatu perusahaan. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia memegang peranan 

penting dalam menggerakkan sumber data dan modal yang menyangkut 

kepentingan keuangan manajemen. 

 

2.1.7 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi akan memberikan manfaat bagi para 

pemakainya apabila memenuhi karakteristik tertentu. 

Krismiaji (2002:15) mengemukakan karakteristik Sistem Informasi 

Akuntansi sebagai berikut : 

“1. Relevan  
  2. Dapat dipercaya 
  3. Lengkap 
  4. Tepat waktu 
  5. Mudah dipahami 
  6. Dapat diuji kebenarannya”. 

Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan dengan 

cara mengurangi ketidakpastian, menaikan kemampuan untuk memprediksi, 

menegaskan, atau membenarkan ekspeksitasi semula. 
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Dapat dipercaya, bebas dari kesalahan dan secara akurat menggambarkan 

kejadian atau aktivitas organisasi. 

Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai 

Tepat waktu, disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses 

pembuatan keputusan. 

Mudah dipahami, disajikan dalam format yang mudah dipahami. 

Dapat diuji kebenarannya, memungkinkan dua orang yang kompeten untuk 

menghasilkan informasi yang sama secara independen. 

 

2.2 Pengendalian Internal 

Aktivitas pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan yang baik 

sangat diperlukan bagi perusahaan agar tidak timbul masalah dikemudian hari 

yang dapat merugikan perusahaan dan semua pihak yang terkait. Dengan ada nya 

sistem pengolahan data elektronik diharapkan dapat membantu mengurangi 

kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal  

Pengertian pengendalian internal kontrol menurut IAI (2001,319,2) dapat 

dijelaskan sebagai berikut yaitu : 

“pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain 
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
gabungan tujuan berikut ini : a) Keandalan pelaporan keuangan, b) 
Efektifitas dan efesiensi operasi, c) Kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku”. 
 
Menurut Hunton (2005 ;237) pengertian pengendalian internal mencakup 

sebagai berikut : 

“ Internal control is a system of integrated elements people, structure, 
processes and prosedures. Acting in concert to provide reasonable 
assurance that an organization achieves its business process goals”. 
 
Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2001;182) menjelaskan 

pengendalian internal sebagai berikut : 
“ Internal control is the process, effcted by entity board of director, 
management and other personal, designed to provide reasonable 
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assurance regarding that achievemeny of objective the following 
categories : 
1. Reliabillity of financial report 
2. Effectiveness and efficiency of operations 
3. Compliance with applicable laws and regulation”. 

Definisi di atas mencerminkan konsep fundamental bahwa : 

1. Pengendalian internal merupakan proses 

Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pengendalian internal merupakan tindakan yang bersifat persuasif 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai 

tambahan dari ingrastruktur entitas. 

2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

kompeten 

Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan 

formulir yang dilaksanakan secara manual, namun dijalankan oleh orang 

dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan direksi, manajemen 

dan personil lain. 

3. Pengendalian internal dapat memberikan keyakinan yang memadai 

Pengendalian internal mempunyai keterbatasan yang melekat dalam semua 

sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan 

dalam mencapai tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal 

tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak. 

4. Pengendalian internal diarahkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan 

Pengendalian internal diarahkan agar tercapainya informasi laporan 

keuangan yang dapat diandalkan, ketaatan peraturan dan kebijakan yang 

berlaku dan efisiensi usaha. 

Berdasarkan pengertian di atas, pengendalian internal merupakan suatu 

proses yang dihasilkan oleh suatu ketentuan usaha dengan maksud untuk 

memberikan jaminan yang pasti bagi tujuan perusahaan yang mencakup 

diandalkannya laporan keuangan, ketaatan peraturan dan kebijakan yang 

berlaku serta efisiensi usaha. 
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2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan pengendalian internal menurut Arens and Loebbecke (2003;271) 

adalah sebagai berikut : 

 “ 1. Reliability of financial report 

 2. Efficiency and effectiveness of operation 

 3. Compliance with applicable laws and regulation”. 

Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan keuangan  

Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya, manajemen memerlukan 

informasi yang akurat. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian 

internal diharapkan dapat menyediakan data yang dipercaya. Dengan 

adanya data atau catatan yang dapat diandalkan memungkinkan tersusun 

laporan keuangan yang dapat diandalkan pula. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal didalam suatu oraganisasi dimaksudkan untuk 

menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam 

seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya secara 

tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu maka pengendalian internal dapat 

mengoptimalkan tujuan organisasi. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala 

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan. 

 

2.3 Electronic Data Processing (EDP) 

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan 

dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Banyak bidang kehidupan manusia 

yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer, diantaranya adalah 

penggunaan komputer di perusahaan, seperti absensi pegawai dan penghitungan 

gaji dan upah di departemen personalia, data pembelian dan stok bahan baku di 

departemen pembelian dan bagian gudang bahan baku, data penjualan dan stok 
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barang jadi di departemen penjualan dan bagian gudang barang jadi, serta 

pemrosesan data perusahaan secara keseluruhan di departemen akunting dan lain-

lain. 

Pengertian Electronic Data Processing (EDP) menurut Bodnar dan 

Hopwod yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2003; 5) sebagai berikut: 

“ Electronic Data Processing adalah pemanfaatan teknologi komputer 
untuk melakukan pengolahan data yang berorientasi pada transaksi 
dalam suatu organisasi. Electronic Data Processing adalah aplikasi 
sistem informasi akuntansi paling mendasar dalam setiap organisasi. 
Karena teknologi komputer telah menjadi hal biasa, maka istilah data 
processing telah mempunyai arti yang sama dengan istilah Electronic 
Data Processing”. 
 
Berdasarkan pengertian di atas electronic Data Processing merupakan 

salah satu sub sistem dari sistem informasi akuntansi yang paling dasar dalam 

setiap organisasi.   

Menurut Bodnar (2004; 195) pengertian EDP (Electronic Data 

Processing) adalah sebagai berkut : 

“EDP variaty in the degree to which they are computerized. Some 

system, althought computerized, rely heavy on paper documents.” 

 

Menurut Strawser (2001; 9-2) EDP adalah sebagai berikut : 

“system in which a computer issued in recording and processing 

transaction often referred to as EDP system.”  

 

Definisi Electronic Data Processing dijelaskan menurut Wilkinson (2000; 

134) menerangkan bahwa : 

“Data processing implies the execution of a certain procedure, usually 

involving a series of task are assigned to computers, we call the system a 

computer-based system.” 

 

Pengertian Electronic Data Processing menurut Jogiyanto (1999; 3) 

diartikan sebagai berikut: 
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“Electronic Data Processing adalah manipulasi data kedalam bentuk 

yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan 

suatu alat elektronik yaitu, komputer”. 

 

Pernyataan diatas mengartikan Electronic Data Processing merupakan 

salah satu kemajuan tekhnologi yang erat kaitannya dengan penyelenggaaraan 

pengolahan data administrasi menggunakan alat elektronik yaitu komputer. 

komputer merupakan salah satu alternative yang sangat diandalkan untuk 

penyelenggaraan system administrasi yang benar-benar mampu mendukung dunia 

usaha yang menghadapi tantangan yang semakin kuat. 

    

2.3.1 Aspek Teknis Electronic Data Processing 

Untuk menjamin keberhasilan kegiatan komputerisasi, maka diperlukan 

penanganan atas berbagai aspek teknis tertentu agar dapat menghasilkan performa 

yang dikehendaki. Menurut Edi Purwono (2004; 11-17) aspek teknis 

komputerisasi yang dimaksud adalah: 

“1. Perangkat Keras (Hardware) 

  2. Perangkat Lunak (Software) 

  3. Aspek Tenaga Kerja (Brainware)”. 

Perangkat keras (hardware), adalah semua perlengkapan fisik (bias dilihat), 

yang digunakan untuk melaksanakan bermacam-macam fungsi dan seluruh 

kegiatan pengolahan data terdiri dari: 

1) CPU (Central Processing Unit) 

2) Alat-alat Masukan (Input Device) 

3) Alat-alat Keluaran (Output Device) 

4) Media Penyimpan Data (storage) 

Perangkat Lunak (software), secara umum kelompok perangkat lunak (sofware) 

dikenal dengan istilah program. Program adalah instruksi yang terdiri dari 

sekumpulan kalimat perintah kepada komputer, dengan menggunakan bahasa 

komputer, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah logika 
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proses yang sesuai dengan tujuan prosesnya. Program dibagi ke dalam kelompok-

kelompok yang dikaitkan dengan fungsi terapannya, yaitu: 

1) Sistem operasi (Operating System) 

2) Program terapan/aplikasi (Application Program) 

3) Program bantu/utilitas (utility program)  

Aspek Tenaga Kerja (Brainware), tenaga kerja yang dimaksud adalah para 

professional yang secara langsung terlibat didalam pengolahan data. Tenaga-

tenaga professional tersebut terdiri dari:  

1) Para perancang dan pengembang program aplikasi (system analist and 

programmer) 

2) Operator computer, dan 

3) Petugas-petugas persiapan data (data preparation operator) 

2.3.2 Manfaat electronic Data Processing (EDP) 

Data dapat diolah secara manual maupun dengan bantuan komputer. 

Seiring dengan meningkatnya volume dan tingkat kerumitan 

transaksi,penggunaan komputer untuk memproses data merupakan suatu hal yang 

sudah menjadi kebutuhan. Pemrosesan data yang menggunakan teknologi 

komputer disebut pemrosesan elektronik. 

 Wilkinson et.al (2000;67) menjelaskan bahwa pemrosesan data dengan 

bantuan computer memberikan banyak keuntungan bagi manusia seperti: 

“1.   Faster processing of transaction and other data 
2. greater accuracy in computation and comprasions with data 
3. Lower cost of processing each transaction 
4. More timely preparation of reports and other outputs 
5. More consice storage of data, with greater accessibility when needed 
6. Wider range of choise for entering data and providing outputs 
7. Higher productivity for employees and manager, who learn to use 

computers effectively in their routine and decision making 
responsibilities”. 

 

Yang dapat dialihbahasakan sebagai berikut: 

“1. Proses yang cepat dalam transaksi dan pengolahan data 
2. Keakuratan dalam perhitungan dan perbandingan dengan data 
3. Biaya yang rendah dalam memproses transaksi 
4. Persiapan waktu yang lebih dalam laporan dan keluaran yang lain 
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5. Lebih ringkas dalam penyimpanan data, dalam kapasitas yang lebih 
besar untuk di dapat ketika diperlukan 

6. Barisan yang luas dalam memilih untuk memasukan data dan 
menyediakan keluaran 

7. Produktivitas yang tinggi untuk pekerja dan manager, yang ingin 
belajar menggunakan computer secara efektif dalam rutinitas dan 
tanggung jawab dalam pengambilan keputusan”. 

 

2.3.3 Metode Electronic Data Processing (EDP) 

Nugroho widjajanto (2001;65) mengemukakan metode pengolahan data 

berbasis komputer dalam uraian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

“1. Metode pendekatan batch processing atau delay processing, dan  

  2. Metode pendekatan immediate processing atau on-line 

processing atau interactive processing system.” 

 

Kedua metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan BatchProcessing 

 Pada system batch processing, sebelum diproses, data dikumpulkan 

terlebih dahulu sehingga mencapai suatu volume tertentu atau periode tertentu. 

System batch processing memiliki daur proses (processing cycle), yaitu tenggang 

waktu antara suatu kegiatan proses dengan kegiatan proses berikutnya. System 

batch processing cocok digunakan jika transaksi yang diolah berjumlah besar dan 

file-file tidak perlu segera dimutakhirkan (update), dan laporan-laporan disajikan 

secara periodik. 

 Jarak waktu daur proses tergantung pada factor-faktor: 

1. Volume yang ditangani 

2. Ukuran tumpukan yang diinginkan  

3. Kapasitas computer yang digunakan 

Pengolahan data dengan system batch processing pada umumnya merupakan 

himpunan dari beberapa kegiatan atau tahapan yang disebut run. 

Jenis-jenis run adalah: 

1. Penyusunan laporan 

2. Editing data  
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3. Sortir data 

4. Pemuktahiran file (updating file) 

5. Ekstrasi file,  

6. Konversi data  

Penyusunan laporan, suatu run dalam batch processing yang mencakup kegiatan 

mengubah data dari bentuk tidak terbaca computer ke dalam bentuk yang terbaca 

computer.  

Editing data, Pengecekan mengenai kelengkapan, kecermatan, dan validitas 

(keabsahan) data transaksi dalam setiap batch (kelompok) dengan menggunakan 

program khusus untuk editing. 

Sortir data, Penyusunan rangkaian data menurut pedoman atau kunci sorting yang 

telah ditentukan. Sorting data dapat dilakukan dengan tujuan untuk: 

1) Mengurutkan data transaksi sesuai urutan pada master file, atau 

2) Mengurutkan data untuk menyusun laporan atau output lainnya. 

Pemuktahiran file (updating file), data pada file transaksi dimasukkan kedalam 

master file sehingga data pada master file menjadi mutakhr (up-to-date). Transaksi 

yang menjadi unsur pengubahan master file itu bisa menjadi tiga kemungkinan: 

1) Menambah record baru 

2) Menghapus record lama, atau 

3) Mengubah record lama 

Ekstrasi file, terdiri dari: 

1) Kegiatan mencari  file 

2) Menarik data yang diinginkan, dan 

3) Menuliskan data yang ditarik itu ke dalam pita maghnetic 

Penyusunan laporan, proses menyiapkan berbagai data dalam berbagai file untuk 

disajikan secara sistematis. 

Kelemahan system batch processing adalah bahwa laporan yang dihasilkan bukan 

laporan yang benar-benar mutakhir, melainkan hanya mencerminkan posisi pada 

tanggal laporan terakhir. 
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2. Metode pendekatan Immediate Processing (on-line) 

 System immediate processing adalah on-line processing adalah system 

dimana setiap transaksi direkam dan diproses segera setelah terjadi. Artinya, 

setiap transaksi segera direkam dan dibukukan pada masing-masing  file yang 

terpengaruh oleh transaksi itu. 

 Pendekatan system immediate processing ini sangat cocok untuk 

diterapkan dalam system dinamis, yaitu system yang memerlukan informasi yang 

selalu mutakhir. 

 Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam system immediate processing adalah: 

1. Data entry dan Editing data 
2. File updating dan pemutakhiran file 
3. file inquiry atau permintaan informasi dari file 
4. Penyusunan laporan. 

 Data entry dan Editing data, adalah kegiatan yang memasukan data yang 

akan diproses. Editing data adalah proses pemeriksaan terhadap keabsahan data 

untuk menemukan kemungkinan kesalahan. 

 File updating dan pemutakhiran file, pada saat dilakukan entry data, petugas 

akan memberikan informasi kepada computer mengenai jenis transaksi yang akan 

direkam dan jenis kegiatan yang dilakukan. 

Berdasarkan informasi itu, computer akan mengambil program aplikasi 

bersangkutan dari secondary storage yaitu tempat penyimpanan data yang belum 

digunakan oleh system yang sedang digunakan. Setelah diaktifkan untuk 

melaksanakan proses yang diinginkan. Dalam system on-line pada umumnya file 

yang terpengaruh oleh suatu transaksi berjumlah lebih dari satu. 

 file inquiry atau permintaan informasi dari file, permintaan informasi dapat 

dilakukan melalui perangkat input. Informasi tersebut kemudian ditarik oleh 

perangkat lunak permintaan data dan selanjutnya dalam hitungan detik atau menit 

sudah dapat ditampilkan dengan format khusus kepada peminta data. 

 Penyusunan Laporan, pengolahan data secara on-line bisa dilakukan 

setempat, artinya operator yang mengolah data dan CPU tidak berada dalam suatu 

lokasi geografis, sehingga antara keduanya diperlukan system komunikasi. 
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System real-time adalah suatu variasi dari system immediate processing yaitu, 

system on-line yang dapat memberikan informasi secara tepat waktu dengan 

tujuan untuk mengendalikan proses atau operasi. Tekanan perhatian pada system 

real-time adalah masa jawab atau response-time.  

 

2.3.4 Sistem Komputer 

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. 

Istilah komputer (computer) diambil dari bahasa Latin yaitu computare yang 

berarti menghitung (to compute atau to reckon). Komputer adalah suatu alat 

elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, 

memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-

perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk 

informasi.  

Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus 

berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, 

sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu 

kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan 

pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi 

sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), dan brainware.  

Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri, perangkat lunak 

adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, 

dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta 

mengatur sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling 

berhubungan dan membentuk satu kesatuan 

 

2.3.5 Komputerisasi di Perusahaan 

Penggunaan komputer bisa sangat mengurangi kesalahan manusiawi 

(human errors) sehingga pengolahan data oleh program komputer bisa amat 

membantu ketepatan perhitungan dan keseragaman cara mengolah. Namun data 

yang di-input ke dalam komputer merupakan data awal yang dalam sebagian besar 
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kasus masih dihasilkan oleh manusia. Kesalahan dan keterlambatan meng-input 

data awal masih sarat dengan kemungkinan kesalahan manusiawi tadi. 

Dalam hal tersebut diatas, data awal masih mengandalkan pola 

penghitungan yang manual, kecepatan, dan kebenaran data masih sangat 

tergantung kondisi fisik, psikologis, dan sikap kerja karyawan. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus tetap bahkan meningkatkan pembinaan sikap kerja karyawan 

sehingga garbage in-garbage out (yang berarti data awal yang berkualitas rendah 

hanya menghasilkan pengolahan data serta laporan yang tidak berarti) dapat 

dihindarkan. 

Perusahaan yang berbasis Electronic Data Processing pada umumnya 

mengharapkan program komputerisasi yang digunakannya dapat menghasilkan 

kecepatan data, akurasi angka di dalam laporan, serta kepastian sistem dan 

prosedur kerja. 

  

2.4 Pengendalian Internal Pengolahan Data Elektronik 

Pengendalian internal atas pengolahan komputer dapat membantu kegiatan 

pengendalian secara keseluruhan. Pengendalian pada sistem pengolahan data 

elektronik digolongkan menjadi pengendalian umum (general control) dan 

pengendalian aplikasi (application control). 

 

2.4.1 Pengendalian Umum (general control) 

Menurut IAI (2001;314,4) mengemukakan bahwa tujuan pengendalian 

umum adalah sebagai berikut : 

“Tujuan pengendalian umum (general control) sistem pengolahan 
data elektronik adalah untuk membuat kerangka pengendalian 
menyeluruh atas aktivitas pengolahan data elektronik dan untuk 
memberikan tingkat keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian 
internal secara keseluruhan tercapai”. 
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Sedangkan menurut Boynton (2001;338) tujuan dari pengendalian umum 

adalah : 

“ The purpose of general control program development, program 
changes, computer operations, and to secure acces to program and date. 
The following five types of general controls are widely recognized : 

• Organitation and operation controls 
• System development and documenzation controls 
• Hardware and system software controls 
• Acces controls 
• Data and prosedural controls”. 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Pengendalian Organisasi dan Manajemen 

Struktur organisasi harus dapat menjelaskan secara rinci pemisahan 

fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan 

operasi dari sistem informasi. Pengendalian ini di desain untuk 

menciptakan kerangka organisasi aktivitas sistem pengendalian data 

elektronik yang mencakup : 

1. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian 

2. Pemisahan semestinya fungsi yang tidak sejalan. 

b) Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem 

dikembangkan dan dipelihara dalam suatu cara yang efesien dan melalui 

proses otorisasi yang semestinya. Pengendalian ini juga didesain untuk 

menciptakan pengendalian sebagai berikut : 

1) Pengujian, perubahan, implementasi, dan dokumentasi sistem baru 

atau sistem yang direvisi. 

2) Perubahan atas sistem aplikasi 

3) Hanya program yang telah diotorisasi yang digunakan 

4) Kekeliruan pengolahan dapat dideteksi dan dikoreksi. 

c) Pengendalian Perangkat Keras dan Sistem Perangkat Lunak 

Hardware dan sistem software dirancang untuk mendeteksi setiap 

kegagalan fungsi dari perangkat yang digunakan. Pengendalian ini 

dimaksudkan untuk mencegah dan integritas dari program operasi 
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penyimpanan dan dokumentasi data dan hardware. Pengendalian ini 

didesain untuk mengendalikan operasi sistem dan untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa : 

1) Otorisasi, pengesahan, pengujian, implementasi, dan dokumentasi 

perangkat lunak sistem baru dan modifikasi perangkat lunak 

sistem. 

2) Pembatasan akses terhadap perangkat lunak dan dokumentasi 

sistem hanya bagi karyawan yang telah mendapatkan otorisasi. 

d) Pengendalian akses 

Pengendalian akses digunakan untuk mencegah penggunaan TI, file data 

dan program komputer oleh pihak-pihak yang tidak mendapat otorisasi 

untuk menggunakannya. Pengendalian disini termasuk pengendalian atas 

keamanan files (seperti back up system grand father-grand son concept) 

pengmatan fisik dan on line dari fasilitas komputer terhadap bencana alam, 

serta akses tanpa otorisasi yang jalas. Selain itu pengendalian akses 

digunakan untuk memberikan keyakinan yang memedai bahwa : 

1) Sistem digunakan hanya untuk tujuan yang telah diotorisasi 

2) Akses ke operasi komputer dibatasi hanya bagi karyawan yang 

telah mendapat otorisasi. 

3) Hanya program yang telah diotorisasi yang digunakan. 

4) Kekeliruan pengolahan dapat dideteksi dan dikoreksi. 

e) Pengendalian Data dan Prosedur 

Pengendalian data dan prosedur digunakan sebagai kerangka utama 

pengendalian operasi komputer sehari-hari, meminimalisasi kegagalan 

proses, dan menjamin kelanjutan operasi apabila terjadi kerusakan fisik 

atau kesalahan komputer. Pengendalian ini juga didesain untuk 

memberikan keyakinan bahwa : 

1) Struktur otorisasi telah ditetapkan atas transaksi yang dimasukkan 

ke dalam sistem. 

2) Akses ke data dan prgram dibatasi hanya bagi karyawan yang telah 

mendapatkan otorisasi. 
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Manfaat dari pengendalian umum adalah untuk pengembangan program 

pengendalian, perubahan program untuk operasi komputer, dan untuk 

menjamin keamanan akses untuk program dan data. 

 

2.4.2 Pengendalian Aplikasi (Application Control) 

 Pengendalian aplikasi menurut IAI (2001;314,5) adalah : 

“Pengendalian yang diciptakan 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 umum sistem pengolahan data elektronik dapat memiliki 

dampak yang luas atas pengolahan transaksi di dalam sistem aplikasi. Tujuan 

pengendalian aplikasi pada sistem pengolahan data elektronik terutama untuk 

menyediakan jaminan yang layak, bahwa transaksi atas dasar otoritas dan secara 

akurat telah dicatat, diolah dan di laporkan. 

 Menurut Boynton (2001; 344) pengendalian aplikasi mencakup : 

 “The following three groups of application controls are widely 
recognized : 

1. Input controls 
2. Processing controls 
3. Output controls”. 

 
Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pengendalian Masukan 

Ditunjukkan untuk mendeteksi proses informasi yang dilakukan komputer 

telah sah, lengkap, dan akurat. Pengendalian ini sangat penting karena 

sebagian besar kesalahan proses oleh sistem komputer diakibatkan karena 

kesalahan dalam memasukkan data. 

b. Pengendalian Proses 

Pengendalian terhadap proses ditujukan untuk meyakinkan bahwa semua 

data yang dimasukkan ke dalam sistem diproses secara akurat dan 

pengolahan data oleh komputer telah dilaksanakan dengan baik 

c. Pengendalian Keluaran 
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Ditujukan untuk meyakinkan bahwa hasil pengolahan komputer telah sah, 

akurat dan lengkap, serta hanya personil yang berwenang yang dapat 

menerima hasilnya. 

 Laporan yang tepat waktu sebagian besar tergantung dari ketepatan 

masukan dan pengolahan data. Distribusi laporan yang merupakan keluaran dari 

proses data dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak ada laporan 

yang diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

 

2.5 Efektivitas 

  Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Efektivitas 

merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan efisiensi yang 

belum pasti terkait dengan tujuan tertentu. Efisiensi yang merupakan rasio antara 

hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan, atau dengan kata lain 

efisiensi merupakan perbadingan output terhadap input. Unit perusahaan yang 

efisien adalah unit yang melakukan apapun dengan penggunaan sumber daya 

minimal, tetapi jika keluaran atau hasil yang didapat tidak sesuai dengan tujuan 

organisasi, unit tersebut tidak efektif. Jadi dapat dikatakan, jika efisiensi 

berhubungan dengan biaya, maka efektivitas berhubungan dengan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.5.1 Pengertian Efektivitas 

  Pengertian efektivitas dan efisiensi menurut Arens dan Loebbecke 

(2000:798) adalah sebagai berikut : 

“ Efficiency refers to the resources used to achieve those objective, 

effectiveness refers to the accomplishment of objective.” 

 

Dikemukakan menurut Anthony dan Govindarajan (2001; 111) pengertian 

efektifitas adalah: 

“Effectiveness is determined by the relationship between input and 

output.” 
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 Tingkat kinerja dalam suatu perusahaan sangat besar artinya dalam 

menentukan sasaran dari kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan. hal ini 

mengakibatkan masalah efektifitas dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang 

cukup. 

 Pengertian efektivitas sebenarnya memadukan faktor-faktor organisasi 

seperti struktur dan teknologi dengan faktor-faktor individual seperti motivasi, 

rasa keterikatan dan prestasi kerja. 

 Menurut Anthony (1995; 189) pengertian efektivitas adalah: 

"Efektivity is a relationship betwen output of responsibility centre and 

coorporat's objective it self". 

 

 Dengan demikian dapat diartikan, efektivitas adalah hubungan antara 

output suatu pusat pertanggung jawaban dengan sasaran perusahaan itu sendiri. 

Sedangkan menurut panitia istilah manajemen lembaga PPM (1994; 51) 

efektivitas adalah: 

" Suatu besaran atau angka untuk menunjukan sampai seberapa jauh 

sasaran (target) tercapai". 

 

 Berdasarkan pengertian di atas, semakin besar kontribusi output yang 

dihasilakn terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, dapat dikatakan semakin 

efektif pula unit tersebut. jadi efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan output kebutuhan. 

 

 

 Sedangkan definisi efektivitas menurut Komaruddin (1994: 269) adalah sebagai 

berikut : 

"Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat 
keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu". 
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  Arens (1997) mengemukakan tentang perbedaan definisi antara efektivitas 

dan efisiensi adalah sebagai berikut : 

"Effectiveness rafes to accomplishment of objectives, where as efficiency 

refers to the resources used to achieve those objective". 

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa keefektifan 

merupakan suatu sifat atau keadaan dimana hasil yang sebenarnya telah mencapai 

atau melampaui sasarnyang telah ditetapkan dengan kata lain jika hasil yang 

sebenarnya tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan maka 

pelaksanaannya tidak efektif. 

 

2.5.2 Sumber Kriteria efektivitas 

Untuk mengetahui keefektifan suatu bagian, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui kriteria dari efekyivitas itu sendiri. salah satu pendekatan untuk 

menyusun kriteria itu adalah dengan menetapkan tujuannya dalah untuk 

menentukan apakah beberapa aspek unit usaha itu dapat dibuat lebih efektif dan 

untuk merekomendasikan perbaikan-perbaikan. 

Sumber kriteria efektifitas menurut Arens dan Loebbecke (1999; 760) adalah 

sebagai berikut: 

“1. Historical Performance 
 2. Comparable Performence 
 3. Engineered Standard 
 4. Discussion and Agreement.” 

Historical performance, merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual 

periode sebelumnya dalam hal ini prestasi kinerja periode berjalan dibandingkan 

dengan prestasi sebelumnya. Kriteria ini mudah ditetapkan, tetapi hasil penelitian 

yang digumakan kriteria ini sering tidak memberikan gambaran yang tepat 

mengenai keadaan organisasi yang sesungguhnya karena adanya perubahan waktu 

dan perubahan keadaan. 

Comparable performance, merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil 

yang dicapai oleh perusahaan lain yang sejenis walaupun lebih baik daripada 

kriteria sebelumnya (Historical performance), tetapi masih kurang mencerminkan 
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keadaan yang sebenarnya karena mungkin saja dua perusahaan yang sejenis 

menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. 

Engineered standard, merupakan kriteria yang ditetapkan dengan rekayasa, 

perhitungan standar ilmiah, untuk menentukan banyaknya output yang harus 

diproduksi. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah 

operasional, tetapi membuat kriteria ini memakan waktu dan biaya serta 

memerlukan keahlian khusus. 

Discussion and Agreement, Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain 

yang terlibat. Kriteria ini umum digunakan karena pembuatan kriteria yang lain 

lebih sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi. 

 

2.6 Efektivitas Sistem Electronic Data Processing Persediaan  

System Pengolahan Data Elektronik sangat diperlukan dan berperan 

penting untuk kemajuan perusahaan terutama dalam pengelolaan persediaan 

barang jadi. Kebutuhan dalam penggunaan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

pada suatu perusahaan akan sangat membantu dalam memasukkan data, 

memproses data dan memberikan informasi bagi segala pihak yang memerlukan. 

Penggunaan Sistem Pengolahan Data Elektronik (EDP) dalam pengolahan 

data pada suatu perusahaan sekarang ini memang sudah banyak dipergunakan, 

namun masih banyak perusahaan yang menggunakan system komputer berdiri 

sendiri (stand alone). Sangat dirasakan perbedaan yang mencolok dan jauh jika 

dibanding dengan system computer jaringan kerja local (LAN), terutama dakan 

penyampaian informasi yang cepat dan tepat waktu, karena adanya dukungan dari 

penerapan perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga pelaksanaannya dengan 

baik dan juga adanya penerapan General Control & Applicaton Controls dengan 

baik pula. Dengan adanya dukungan dan penerapan yang tersebut di atas, maka 

aktivitas perusahaan guna menciptakan kehematan dan keefektifan dalam 

pengelolaan dan persediaan barang jadi akan tercapai. 

 Walaupun pengeluaran dana guna menciptakan suatu sistem komputer 

yang terpadu cukup mahal, namun dari segi efektif dan efisiennya sangat 
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dirasakan manfaatnya terutama dalam pengolahan data menjadi informasi yang 

cepat, hal ini tentu dapat menghindari adanya kelebihan atau kekurangan 

persediaan barang jadi dalam perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan. 

Penggunaan sistem komputer jaringan kerja lokal dalam melaksanakan 

tugasnya dapat memberikan informasi yang tepat, sehingga orang yang menerima 

informasi tersebut bisa langsung mengambil keputusan yang tepat dan cepat pula. 

Dengan adanya sistem komputer jaringan kerja lokal ini, untuk dapat 

menunjang kehematan dan keefektifan dalam pengelolaan persediaan barang jadi, 

akan dapat tercapai dan terpenuhi. Dengan sistem komputer yang terpadu, maka 

dapat diketahui informasi umlah dan kondisi barang jadi yang tersimpan dalam 

gudang perusahaan. Sehingga pihak yang ingin mengetahui informasi persediaan 

barang jadi dapat langsung mengetahuinya melalui komputer jaringan kerja lokal 

tersebut. 

 Maka dengan adanya penggunaan sistem jaringan komputer jaringan lokal 

pada perusahaan yang didukung oleh perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga 

pelaksana serta penerapan general controls dan application controls yang baik 

dan benar, maka dapat menunjang pengelolaan persediaan barang jadi yang efektif 

dan efisien. 

 

2.7 Persediaan 

Salah satu harta perusahaan yang besar nilainya adalah persediaan. 

Persediaan merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam suatu 

perusahaan, hal ini dikarenakan persediaan mempunyai fungsi untuk menjaga 

kesinambungan kegiatan operasional perusahaan bahkan demi kelangsungan 

hidup perusahaan selanjutnya. 

 

2.7.1 Pengertian Persediaan 

Smith dan Skousen (2000:326) mengartikan persediaan sebagai berikut: 
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“ The term inventory designates goods held for sale in the normal course 

of business and in the case of a manufacturer, goods in production or to 

be placed in production.” 

 

Dalam hal ini, istilah persediaan menunjukkan barang-barang yang 

dimiliki perusahaan untuk dijual dalam suatu operasi normal perusahaan dengan 

tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau melalui proses produksi. 

Sedangkan barang-barang yang dimiliki perusahaan tetapi tidak dimaksudkan 

untuk dijual kembali serta digunakan selain untuk keperluan produksi tidak 

tergolong ke dalam persediaan. 

 

2.7.2 Klasifikasi Persediaan 

Smith dan Skousen (2000:327) membagi persediaan menjadi tiga, yaitu: 

1. Raw material are good acquired for use in the production process 
2. Good in process, alternately reffered to as work in process, consist of 

materials party processed and requiring further work before they 
can be sold 

3. Finished goods are the manufactured products a waiting sale 
 

Sedangkan Mulyadi (2000:553) membagi persediaan ke dalam lima 

kelompok, yaitu : 

“1. Persediaan bahan baku 
2. Persediaan barang dalam proses 
3. Persediaan barang jadi 
4. Persediaan bahan penolong 
5. Persediaan suku cadang”. 

Persediaan bahan baku, yaitu barang yang diperoleh dari alam atau perusahaan 

lain dan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses produksi 

Persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang harus diproses terlebih 

dahulu sebelum barang tersebut dijual oleh perusahaan 

Persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang yang telah selesai melalui 

proses produksi, siap dipakai, maupun siap untuk dipasarkan  atau dijual 
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Persediaan bahan penolong, yaitu barang yang dapat digunakan sebagai fasilitas 

pendukung dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi 

Persediaan suku cadang, yaitu spare part dari mesin utama yang dapat 

digunakan jika salah satu komponen mesin tersebut mengalami kerusakan. 

 

2.8 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan  

Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal untuk 

mengambil keputusan. Informasi tersebut adalah informasi yang tepat guna. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersabut, diperlukan suatu system yang direncanakan 

untuk menghasilkan informasi yang berguna yaitu system informasi akuntansi. 

 System informasi akuntansi bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis 

persediaan yang disimpan digudang. System Akuntansi Persediaan ini berkaitan 

erat dengan Sistem Penerimaan, Sistem Penyimpanan, Sistem Pengeluaran dan 

Sistem Akuntansi Biaya Produksi. Pengadaan kebutuhan persediaan biasanya 

dihasilkan dari pembelian, menurut La Midjan (1995; 152) mengenai prosedur 

Sistem Akuntansi Persediaan adalah sebagai berikut: 

“Aktivitas persediaan menciptakan Sistem Akuntansi Persediaan dan 
terdiri dari prosedur sebagai berikut: 

• Prosedur penerimaan uang 
• Prosedur penyimpanan dan pengeluaran bahan”. 
 

2.8.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Setiap system informasi akuntansi yang diterapkan pada suatu perusahaan 

mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan secara baik-baik. Tujuan 

utama dalam penyusunan system informasi akuntansi bagi suatu perusahaan 

menurut Boodnar (2000; 20) adalah sebagai berikut: 

 

“1. To improve the quality of information 

2. To improve internal control 

3. To minimize cost, where appropriate.” 
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Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan system informasi akuntansi tersebut 

adalah untuk meningkatkan kualitas informasi, untuk meningkatkan pengendalian 

internal, dan untuk meminimalkan biaya jika sudah selesai. 

 Menurut Azhar Susanto (2004; 33) karakteristik sistem informasi 

akuntansi harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

 “1. Kegunaannya 
   2. Lingkungan ekonomi 
   3. Wujudnya 
   4. Pelayanan konsumen 
   5. Kapasitas 
   6. Kesulitannya 
   7. Fleksibilitas 
   8. Output 
   9. Tingkatnya.” 
 

 Perusahaan dan juga informasi mengenai hasil kerja manajemen 

perusahaan. Definisi sistem akuntansi menurut Krismiaji (2002; 4) sebagai 

berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses 
data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang diperlukan 
para pemakai dalam merencanakan, mengendalikan dan 
mengoprasikan bisnis mereka.” 

 

 Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah pemrosesan data transaksi untuk menyediakan informasi yang 

diperlukan para pemakai dalam rangka merencanakan, mengendalikan dan 

mengoprasikan bisnis mereka. 

 

2.9 Pengelolaan Persediaan 

 Dalam suatu perusahaan terdapat kepentingan yang berhubungan dengan 

pengelolaan persediaan. Kepentingan yang dimaksud adalah pembelian, 

penerimaan dan penyimpanan, produksi, serta akuntansi dan administrasi. 

 Pengelolaan persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan 

karena berdampak langsung terhadap keuntungan perusahaan. Persediaan yang 

terlalu besar akan berakibat memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan, 
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memperbesar beban bunga, pajak, biaya asuransi serta memperbesar kerugian 

akibat kerusakan dan turunnya kualitas. Sedangkan persediaan yang terlalu kecil 

akan mempengaruhi proses produksi, dalam hal ini kelancaran operasi perusahaan 

akan terganggu bahkan terhenti sama sekali. 

 

2.9.1 Perencanaan Persediaan 

 Perencanaan pada dasarnya merupakan titik tolak (starting point) untuk 

melaksanakan fungsi manajemen selanjutnya. Demikian pula dengan persediaan, 

perencanaan merupakan tahap awal untuk melaksanakan tahap pengelolaan 

selanjutnya. 

 Pada intinya perencanaan melibatkan empat pertimbangan pokok, yaitu: 

“1. Apa (what) 
     2. Bagaimana (how) 
     3. Dimana (where) 
     4. Kapan (when)”. 
Apa (what), barang jadi seperti apa yang dibutuhkan dan yang harus diperoleh, 

mencakup masalah penentuan kualitas dan karakteristik dari persediaan yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Bagaimana (how), bagaimana barang jadi yang dibutuhkan akan diperoleh, 

mencakup penentuan kebijakan, cara pembelian, pembayaran, pengangkutan dan 

prosedur pembelian bahan baku yang diambil. 

Dimana (where), dimana barang jadi akan dikelola, mencakup penentuan tempat 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan barang, kebijakan pembelian, kuantitas dan 

harga yang memuaskan pihak perusahaan. 

Kapan (when), kapan pengelolaan barang jadi akan dilaksanakan, berhubungan 

dengan penentuan saat produksi yang paling menguntungkan perusahaan. 

 

2.9.2 Pengendalian Persediaan 

 Suatu rencana haruslah didukung dengan adanya suatu pengendalian untuk 

mengukur apakah kinerja yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 
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 Pengendalian atas barang jadi pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui 

pengendalian akuntansi dan pengendalian fisik. Pengendalian akuntansi 

persediaan dilakukan melalui penyelenggaraan buku-buku besar atau kartu-kartu 

persediaan, pencatatan secara mekanik atau kombinasi antara buku-buku besar 

dengan pencatatan secara mekanik. Sedangkan pengendalian secara fisik 

dilakukan melalui inventarisasi persediaan, prosedur-prosedur yang diotorisasi 

dengan jelas, prosedur pembelian, penyimpanan, penanganan serta pengawasan 

mutasi persediaan. 

 

2.10 Pengelolaan Persediaan Barang jadi 

Pada umumnya perusahaan yang cukup besar akan selalu memperhatikan 

system pencatatan mengeni persediaan. Pencatatan terhadap persediaan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pelaksanaan operasi 

perusahaan seperti yang didinginkan oleh manajemen. 

Menurut Henri Simamora (2000;  266) menemukakan persediaan barang 

jadi sebagai berikut : 

“Aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dihasilkan dari 

akhir proses produksi atau hasil proses produksi yang siap dijual”. 

 

Persediaan barang jadi (finish goods inventory) meliputi produk-produk 

olahan yang siap untuk dijual kepada para konsumen, umumnya persediaan 

merupakan salah satu investasi yang mempunyai nilai relative tinggi dan besar, 

hal tersebut akan mempengaruhifungsi-fungsi penting dalam perusahaan. Usaha 

agar persediaan tidak mengalami kerusakan, kehilangan dan lain-lain, maka 

perusahaan harus menerapkan pengendalian atas persediaan barang jadi. 

 

Menurut Krismiaji (2002;  53) tujuan pengendalian internal persediaan 

barang jadi adalah sebagai berikut : 

 “1. Operasi yang efektif dan efisien 
   2. Keandalan informasi keuangan 
   3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. 
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Operasi yang efektif dan efisien, persediaan barang jadi sebagai harta 

perusahaan terjamin keamanannya. 

Keandalan informasi keuangan, keandalan data akuntansi dapat dicapai melalui 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, melalui pencatatan 

pengklasifikasian, waktu pencatatan, pencatatan yang akuratdan pengikhtisaran 

atas transaksi persediaan barang jadi. 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, berbagai macam 

peraturan yang harus dilaksanakan dengan baik. 

Sehingga kegiatan operasional  perudahaan dapat berjalan dengan lancar dan akan 

dengan mudah mencapai tujuan. Selain itu juga perusahaan akan dapat 

memberikan kepuasan kepada para peanggannya karena pesanan barangnya akan 

dikirim tepat waktu. 

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2001;  151) pengertian persediaan 

barang jadi adalah sebagai berikut : 

“Persediaan barang jadi merupakan hasil produksi dari suatu 

perusahaan industri sebagai hasil produk selesai”. 

 

Menurut Skoesen (2000;  247) pengertian persediaan barang jadi adalah 

sebagai berikut : 

“Finished good inventory are the manufactured products a waiting sale. 
As product are completed, the cost accumulated in the production 
process are transferred from work in process a finish good inventory 
account”. 
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

persediaan barang jadi adalah barang hasil akhir produksi yang siap untuk dijual. 

Persediaan barang jadi yang belum terjual pada akhir periode harus dihitung dan 

dilaporkan. 

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1994) terdapat dua macam sistem 

pencatatan persediaan, yaitu: 

“1.  Metode periodic (Periodic Inventory System) 

              2.       Metode Perpetual (Perpetual Inventory System).” 
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Metode Periodik (Periodic Inventory System), yaitu metode yang 

digunakan dalam menentukan harga pokok penjualannya dilakukan perhitungan 

secara fisik atau persediaan yang ada pada akhir periode. Dalam system ini, setiap 

transaksi yang mencakup persediaan tidak dilakukan jurnal atas persediaan, tetapi 

hanya dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran dalam kartu catatan gudang. 

Metode Perpetual (Perpetual Inventory system), yaitu metode pencatatan 

persediaan yang mengikuti mutasi persediaan, baik kualitasnya maupun harga 

pokoknya. Karena itu jumlah persediaan barang setiap saat dapat diketahui dari 

rekening persediaan. Penggunaan metode ini akan memudahkan penyusunan 

neraca dan laporan rugi laba jangka pendek, kerena tidak perlu lagi mengadakan 

perhitungan fisik atas barang untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. 

Penilaian persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002; 143) 

adalah sebagai berikut: 

“Persedian diukur berdasarkan biaya atau nilainya yang terkecil (the 
ower of cost and net realizable value)”. 
“Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya 
konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present 
location and condition).” 
 

Berdasarkan kutipan di atas, penulis dapat menari kesimpulan bahwa 

persediaan diukur berdasarkan nilai persediaan dan ditambah dengan total biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan sehingga persediaan tersebut 

sampai pada gudang penyimpanan 


