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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

 Kata manfaat didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1999; 626) adalah guna, faedah, membuat sesuatu menjadi berguna. Sehubungan 

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, manfaat merupakan bentuk 

kegunaan satu variabel terhadap terwujudnya variabel yang lain. Dalam hal ini 

dampak Sistem Pengolahan Data Elektronik akan memberikan manfaat dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal jasa sewa kamar. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data harus merupakan 

informasi yang terstruktur yang mampu memenuhi kriteria: tepat waktu, relevan, 

dan terkontrol.  

 Sistem informasi menurut Azhar, La Midjan  (2001; 11) adalah sebagai 

berikut. 

 “Sistem Informasi adalah 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 intern dan ekstern menyediakan dasar pengambilan 

keputusan yang tepat.” 

 

 Sedangkan system informasi akuntansi menurut Bodnar (2001; 1) adalah : 

 “An accounting information system is a collection of resources, such as 

people and equipment, designed to transform financial data information. 

This information is communicated to a wide a variety of decision 

makers. Accounting information perform this transformation whether 

they are essentially manual system or throughly computerized.” 
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 Informasi yang terstruktur adalah informasi yang berguna dan dihasilkan 

oleh suatu system yang berada pada suatu wadah organisasi yang terstruktur pula 

yaitu organisasi yang memiliki pemisahan uraian tugas yang jelas dan 

dilaksanakan dengan baik. 

 Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan perusahaan yang sesuai 

dengan penyusunan laporan yang berlaku. Untuk menyediakan informasi 

akuntansi yang dapat dipercaya atau diandalkan bagi mereka yang 

memerlukannya dan melindungi organisasi dari resiko yang mungkin berasal dari 

penyalahgunaan data akuntansi atau sistem itu sendiri. 

 Proses pengolahan data menjadi informasi ini dapat dilakukan oleh 

manusia secara manual atau dengan bantuan suatu alat elektronik yang otomatis 

yaitu komputer. Proses dengan bantuan alat elektronik inilah yang menjadi dasar 

dari sistem pengolahan data atau sering disebut dengan istilah informasi 

berdasarkan komputer atau computer based information system (CBIS). 

 Perbedaan utama sistem secara manual dan sistem menurut pendekatan 

pengolahan data elektronik menurut Azhar, La Midjan  (2001; 23) adalah sebagai 

berikut: 

“1. Pendekatan sistem secara manual dalam pengolahan data sebagai 

lebih berintikan perangkat manusia dan mungkin dibantu oleh 

mesin, sedangkan pendekatan secara pengolahan data elektronik 

sebagian besar telah dilaksanakan oleh komputer. 

2. Dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi pendekatan 

sistem secara manual lebih berintikan prosedur secara visual dan 

dibantu oleh kertas kerja berupa dokumen, sedangkan 

pendekatan secara pengolahan data elektronik keseluruhan 

prosedur telah dirangkum dalam program dan tidak secara visual 

dan sebagian besar tanpa dokumen. 

3. Dalam memecahkan masalah pendekatan sistem secara EDP lebih 

memilih kemampuan daripada secara manual, disebabkan 

pendekatan sistem secara manual mengandung banyak hambatan. 

Dan hambatan utama adalah faktor manusia.” 
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 Suatu perusahaan dapat dikatakan menggunakan sistem informasi dengan 

pengolahan data elektronik dan apa hubungan antara sistem informasi akuntansi 

dengan pengolahan data elektronik menurut Azhar, La Midjan  (2001; 43): 

“Sumber dari sistem informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan 

bersumber dari alat pemrosesan data. Antara lain: 

1. Manual information system, atau tradisional informasi sistem, 

bersumber dari proses manual, dimana manusia lebih berperan. 

2. Mechanical information system, bersumber dari proses peralatan 

atau mesin-mesin pembukuan dimana manusia lebih berperan. 

3. Computer based information system, bersumber dari proses 

Electronic Data Processing (EDP), dimana manusia kurang 

berperan dan diambil alih oleh komputer. 

 Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa informasi dalam 

sistem manual adalah dapat dilihat (visible). Berkas dan catatan dalam sistem 

(EDP) biasanya dalam bentuk mesin yang sensible dan tidak dapat dibaca tanpa 

menggunakan komputer. Berkurangnya keterlibatan manusia dalam penanganan 

transaksi yang diproses oleh komputer dapat menutup kesalahan yang mungkin 

terjadi dalam sistem manual. 

 

2.3 Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan istilah 

pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP). Pengolahan 

data (data processing) adalah manipulasi data kedalaman bentuk yang berguna 

dan lebih berarti, berupa informasi. 

 Definisi pengolahan data elektronik menurut Bodnar and Hopwood dalam 

bukunya sistem informasi akuntansi yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi 

Yusuf (1996; 4) yaitu sebagai berikut: 

 “Pemrosesan data elektronik atau electronic data processing (EDP) 

adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan 

pemrosesan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. EDP 

adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap 
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organisasi sehubungan dengan perkembangan teknologi komputer, 

istilah pemrosesan data mulai dikenal dan mempunyai arti yang sama 

dengan EDP”. 

 

Menurut Jogyanto (2001; 3) pengertian EDP adalah: 

 “EDP adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang berarti berupa 

suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu 

komputer”. 

 

 Jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengolahan 

Data elektronik (SPDE) adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian dalam suatu 

organisasi yang saling berhubungan yang dalam prosesnya input-proses-output 

nya menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. 

 Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti dan dapat membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan yang lebih cepat dan akurat. 

 Istilah komputer diambil dari bahasa latin computare yang berarti 

menghitung (to compute). Pengertian komputer menurut Sanders yang 

diterjemahkan oleh Jogyanto (2001: 2) adalah sebagai berikut: 

 “Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data 
dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya 
secara otomatis menerima dan menyimpan data input, 
memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu 
langkah instruksi program yang tersimpan di memori (store program). 

 

 Definisi komputer menurut Chushing (1997; 108) yaitu: 

 “A computer is a high speed electronic device capable of performing 
arithmetic and logical operations and of storing and executing a set of 
instruction which will enable it to perform a series of much as such 
operation without human intervention”. 

 
 Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komputer merupakan suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja 

bersama-sama. 
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2. Komputer adalah alat pengolahan data menjadi informasi melalui proses 

tertentu. 

3. Komputer merupakan suatu mesin yang bekerja secara otomatis dengan 

kecepatan tinggi dan ketepatan serta kemampuan menyimpan instruksi-

instruksi untuk memecahkan masalah. 

4. Komputer merupakan rangkaian peralatan elektronik yang bekerja 

bersama-sama dan dapat melakukan serangkaian pekerjaan secara otomatis 

dalam kecepatan yang tinggi melalui instruksi yang diberikan manusia. 

 

2.3.1 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik  

 Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan 

informasi yang berguna untuk para pemakai. Hal ini diungkapkan oleh Wilkinson  

(2000; 234) yaitu sistem pengolahan data elektronik menghasilkan informasi 

yang: 

“1. Relevant 

  2. Improve throughput 

  3. Efficiency 

  4. Timeliness 

  5. Flexibility 

  6. Accuracy and security 

  7. Economic” 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Relevant: Suatu sistem informasi  mempunyai kemampuan pemrosesan 

terbatas. Jadi hanya data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau 

masa depan perusahaan. 

2. Improve throughput: Salah satu ukuran dari sistem konvensi data adalah 

laju konversinya, kuantitas data yang dikonversi sistem selama suatu 

periode waktu tertentu peningkatan laju konversi meningkatkan kinerja 

sistem. 

3. Efficiency: Istilah efisien mengacu pada hasil yang dicapai dengan 

kumpulan sumber daya tertentu. Sistem konversi data yang efisien pada 
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umumnya menghasilkan laju konversi yang tinggi dengan biaya yang 

wajar. 

4. Timeliness: Bila konversi data dilakukan secara tepat waktu, catatan dalam 

basis data dijaga selalu mutakhir. Jadi makin banyak informasi berguna 

yang dapat disediakan bagi para pemakai. 

5. Flexibilty: Kebanyakan perusahaan sangat sering mengalami perubahan. 

Oleh karena itu sangatlah penting agar sistem konversi data mampu 

menghadapi perubahan-perubahan ini secara lancar, efektif dan mampu 

melayani berbagai kebutuhan penggunanya. 

6. Accuracy and security: Untuk menghasilkan bahwa data yang dapat 

diandalkan, sistem konversi data membutuhkan tindakan-tindakan 

pengendalian dan pengamanan yang memadai. 

7. Economic: Mengkonversi data dan biaya wajar merupakan sasaran 

terakhir. Ini merupakan sasaran yang sifatnya paling luas atau berbanding 

terbalik dengan sasaran yang lain sebagai contoh, efisiensi berbanding 

lurus dengan kehematan, sedangkan ketepatan waktu umumnya 

berbanding terbalik dengan kehematan. 

  

2.3.2 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari 3 elemen, menurut Azhar, La Midjan  (2001; 157) yaitu: 

“1. Perangkat keras (hardware) 

  2. Perangkat lunak (software) 

  3. Manusia (brainware)”  

Elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

2.3.2.1 Perangkat Keras (hardware) 

Chushing (1997; 201), mengemukakan definisi perangkat keras yaitu: 

“Computer hardware is the physical equipment that performs the 

electronic data processing (EDP) task of computer system. It includes 
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the central processing unit (CPU) and the peripherals, the input, output, 

storage and the telecommunication device.” 

 

 Dari definisi di atas dikatakan bahwa perangkat keras (hardware) 

merupakan wujud atau fisik komputer dalam penampilan pengolahan data 

elektronik (EDP), yang terdiri dari Unit Pemrosesan Sentral dan unit lainnya, unit 

masukan, unit keluaran, dan penyimpanan data. 

 Perangkat keras meliputi peralatan fisik yang menjalankan berbagai 

kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer (computer-based system). 

Komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer terdiri dari: 

1. CPU (Central Processing Unit) 

 CPU (Central Processing Unit) atau unit pemrosesan sentral, merupakan 

inti dari komputer karena secara bersama-sama mereka mengkoordinasikan semua 

komponennya, menafsirkan dan menjalankan instruksi, menyimpan data dan juga 

instruksi, serta memindahkan data dari satu komponen ke komponen lain. CPU 

sering disebut prosessor atau komputer karena fungsinya yang sangat penting. 

Tiga fungsi penting CPU adalah, sebagai berikut: 

a. Unit Pengendali (Control Unit) 

Berfungsi untuk mengkoordinasikan kerja komponen-komponen dalam 

keseluruhan sistem komputer. Sambil menafsirkan sistem instruksi (perintah) 

dalam program (perangkat lunak) komputer, unit pengendali mengarahkan 

komponen-komponen lain untuk melaksanakan langkah-langkah pemrosesan 

sesuai dengan perintah tersebut. Data dan program disimpan dalam primary 

memory. 

b. Unit Penyimpanan Primer (Primary Memory) 

Juga dikenal sebagai unit memori, merupakan “daerah persinggahan” (staging 

area) dari CPU. Data yang diterima dari peralatan masukan dan instruksi 

program sementara dikumpulkan dalam penyimpanan primer sebelum 

dieksekusi. Unit penyimpanan primer selanjutnya menyimpan hasil pemrosesan 

sampai unit pengendali memberitahukan titik tujuannya, misalnya instruksi unit 

keluaran. Ada dua jenis primary memory, yaitu: 
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a) Read Only Memory (ROM), ROM bisa dibaca namun tidak bisa diubah 

dengan menggunakan program instruksi lainnya. ROM memuat informasi 

yang disimpan secara permanen dalam komputer, seperti misalnya instruksi 

untuk sistem operasi. 

b) Random Access Memory (RAM) , RAM tempat menyimpan data, program, 

dan instruksi. Muatan RAM dalam suatu komputer bisa menentukan berapa 

banyak data dan berapa banyak program yang dapat ditangani pada waktu 

tertentu. 

c. Unit Aritmatik Logik ( Arithmatic Logic Unit) 

Melakukan komputasi aritmatik dasar, seperti penjumlahan, perkalian, 

pengurangan, dan pembagian. Unit ini juga melakukan operasi-operasi logik 

seperti membandingkan dua bilangan, apakah sama besar, yang satu lebih besar 

atau lebih kecil dari yang lain. 

 

Gambar 2.1 

Diagram sistem komputer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Eko Nugroho, (1997;11) Pengelolaan Instalasi Komputer 

 

 

2. Perangkat Masukan (Input Devices) 

 Sistem komputer modern yang besar dapat menerima data dari berbagai 

macam peralatan masukan (input devices). Data yang dimasukkan oleh peralatan-
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peralatan ini tertampil pada bermacam-macam media atau dalam beragam bentuk, 

mulai dari dokumen kertas sampai kata-kata lisan. Penggolongan perangkat 

masukan adalah: 

a. Perangkat Pemasukan Data On-line. Pemasukan data dari pita ke disk 

dapat dilakukan dengan menggunakan key-to-tape-encoder dan key-to-

disk-encoder. Key-to-disk-encoder menghubungkan beberapa pemasukan 

data (keying station) ke sebuah mini komputer dan menerima secara 

serempak dari lokasi pemasukan data tersebut serta mengumpulkannya 

pada sebuah disk. Komputer akan mengedit, menyortir, dan menyimpan 

data untuk diolah lebih lanjut. 

b. Perangkat Masukan Data On-line. Visual display terminal adalah 

perangkat input-output untuk memasukkan data secara langsung dari 

komputer. Untuk memasukkan data digunakan keyboard, sedangkan untuk 

menerima output digunakan monitor. Terminal ini banyak digunakan 

dalam sistem pengolahan data online. Karena proses memakan waktu 

maka dikembangkan beberapa peralatan untuk memudahkan  pemasukan 

data. Seperti : mouse, light pen, joystick, touch-sensitive-screen. 

c. Perangkat Otomatisasi Data. Perangkat otomatisasi dokumen digunakan 

dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas campur tangan manusia dalam 

mengkreasi data. Berikut ini contoh-contoh perangkatnya yang sudah 

banyak digunakan: 

a) Magnetic ink character recognition (MIRC), yaitu teknologi input 

yang menerjemahkan karakter yang ditulis dalam tinta magnetik ke 

dalam kode-kode digital agar dapat diproses. 

b) Optical Character recognition (OCR), yaitu alat scanning optic 

yang dapat membaca karakter yang tercetak maupun ditulis tangan 

serta menerjemahkan ke dalam bentuk digital untuk diproses. 

c) Automated teller machine (ATM), yaitu mesin yang berfungsi 

sebagai kasir yang dapat menyediakan uang tunai bagi pemegang 

kartu penariknya. 
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d) Point-of-sale recorder, yaitu alat  untuk membaca data kode 

produk dan harganya. 

e) Smart card, berfungsi sebagai kartu kredit atau kartu ATM, namun 

dengan muatan informasi yang lebih banyak. 

f) Voice recognition, yaitu perangkat yang dapat mengenali suara 

dan mengirimkannya ke komputer dengan kecepatan yang lebih 

tinggi daripada kecepatan pengetikan. 

d. Perangkat Keluaran (Output Devices). Informasi yang diterima dari 

input data yang diproses melalui peralatan masukan ditampilkan melalui 

peralatan keluaran dalam berbagai bentuk mulai dari dokumen kertas 

sampai kata-kata lisan. Berbagai macam perangkat output yang paling 

banyak digunakan adalah: 

a) Cathode ray tube (CRT), Perangkat terminal ini disebut juga visual 

display terminal (VDT) atau monitor. Cara kerjanya adalah sebagai 

tabung peraga televisi, dengan pancaran sinar elektron untuk 

menampilakan peraga pada layar. Kualitas monitor ditentukan 

dengan tingkat resolusinya. 

b) Printer, yaitu alat output untuk mencetak pada kertas yang disebut 

hardcopy. Jenis printer sangat bervariasi tergantung dengan 

kebutuhan penggunanya (user). Printer yang populer adalah laser 

printer yang bisa menghasilkan karakter yang lebih padat daripada 

printer dot matrix. Plotter, yaitu jenis printer tertentu yang bisa 

menghasilkan output grafis dengan gerakan tangkai penulisan 

silang menyilang pada permukaan kertas. 

c) Computer Output Microfilm (COM), yaitu alat output yang 

menggunakan proses fotografi untuk menyimpan catatan akuntansi 

yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan sehari-hari (arsip 

permanen). Tujuannya adalah untuk menghemat ruang 

penyimpanan data. 

e. Perangkat dan Media Penyimpanan Data (Secondary Storage). 

Merupakan tempat penyimpanan data yang belum digunakan oleh sistem 
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dalam saat berjalan. Media secondary storage yang paling banyak 

digunakan adalah: 

a) Magnetic Tape, yaitu media yang bersifat sequential access yang 

biasa digunakan untuk back-up, memuat data yang tidak terlalu 

sering digunakan, dan untuk data yang tidak memerlukan direct 

access. Pita magnetik memiliki tiga keuntungan: bisa memuat data 

yang cukup banyak, harganya murah, dan ruang penyimpanannya 

kecil. 

b) Magnetic Disk, yaitu perangkat penyimpanan direct access yang 

dominan serta memiliki fleksibilitas, kapasitas, serta access time 

yang lebih optimal. Magnetic disk yang digunakan dalam 

mainframe kurang lebih sama bentuknya dengan CD (compact 

disk). Magnetic disk yang digunakan dalam PC atau 

mikrokomputer disebut hard-disk. Hard-disk dapat dioperasikan 

dalam kecepatan tinggi. Keuntungan hard-disk adalah: mudah 

digunakan, kapasitas simpanannya besar, berkemampuan direct 

access. 

c) Diskette (disket) atau floppy disk, yaitu sekeping film magnetik 

berbentuk bundar yang dikemas dalam suatu pelindung. Kapasitas 

disket jauh lebih kecil dan waktu aksesnya jauh lebih cepat dari 

pada hard-disk. Keuntungannya mudah digunakan, ringkas dan 

murah. Disket lazim digunakan untuk media data entry untuk 

secondary storage di sistem komputer yang lebih kecil. 

d) Optical Disk, disebut juga compact disk atau laser optical disk , 

bisa menyimpan data dengan densitas yang lebih besar daripada 

magnetic disk dan tersedia untuk mikro komputer ataupun 

komputer besar. Pada umumnya optical disk bersifat WORM 

(write-once, read many), sering disebut CD-ROM (compact-disk, 

read-only-memory). 
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2.3.2.2 Perangkat Lunak (software) 

 Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk 

melakukan pengolahan data. Perangkat lunak terdiri dari 3 elemen yaitu: 

1. Perangkat lunak sistem operasi (Operating software) merupakan program 

yang tertulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan sistem 

komputer. 

2. Perangkat lunak bahasa (Language software) merupakan program yang 

digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam 

bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin untuk dapat dimengerti oleh 

komputer. Language software merupakan program khusus yang sudah 

disediakan oleh pabrik komputer yang digunakan untuk mengembangkan 

program aplikasi. 

3. Perangkat lunak aplikasi (Application software) merupakan program yang 

ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan 

aplikasi tertentu. 

 

2.3.2.3 Perangkat Manusia (Brainware) 

 Perangkat otak/petugas pengoperasian komputer merupakan aspek 

manusia yang terlibat dalam sistem komputer atas enam fungsi yang terpisah, 

menurut Nugroho Widjajanto  (2001;237) fungsi-fungsi yang dimaksud: 

1. Analisis sistem 

2. Programming 

3. Operator Komputer 

4. Pengesahan transaksi 

5. Penugasan Unit Library 

6. Kontrol Data 

 

 Hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Sistem, bertanggung jawab atas desain umum sistem. Para analis 

menetapkan tujuan keseluruhan sistem dan rancangan atau desain khusus 

dara aplikasi tertentu. 
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2. Programming, berdasarkan tujuan yang ditentukan oleh analis sistem, 

programmer mengembangkan bagian akhir khusus untuk aplikasi, 

menyiapkan instruksi-instruksi komputer, menguji program, dan 

mendokumentasikan hasil-hasilnya. 

3. Operator Komputer, bertanggung jawab untuk mengerjakan data dalam 

sistem dalam program komputer. Operator memenuhi instruksi-instruksi 

yang disusun dalam buku pengerjaan program yang telah dikembangkan 

oleh programmer. Operator komputer juga merupakan bagian yang 

berfungsi mengolah data sampai dihasilkannya laporan. 

4. Pengesahan Transaksi, tujuan utamanya adalah untuk mengesahkan setiap 

input terlebih dahulu yang akan dimasukkan sistem pengolahan data, 

dengan cara membuat lembar kontrolnya berupa formulir pengantar yang 

ditanda-tangani oleh petugas yang berwenang. 

5. Penugasan Unit Library, tujuan utamanya adalah untuk pemisahan tugas 

dan tanggung jawab untuk operasi, sehingga dapat mencegah orang yang 

tidak berwenang dan berkepentingan untuk mengaksesnya. Bagian ini juga 

bertanggung jawab atas pemeliharaan program komputer, file transaksi 

dan catatan komputer lainnya serta menyediakan wahana pengendalian 

fisik yang penting atas catatan-catatan ini dan hanya memberikannya 

kepada orang-orang yang berwenang. 

6. Kontrol Data, fungsi utama kelompok pengendali data adalah untuk 

menguji efektivitas dan efisiensi segala aspek sistem meliputi kecukupan 

berbagai jenis pengendalian mutu masukan dan kelayakan keluaran. 

Bagian ini juga menerima data dari departemen-departemen lain, 

mengendalikan, mengawasi jalannya pengolahan data dan 

mendistribusikan kepada pemakai yang berhak. 

 

2.3.3 Metode Pengolahan Data Elektronik 

 Dalam pengolahan data elektronik terdapat metode yang dipergunakan 

untuk mengolah sumber data, guna menghasilkan informasi bagi para 
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pemakainya. Metode yang biasa digunakan dalam pengolahan data elektronik 

menurut Jogyanto (2001;753) yaitu: 

 

1. Batch Processing 

2. Online Processing 

 

 Metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Batch Processing 

 Pengolahan data dengan sistem ini mengikuti suatu prosedur. Data yang 

akan diolah dikumpulkan untuk suatu periode tertentu, kemudian dilakukan 

pengolahan data oleh komputer. Batch Processing menyangkut pengolahan data 

dalam kelompok-kelompok yang sama untuk suatu periode tertentu. Data 

dikumpulkan dan disimpan sampai waktu yang telah ditentukan tiba dan sering 

digunakan untuk mengolah transaksi-transaksi rutin yang terjadi dalam volume 

relatif besar. Ada 6 dasar operasi di dalam Batch Processing, yaitu: 

a. Operasi Konversi (Conversion run) merupakan tahapan proses 

pengubahan data yang direkam ke file transaksi. 

b. Operasi Koreksi (Edit run) merupakan tahap pengoreksian data yang telah 

dipindahkan di edit dan di validasi. Dalam proses ini data yang telah 

direkam di file transaksi diperiksa kebenarannya, kelengkapan, 

keakuratan, dan validasinya dengan suatu program khusus. 

c. Operasi Pengurutan (Sort run) merupakan tahapan pengurutan data yang 

disesuaikan dengan kata kunci file induk. Pengurutan diperlukan untuk 

menyusun data dalam urutan yang sesuai guna menyiapkan laporan atau 

keluaran lain. 

d. Operasi Pemeliharaan File (File maintenance run) merupakan operasi 

untuk memelihara file transaksi yang telah diurutkan, digunakan untuk 

memutakhirkan file induk sehingga data dalam file induk selalu terawat 

dengan data yang mutakhir. 

e. Operasi Pengutipan File (File extraction run) merupakan suatu proses 

pengambilan atau pengutipan data file tertentu yang direkam di file lain. 



 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

26 

f. Operasi Penghasilan Laporan (Report generation run) merupakan operasi 

untuk keluaran data laporan. Misalkan file induk yang berisi data yang 

telah dimutakhirkan biasanya kemudian dibuat laporan-laporan tentang 

status keadaan data terakhir dalam file induk. 

 

 Batch processing mempunyai beberapa keuntungan yaitu: 

a. Lebih efisien, data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan 

sebelum dilakukan proses keadaan file induk. 

b. Data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan sebelum 

dilakukan proses pemutakhiran file induk. 

c. Program lebih mudah dibuat. 

 

Gambar 2.2 

Batch Processing 

 

 
Sumber: Romney 

 

2. Online Processing 

 Online Processing disebut juga dengan transaction processing. Metode 

pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu yang terjadi secara segera 

dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Pengolahan data secara 

online banyak digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan informasi setiap 

saat, misalkan bank, biro penerbangan, dan pemesanan kamar hotel. Adapun 

datanya terdiri dari: 

a. Entri dan edit yaitu selama proses pemasukan data berlangsung, data di 

edit dulu untuk mengecek kesalahan. 
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b. Pemutakhiran dan pemeliharaan arsip yaitu kegiatan ketika memasukkan 

data transaksi operator memberitahukan komputer jenis transaksi dan jenis 

tindakan. Pemakaian program aplikasi yang sesuai kemudian dipanggil 

dari penyimpanan sekunder dan digunakan untuk melakukan pemrosesan. 

c. Pertanyaan arsip yaitu bila ada informasi yang diperlukan operator akan 

memasukkan pertanyaan melalui alat masukan. Informasi akan ditarik oleh 

perangkat lunak informasi yang diperlukan akan muncul dengan cepat. 

d. Pembantuan laporan, sistem online dapat menghasilkan berbagai macam 

dokumen dan laporan berkala yang sama dengan pemrosesan batch. 

 Kebaikan-kebaikan dari online processing adalah: 

a. File induk setiap saat dalam keadaan mutakhir, sehingga informasi tersedia 

setiap saat. 

b. Urutan-urutan pemrosesan yang rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri 

dari sebuah proses saja. 

c. Umumnya menggunakan media penyimpanan cakram magnetic maka data 

dapat dengan cepat dan mudah untuk di retrieve dari masing-masing 

record. 

 Apabila diperbandingkan, antara sistem pengolahan data secara batch 

dengan on-line tampak sebagai berikut: 

1. Keuntungannya yaitu: 

a. Sistem batch tidak memerlukan banyak, kompleks, mahal, dalam 

perangkat keras dan lunak jika dibandingkan dengan sistem online. 

b. Bekerja lebih efisien dengan pengolahan secara berurutan pada sistem 

batch jika dibandingkan dengan sistem online dengan sistem acak. 

c. Menyediakan tambahan pengendalian melalui mekanisme yaitu total 

batch dimana pada sistem online pada umumnya tidak ada. 

2. Kelemahannya yaitu: 

a. Pencatatan pada master file menjadi terlambat dengan sistem batch 

karena pencatatan diurutkan sehingga informasi terlambat jika 

dibandingkan dengan sistem online. 
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b. Pengambilan data dari pencatatan terlambat terutama jika menggunakan 

media penyimpanan data dengan pita magnetic. Sehingga dengan sistem 

online dapat dengan cepat menyediakan data yang diperlukan. 

c. Pada umumnya memerlukan kegiatan-kegiatan sorting dan penulisan 

pada sistem batch sedangkan pada online tidak perlu. 

d. Memerlukan banyak kegiatan file manual program dan dokumen dasar 

terutama apabila digunakan pita magnetic pada sistem batch sedangkan 

pada sistem online dengan fleksibelitasnya hal tersebut tidak diperlukan. 

 Alternatif penggunaan pengolahan data tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Cushing (1997;33) adalah: 

 “the decision of whether online or batch processing is appropriate for a 

particular application must be made on an individual basis” 

 Pemakaian metode online maupun batch processing tergantung pada 

kebutuhan perusahaan. Kedua jenis tersebut dapat dimodifikasi pada 

pengembangan selanjutnya. 

 

Gambar 2.3 

On-Line Processing 

 
Sumber: Romney  

 

2.3.4 Pengaruh Sistem Komputer Terhadap Perusahaan 

 Dewasa ini dukungan komputer dapat meningkatkan produktivitas kerja 

dan meringankan pekerjaan sehari-hari yang biasanya harus dilakukan secara 

manual. Komputer benar-benar merupakan mesin yang dapat menekan biaya 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang bisnis. 
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 Wilkinson (2000; 148) yang dialihbahasakan oleh Maulana menjelaskan 

mengenai pengaruh komputer terhadap perusahaan, yaitu: 

“Sangat sedikit aspek-aspek perusahaan yang tidak berpengaruh oleh 

munculnya komputer. Selain mempengaruhi cara pemrosesan dan 

penyimpanan data, komputer juga mempengaruhi cara organisasi 

perusahaan, cara pengambilan keputusan, serta pemanfaatan fungsi 

akunting perusahaan.” 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh komputer 

terhadap perusahaan terbagi dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Dampak Komputer terhadap Sistem Informasi Akuntansi 

Pada masa lalu sistem informasi dalam suatu perusahaan didominasi oleh 

pengolahan data yang dilakukan manusia atau dibantu oleh peralatan seperti 

cash register. Mulai tahun 1950-an, sistem informasi manual 

ditransformasikan ke dalam sistem berdasarkan komputer sehingga komputer 

mulai bekerjasama dengan manusia memproses data menjadi informasi. 

2.   Dampak Komputer terhadap struktur organisasi dan pengambilan keputusan 

Kehadiran komputer mempengaruhi struktur organisasi perusahaan selain juga 

sistem informasinya. Komputer dapat memproses data dan mengirim 

informasi yang dihasilkan tanpa keterlambatan. Jadi informasi dapat dibagi 

secara lebih luas dan efektif keseluruh unit organisasi. 

Sebagai akibatnya, manajemen perusahaan dapat fleksibel dalam memilih dan 

mengubah struktur organisasi. Komputer juga dapat membantu pengambilan 

keputusan manajerial. Karena kecepatan pemprosesannya, mereka mampu 

melaksanakan analisis data secara tepat. 

3.   Fungsi akuntansi terhadap fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi pada banyak perusahaan telah mengalami banyak 

peningkatan dengan adanya komputer sehingga mempengaruhi fungsi 

akuntansi baik secara positif maupun negatif. Secara positif, pengolahan data 

akuntansi dapat dipercepat dalam menghasilkan perhitungan-perhitungan 

maupun informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan 

secara negatif, fungsi akuntansi semakin berkurang atau hilang tanggung 
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jawab dalam pengolahan data karena dialihkan kepada fungsi akuntansi, dan 

fungsi akuntansi atas pengendalian pengolahan data menjadi hilang. 

2.4 Penjualan 

 Aktivitas utama perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah penjualan 

yang merupakan salah satu fungsi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, 

karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. 

 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

 Penjualan adalah tindak lanjut dari pemasaran, dan merupakan kegiatan 

yang sangat penting bagi perusahaan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Melalui aktivitas penjualan ini perusahaan berhubungan dengan pihak lain, 

dimana terjadinya penyerahan barang dan jasa dan perolehan kas senilai dengan 

nilai barang  dan jasa tersebut. 

 Menurut Basu Swastha (1999; 8) definisi penjualan adalah sebagai 

berikut: 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjualan untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang/jasa yang ditawarkannya.” 

 Dari definisi tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan 

adalah suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa 

dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan 

imbalan dari pihak penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas 

penyerahan tersebut. Rencana volume penjualan, haruslah selalu memperhatikan 

keadaan perekonomian dimasa mendatang, dan dalam hal ini bagian penjualan 

harus selalu diikutsertakan dalam penentuannya. 

 

2.4.2 Kebijakan Penjualan 

 Kebijakan penjualan merupakan peraturan-peraturan umum yang 

digariskan oleh pihak manajemen guna membantunya, dalam hal merumuskan 

berbagai macam masalah. Menurut Winardi  (1998; 120) diantaranya sebagai 

berikut: 
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a. Strategi penjualan 

b. Menggariskan tujuan penjualan 

c. Menugaskan tenaga penjualan 

 

 Kebijakan-kebijakan penjualan harus langsung dicapai oleh setiap 

perusahaan dan seluruhnya harus konsisten dengan sasaran-sasaran penjualan. 

 

2.4.3 Jenis-jenis Penjualan 

 Menurut Basu Swastha (1999; 11) membagi lima jenis penjualan , yaitu: 

1. Trade selling 

2. Missionary selling 

3. Technical selling 

4. New business selling 

5. Responsive selling 

 

 Berikut penjelasan dari kelima penjualan tersebut: 

1. Trade selling, dapat terjadi bilamana produsen dan pedagang besar 

mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk-

produk mereka. 

2. Missionary selling, adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan 

mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur 

perusahaan. Di sini, wiraniaga lebih cenderung pada penjualan untuk 

penyalur. 

3. Technical selling, usaha untuk meningkatkan penjualan dengan 

pemberian saran dan nasehat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa. 

4. New business selling, usaha untuk membuka transaksi baru dengan 

mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering 

dipakai oleh perusahaan asuransi. 

5. Responsive selling, tenaga penjual diharapkan dapat memberikan reaksi 

terhadap permintaan pembeli. 
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 Sedangkan bila dilihat dari jenis transaksi, Azhar, La Midjan (2001; 176) 

membaginya ke dalam enam jenis, yaitu: 

“1.  Penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat “ cash and 

carry” pada umumnya secara kontan. Penjualan kurang dari 

satu bulan dapat dikatakan sebagai penjualan tunai. 

2.  Penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan tenggang waktu 

rata-rata diatas satu bulan. 

3. Penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilaksanakan 

melalui prosedur tender untuk memenuhi permintaan pihak 

pembeli dari luar negeri. 

4. Penjualan ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan 

pihak pembeli dari luar negeri. 

5. Penjualan  konsinyasi,  yaitu  menjual  barang  dengan 

menitipkannya pada pihak lain sebagai penjual. 

6. Penjualan melalui grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung 

kepada pembeli, tetapi melalui pedagang antara grosir yang 

berfungsi sebagai perantara antara pabrik.” 

 

2.5 Sistem Pengolahan Data Elektronik Penjualan 

 Sistem pengolahan data daur penjualan berbasis komputer yang akan 

diuraikan diasumsikan menggunakan sistem batch processing dan dibagi ke 

dalam tiga run, dalam buku sistem Informasi Akuntansi Nugroho Widjajanto  

(2001; 333): 

“1. Pemasukan penjualan dan pengecekan kelayakannya. 

   2. Pengiriman barang ke pelanggan dan penagihan melalui faktur. 

   3. Pembuatan pernyataan piutang dan laporan lainnya.” 

 

 Pencatatan order penjualan dan penelitian kelayakan pesanan meliputi 

kegiatan untuk menanggapi pesanan pelanggan. Apabila menerima pesanan dari 

pelanggan, bagian penjualan akan memasukkan data pada dokumen pesanan 

pelanggan ke terminal yang tersedia. Data tersebut kemudian dikirim ke bagian 
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pengolahan data elektronik, yang akan melakukan editing terhadap pesanan 

tersebut dan melakukan penelitian apakah: 

a. Barang yang dipesan pelanggan masih tersedia di gudang 

b. Pelanggan yang memesan barang merupakan pelanggan yang dapat dipercaya 

dan memiliki kemampuan kredit yang baik. 

 Dua jenis informasi di atas diperoleh dari master file persediaan dan 

master file riwayat pelanggan. Dengan menggunakan program editing dan 

penelitian berdasarkan input berupa data yang terekam dalam dua master file itu, 

bagian pengolahan data elektronik akan memperoleh laporan mengenai status 

persediaan dan kinerja pelanggan selama ini. 

 Berdasarkan data pada master file status persediaan dan master file riwayat 

pelanggan bagian Pengolahan Data Elektronik akan dapat mengeluarkan salah 

satu dari dua kemungkinan keputusan, yaitu: 

1. Pesanan dipenuhi dan barang akan segera dikirim karena baik persediaan 

yang ada di gudang  maupun riwayat pelanggan menunjukkan kesiapan untuk 

memenuhi pesanan. 

2. Pesanan ditolak  karena riwayat pelanggan atau kemampuan kredit calon 

pelanggan tidak memenuhi syarat, sehingga dikhawatirkan pelanggan tidak 

akan dapat memenuhi kewajibannya. 

3. Pesanan hanya dapat dipenuhi sebagian, karena barang yang dipesan tersedia 

di gudang namun jumlahnya tidak sebanyak yang diinginkan pelanggan dalam 

pemesanannya, sehingga akan timbul proses backorder. 

 Apabila pesanan pelanggan dapat dipenuhi, seluruhnya atau sebagian, 

Bagian Pengolahan Data mencetak dua jenis dokumen, yaitu: 

1. Kesanggupan memenuhi pesanan, dan 

2. Order penjualan. 

 Dokumen kesanggupan memenuhi pesanan adalah semacam 

pemberitahuan kepada pelanggan bahwa perusahaan bisa memenuhi pesanan 

bersangkutan sesuai dengan kondisi yang ada. 

 Order penjualan adalah dokumen untuk memberikan perintah kepada 

Gudang dan Bagian Pengiriman untuk mengeluarkan barang yang dipesan 
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pelanggan dari Gudang ke Bagian Pengiriman untuk dikemas dan akhirnya 

dikirimkan pada pelanggan. 

 

2.6 Pengertian Efektivitas 

 Untuk memahami pengertian efektivitas, berikut ini akan diuraikan tentang 

pengertian efektivitas oleh Arens (2000; 801) adalah: 

 “Effectiveness refers to the accomplishment of the objective where as 

efficiency refers to the resources use to achieve those objectives.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan sebagaimana efisiensi dikaitkan dengan penggunaan sumber 

daya untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana tujuan 

dari perusahaan/organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan 

penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan dengan sumber yang 

digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

 

2.7 Pengendalian Internal 

 Dalam mengelola suatu perusahaan, pengendalian sangat penting untuk 

mengawasi penyelewengan yang bersifat administratif maupun fisik. Hal ini 

disebabkan pimpinan sudah tidak mungkin mengawasi langsung seluruh kegiatan 

perusahaan, dikarenakan jenjang pengawasan yang telah meluas. 

 Bagi perusahaan yang berkembang dan memiliki beberapa departemen 

serta mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, pengendalian internal akan 

menjadi alat bagi pimpinan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Hal ini 

merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari, mengingat bahwa pimpinan 

memiliki kuasa penuh dan dapat mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas 

dalam perusahaan. Pengendalian internal bukanlah dimaksudkan untuk 

meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan 

tetapi dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan segala 

kecurangan, kesalahan dan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan dapat 
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ditekan serendah mungkin dan kalaupun semua hal itu terjadi dapat segera 

diketahui dan sekaligus dikendalikan. 

 

2.7.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal menurut Committee Of Sponsoring Organization 

(COSO) yang bersumber pada SAS No.78 (2000; 3) yaitu: 

“Internal control is process, effected by an entity’s board of director, 

management and other personel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectives in the following 

categories: 

a. Reliability of financial reporting 

b. Compliance with applicable laws and regulations 

c. Effectiveness and efficiency of operation” 

 

 Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pengendalian internal merupakan 

suatu proses yang dihasilkan oleh satu kesatuan usaha dengan maksud untuk 

memberikan jaminan yang pasti bagi tujuan perusahaan yang mencakup 

diandalkannya laporan keuangan, ketaatan pada peraturan dan kebijakan yang 

berlaku dan keefektivan dan efisiensi usaha. 

 

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal 

 Dalam rangka merancang suatu pengendalian internal maka perlu melihat 

tujuan dari pengendalian internal itu sendiri. Menurut Mulyadi  dan Kanaka 

(1998: 71), bahwa tujuan pengendalian internal yaitu: 

“1. Keandalan pelaporan keuangan 

 2. Kepuasan terhadap hukuman dan peraturan yang berlaku 

 3. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan”. 

 Penjelasan dari definisi tersebut: 

1. Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan 

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku dan 

diterima secara umum. 
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2. Mencapai tujuan perusahaan dengan adanya pengendalian internal yang 

memadai, diharapkan dapat ditatinya peraturan dan hukum yang berlaku. 

3. Suatu perusahaan efektif bila telah mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Namun kegiatan pencapaian tujuan itu harus 

diikuti dengan efisiensi. Dalam hal ini bahwa kegiatan untuk pencapaian 

tujuan itu memberikan hasil yang lebih besar atau biaya yang dikeluarkan 

harus lebih kecil dari hasil yang diperoleh. 

 

2.7.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

 Suatu pengendalian internal yang baik dan memadai perlu adanya unsur-

unsur yang berhubungan secara langsung dengan tujuan pengendalian. Unsur-

unsur ini merupakan cara perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi 

Yusuf (1996; 261) pengendalian internal memiliki lima unsur  sebagai berikut: 

“An organization’s internal control process consists of five elements: the 

control environment, risk assessment, control activities, information and 

communication and monitoring” 

 

 Dari unsur-unsur pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment) 

Merupakan pencipta suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran personel organisasi dan mempengaruhi kesadaran 

personel organisasi tentang pengendalian. 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian internal, yang berbentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas antara lain: 

a. Nilai Integritas dan Etika (Integrity and Ethical Values) 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri manusia yang 

mendesain  dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai 
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desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung 

tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak 

terwujudnya tujuan pengendalian internal. Oleh karena itu tanggung jawab 

manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas suatu kemampuan 

untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya. 

b. Komitmen Terhadap Kompetensi (Commitment to Competence) 

Personel disetiap organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, komitmen 

terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perpaduan antara 

kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan 

kompetensi. 

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit (Board of Directors and 

Audit Committee Participation) 

Komite audit harus membantu dewan komisaris dalam melaksanakan 

tugasnya. Dengan adanya kerjasama antara dewan komisaris dan dewan 

komite akan menciptakan iklim pengendalian yang baik dalam perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas. 

d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen (Management’s Philosophy and 

Operating Style) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan tentang dasar (basic believes) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa 

yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan dan mencerminkan ide manager tentang bagaimana operasi 

suatu aktivitas harus dilaksanakan. 

e.   Struktur Organisasi (Organizationals Structure) 

Pengembangan struktur organisasi suatu usaha mencakup pembebanan 

tanggung jawab dan pembagian wewenang yang ada di dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

f.  Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggung Jawab (Assignment of 

Authority and Responsibility) 
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Merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi 

dengan pembagian wewenang yang lebih jelas, organisasi akan 

mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

g. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia (Human Resource Policies 

and Practices) 

Pengendalian internal yang baik tidak akan menghasilkan informasi 

keuangan yang handal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak 

kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki 

kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan pengendalian yang baik 

maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima 

karyawan, mengembangkan kompetensi, menilai prestasi dan memberikan 

kompensasi atas prestasi mereka. 

2. Penaksiran Resiko (Risk assessment) 

Ditujukan untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identitas, analisis, dan 

pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan, sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. 

Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap 

resiko yang timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi 

yang belum pernah dikenal 

b. Perubahan standar akuntansi 

c. Hukum dari peraturan baru 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi bantu yang 

digunakan untuk pengolahan informasi 

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan 

dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat dalam fungsi tersebut 

3. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) 

Merupakan identifikasi, menangkap dan menukar informasi dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang didalamnya meliputi metode dan cara 

pencatatan, memproses, meringkas dan melaporkan transaksi suatu satuan dan 
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untuk memelihara pertanggungjawaban kekayaan dan utang perusahaan serta 

modal. 

4. Aktivitas Pengendalian (Control activities) 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa 

arahan-arahan atau perintah telah dijalankan dengan benar. Aktivitas 

pengendalian membantu menjelaskan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

dilakukan untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 a. Pengendalian Pengolahan Informasi: 

 1. Pengendalian umum 

 2. Pengendalian aplikasi 

  a) Otorisasi memadai 

  b) Perancangan dan penggunaan dan pencatatan memadai 

  c) Pengecekan secara independent 

b. Pemisahan fungsi yang memadai 

c. Pengendalian fisik 

d. Review atas kerja 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. 

Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya dilakukan pekerjaan 

tersebut baik pada tahap perancangan maupun pengoperasian pengendalian 

pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal 

beroperasi sebagaimana diharapkan, dan untuk menentukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

 

2.7.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Menurut Wing Wahyu Winarno  (1994; 319) keterbatasan pengendalian 

internal adalah sebagai berikut: 

“1. Lingkungan Eksternal yang sering berubah dengan cepat, 

misalnya perkembangan teknologi dan berbagai peraturan yang 

harus ditaati perusahaan. 
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  2.  Berbagai kemungkinan kegiatan yang memerlukan pengendalian 

internal misalnya, data dipakai atau diakses oleh orang yang 

tidak berhak sehingga data hilang atau rusak. 

  3.   Kesulitan mengikuti perkembangan komputer yang sangat pesat. 

  4.   Faktor kelemahan manusia. 

 Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (1994: 319) mengemukakan 

mengenai keterbatasan pengendalian internal, yaitu: 

“Kesalahan penerapan kebijakan dan prosedur mungkin timbul dari 

sebab-sebab misalnya salah mengenai instruksi yang diberikan, 

perhatian dan lelah. Lebih lanjut, jika terjadi per sekongkolan baik 

antara orang-orang dalam suatu perusahaan atau dengan pihak luar 

atau jika manajemen melanggar kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan”. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu disebabkan adanya 

perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga mengalami kesulitan untuk 

mengikuti perkembangannya. Selain itu manusia yang melaksanakan 

pengendalian internal mempunyai kelemahan dan ada kemungkinan terlibat dalam 

persekongkolan. 

 Mulyadi  dan Kanaka (1998; 172) menjelaskan keterbatasan dan 

kelemahan pengendalian internal, dikelompokkan menjadi: 

 1. Kesalahan dalam pertimbangan 

 2. Gangguan 

 3. Kolusi 

 4. Pengabaian oleh manajemen 

 Keterbatasan dan kelemahan dari pengendalian internal diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil untuk melaksanakan tugas 
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rutin, karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu atau tekanan 

lainnya. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian internal yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau kelalaian, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen 

dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan 

gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun 

untuk melindungi kekayaan untitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan 

atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang 

dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan 

yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang tidak wajar. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut, 

karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak 

mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat 

pengendalian internal. 

 

 Hotel 

 Hotel merupakan sarana pendukung bagi tersedianya fasilitas pariwisata. 

Melalui tersedianya hotel maka dunia pariwisata dapat saling berkembang karena 

dapat terpenuhinya kebutuhan para turis domestik maupun turis mancanegara 

berupa pelayanan penginapan. 
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2.8.1 Pengertian Hotel 

 Pengertian hotel berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI 

No PM atau PW 301 atau Pnb 77 adalah sebagai berikut: 

“Hotel merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan 

penginapan berikut makan dan minum” 

 

 Sedangkan pengertian hotel berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pariwisata dan Telekomunikasi SK: KM 34 atau HK 103 atau MPPT 87 adalah 

sebagai berikut: 

“Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang dipergunakan 

sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan 

penginapan atau makan dan minum serta memenuhi ketentuan 

persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan” 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan badan 

usaha yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) dan fasilitas-

fasilitas yang dimiliki dengan tujuan komersial, dimana pendapatan utama 

diperoleh dari pelayanan kepada tamu yang menginap dan menggunakan kamar 

dan fasilitas yang disediakan. 

 Hotel dapat dibedakan menurut jenisnya, adalah sebagai berikut: 

1. Hotel Bisnis, adalah hotel yang dirancang untuk orang-orang yang 

mempunyai kepentingan usaha atau dagang. Biasanya jenis ini terletak di 

pusat kota atau pusat perdagangan. 

2. Hotel Residen, adalah hotel yang dirancang untuk tamu yang akan tinggal 

lama. Hotel jenis ini biasanya berada di tengah pemukiman masyarakat 

dengan tarif khusus sesuai dengan lamanya tinggal. 

3. Hotel Resort, adalah hotel yang dirancang untuk tamu yang mempunyai 

tujuan khusus (beristirahat atau berlibur). Letak hotel ini biasanya berada di 

kawasan pegunungan dan pedalaman (pedesaan) dengan tarif kamar yang 

umumnya mahal. 
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4. Ditinjau dari segi fasilitas kamar yang disediakan, dibagi menjadi: 

1. Penginapan atau Losmen 

2. Hostel 

3. Motel 

4. Hotel 

Penginapan atau Losmen yang paling rendah fasilitasnya sehingga yang paling 

murah tarifnya. Sedangkan Motel (dalam bentuk rumah) atau Hotel dengan 

tarif paling tinggi karena menyediakan banyak fasilitas untuk tamunya. 

5.   Ditinjau dari segi tingkatan atau kelas hotel dibedakan atas tanda bintang (*). 

Semakin banyak jumlah bintang maka persyaratan fasilitas dan pelayanan 

(service) yang dituntut semakin banyak dan baik. Kriteria klasifikasi hotel 

berdasarkan bintang adalah sebagai berikut: 

1. Hotel berbintang satu (*) 

2. Hotel berbintang dua (**) 

3. Hotel berbintang tiga (***) 

4. Hotel berbintang empat (****) 

5. Hotel berbintang lima (*****) 

Dengan rincian klasifikasi sebagai berikut: 

1. Klasifikasi hotel berbintang satu (*) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar. 

b. Kamar mandi di dalam. 

c. Luas kamar standar, minimum 20m². 

2.   Klasifikasi hotel berbintang dua (**) 

  Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar. 

b. Kamar suite, minimum 1 kamar. 

c. Kamar mandi di dalam. 

d. Luas kamar standar, minimum 22m². 

e. Luas kamar suite, minimum 44m². 
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3.   Klasifikasi hotel berbintang tiga (***) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar. 

b. Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar 

c. Kamar mandi di dalam 

d. Luas kamar standar, minimum 24m². 

e. Luas kamar suite, minimum 48m² 

4.  Klasifikasi hotel berbintang empat (****) 

Persyaratan: 

5. Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar. 

6. Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar. 

7. Kamar mandi di dalam. 

8. Luas kamar standar, minimum 24m². 

9. Luas kamar suite, minimum 48m². 

5.   Klasifikasi hotel berbintang lima (*****) 

Persyaratan: 

f. Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar. 

g. Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar. 

h. Kamar mandi di dalam. 

i. Luas kamar standar, minimum 26m². 

j. Luas kamar suite, minimum 52m². 

 

2.8.2 Jasa-jasa Hotel 

 Perusahaan perhotelan menyediakan berbagai jasa berupa: 

1. Jasa utama yakni menyewakan kamar dengan makanan (American Plan) atu 

tanpa makanan (European Plan) 

2. Jasa-jasa lainnya adalah: 

a. Menyewakan ruang pertemuan (convention hall) 

b. Menyewakan kolam renang 

c. Menyewakan tempat hiburan (bar, karaoke, pub) 

d. Biro perjalanan 
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e. Toko cindera mata (gift shop) 

f. Gallery 

g. Retail store, tea shop, coffe shop 

h. Massage and spa 

 

 Pengendalian Dalam Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Menurut Wing Wahyu Winarno  (1999; 102), Pengendalian internal 

dalam sistem pengolahan data elektronik terdiri dari: 

“Pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi 

(application control)”. 

 

2.9.1 Pengendalian Umum 

 Pengendalian umum mencakup rencana organisasi dan operasi dari 

kegiatan sistem pengolahan data elektronik. Tujuan pengendalian umum yaitu: 

1. Mendokumentasikan, Me-review, menguji , dan menyetujui sistem dan 

program. 

2. Melakukan pengendalian perangkat keras. 

3. Melakukan pengendalian atas akses pada peralatan dan file data. 

 Pengendalian umum terdiri dari: 

1. Praktek manajemen yang sehat 

Praktek manajemen yang sehat merupakan pengendalian yang paling efektif. 

Pengendalian ini meliputi perencanaan, penganggaran, pemilihan karyawan dan 

pengendalian atau supervisi terhadap karyawan. 

2. Pengendalian Operasional 

Pengendalian ini lebih ditekankan pada aspek teknis dan bukan pada aspek 

manajerial, sehingga biasanya pelaksanaannya diserahkan pada manajer tingkat 

bawah. Mirip dengan pengendalian manajemen, pengendalian operasional juga 

meliputi 3 fase yaitu: 

a. Penetapan standar teknis 

b. Penilaian prestasi 

c. Pengambilan keputusan, terutama sebagai tindakan korektif 
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3. Pengendalian Organisasi 

Pengawasan organisasi ini dirancang untuk memberi pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas untuk tiap bagian perusahaan. Setiap penanganan 

transaksi harus melibatkan beberapa bagian organisasi. Pembagian tugas dan 

tanggung jawab didasarkan pada pemisahan fungsi otorisasi, pencatatan dan 

penyimpanan. 

4. Pengendalian Dokumentasi 

Semua komponen sistem informasi harus didokumentasikan dengan jelas. 

Adanya dokumen akan: 

� Memudahkan karyawan memahami kebijakan dengan jelas 

� Membantu karyawan memahami hubungan antar bagian dalam perusahaan 

� Menjamin bahwa berbagai prosedur dilaksanakan secara konsisten, efisien 

dan terpercaya 

Dokumen harus disimpan dengan baik sehingga dapat disediakan saat 

diperlukan. 

5. Pengendalian Otorisasi 

Otorisasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis: 

a. Otorisasi khusus, yaitu persetujuan yang ditetapkan untuk keadaan tertentu. 

b. Otorisasi umum, yaitu persetujuan yang ditetapkan untuk keadaan atau 

peristiwa rutin. 

6. Pengendalian Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Tujuan pengendalian ini untuk mengecek kemungkinan adanya peralatan atau 

program yang tidak berfungsi, sehingga akan meningkatkan kehandalan 

perhitungan, manipulasi dan transfer data dalam sistem komputer.  

Pengendalian perangkat keras berupa: 

a. Parity check 

Digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tersimpan dalam 

komputer. 

b. Echo check 

Untuk meyakinkan bahwa alat-alat input masih tetap berfungsi dengan 

memuaskan bila dibutuhkan. 
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c. Read after write check 

Untuk meyakinkan apakah data telah direkam di magnetic disk dan magnetic 

tape telah terekam dengan baik dan benar. 

d. Dual read check 

Untuk meyakinkan apakah data telah dibaca dengan cermat. 

e. Validity check 

Untuk meyakinkan bahwa data telah dikodekan dengan benar. Pengecekan 

perangkat keras lainnya adalah: 

a) Duplicate circuit, untuk menghasilkan kalkulasi dan mengecek hasilnya 

b) Schedule preventive maintenance, untuk memperbaiki komputer secara 

berkala 

c) Diagnostic test routine, untuk pengecekan terhadap hardware untuk 

mengetahui kelemahannya. 

Pengecekan perangkat lunak berupa: 

a. Label check, untuk pengecekan atas isi label internal pada pita dan disc 

magnetic. 

b. Read write check, untuk pemberhentian secara otomatis atas suatu program 

jika pembacaan atau penulisan tidak diperkenankan. 

7. Pengendalian keamanan fisik 

Pengendalian keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan 

terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan manusia di dalam perusahaan. 

Bila pengamanan fisik tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka dapat 

mengakibatkan: 

a. Menurunnya operasi kegiatan. 

b. Membahayakan sistem. 

c. Menurunnya atau menghilang harta kekayaan milik perusahaan 

Pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat dan penempatan fisik yang 

dapat membantu melindungi harta kekayaan milik perusahaan. Teknik tersebut 

dapat berupa: 
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a. Pengawasan terhadap pengaksesan fisik 

Pengawasan ini dapat berupa penempatan petugas keamanan, pengisian 

agenda kunjungan, penggunaan tanda pengenal, pemakaian kartu identitas, 

dan penggunaan circuit television. 

b. Pengaturan local fisik 

Pengaturan ini berupa lokasi yang tergantung oleh lingkungan dan gedung 

yang terpisah. 

c. Penerapan alat-alat pengamanan 

Penerapan alat-alat pengamanan seperti alat pemadam kebakaran, 

uninterruptible power system (UPS), stabilizer, AC, dan pendeteksi 

kebakaran. 

8. Pengendalian keamanan data 

Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap data 

yang tersimpan diluar supaya tidak hilang, rusak, dan tidak diakses oleh orang 

yang tidak berhak. Beberapa pengendalian keamanan data antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan data log 

Agenda (log) dapat digunakan dalam proses pengolahan data untuk 

memonitor, mencatat, dan mengidentifikasikan data. 

b. Proteksi file 

Beberapa alat atau teknik telah tersedia untuk menjaga file dari penggunaan 

yang tidak benar, yang dapat menyebabkan rusak atau tergantinya data 

dengan nilai yang tidak benar. Diantaranya label file eksternal. 

c. Pembatasan pengaksesan 

Tujuan pembatasan pengaksesan adalah untuk mencegah personel yang tidak 

berwenang untuk mengakses data, yaitu: 

1) Otorisasi dan identifikasi 

Setiap personil yang telah berhak mengakses data telah diotorisasi diberi 

pengenal (identifikasi) tertentu dan menggunakan kode untuk mengakses 

data tersebut. Kode-kode ini disebut dengan password. Setiap kali data 

akan diakses, password yang tidak dikenal akan ditolak oleh komputer. 
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2) Pembahasan pemakaian 

Mereka yang telah dapat otorisasi mengakses data dengan menggunakan 

password tertentu, harus dibatasi terhadap penggunaan datanya untuk 

keperluan mereka saja. Data lain yang ada pada masing-masing bagian 

dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat diakses. Dengan demikian 

mereka tidak dapat mengakses data lain yang bukan haknya, walaupun 

masih dapat mengakses data yang menjadi haknya. 

d. Data back up dan recovery 

Pengendalian ini berfungsi untuk menjaga bila file atau data mengalami 

kerusakan, kehilangan atau kerusakan data. 

 

2.9.2 Pengendalian Aplikasi 

 Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang diterapkan selama 

pengolahan data berlangsung. Pengendalian aplikasi pengolahan (processing 

control) dan pengendalian pengeluaran (output control). 

 Tujuan pengendalian aplikasi adalah: 

1. Menjamin bahwa semua transaksi yang diotorisasi diproses secara lengkap 

dan lebih dari satu kali 

2. Menjamin bahwa data transaksi telah lengkap dan teliti 

3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan 

keadaan 

4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang 

telah diterapkan 

5. Menjamin bahwa program aplikasi dapat terus berfungsi 

 

Pengendalian aplikasi terdiri dari: 

1. Pengendalian masukan 

Yaitu tindakan untuk memastikan data transaksi yang benar dicatat secara 

lengkap dan memastikan data yang salah terdeteksi sehingga dapat dikoreksi. 

Pengendalian masukan terdiri dari: 
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a. Otorisasi transaksi 

Dalam metode batch otorisasi dapat berupa pemberian paraf, tanda tangan 

atau cap. Dalam metode online data dapat langsung dimasukkan ke dalam 

komputer. 

b. Pencatatan 

Dalam sistem manual dan batch, semua data harus dicatat melalui dokumen 

sumber. Dalam sistem online data dapat langsung dimasukkan ke dalam 

komputer. 

c. Pengurutan 

Yaitu dokumen yang akan diinput ke komputer harus disertai keterangan 

berapa banyak dokumen yang akan di input ke dalam komputer data harus 

disertai keterangan berapa banyaknya dokumen yang akan diolah. 

d. Edit dan transaksi 

Yaitu memperkecil kesalahan data dengan memasukkan transaksi dengan 

alat-alat pengawasan. 

e. Pengubahan data transaksi 

Yaitu pengubahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Proses ini membuka 

peluang terjadinya kesalahan data, oleh karena itu data-data yang diubah 

haruslah dibandingkan untuk menjamin kebenarannya. 

f. Pengiriman data 

Yaitu pengendalian untuk memastikan apakah data sudah diterima dengan 

benar. 

2. Pengendalian proses 

Yaitu pengendalian terhadap proses yang dilakukan setelah data diinput. 

Tujuan Pengendalian proses adalah: 

a. Data diolah secara teliti dan lengkap. 

b. File dan program yang digunakan sudah benar. 

Pengendalian proses terdiri dari: 

a. Kontrol setiap proses 

Dilakukan dengan cara mencetak laporan setiap kali selesai menjalankan 

suatu proses. 
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b. Cek file dan program 

Untuk menjamin bahwa program yang dimasukkan sudah benar. Biasanya 

disimpan pada pita magnetik, disket, kaset atau hard disc eksternal. 

c. Keterkaitan telusuran audit 

Berbentuk laporan yang tercetak dan biasanya setelah suatu proses 

dikerjakan. Dalam sistem batch, laporan dihasilkan setiap selesai proses, 

sedangkan dalam sistem online, laporan dihasilkan setelah akhir jam kerja. 

3. Pengendalian keluaran 

Yaitu untuk menjamin bahwa keluaran yang dihasilkan oleh sistem sudah 

lengkap, benar, dan di distribusi ke pemakai yang berhak. 

Pengendalian keluaran terdiri dari: 

a. Mengkaji hasil laporan 

Setiap laporan yang dihasilkan oleh sistem harus diperiksa dan dikaji ulang 

sebelum di distribusi ke pemakai akhir. Selain itu semua perubahan terhadap 

file induk harus di cetak dan juga harus dicetak laporan yang berisi keadaan 

yang menyimpang sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen. 

b. Pengawasan distribusi laporan 

Bagian pengolahan data harus mempunyai daftar yang berisi nama-nama atau 

bagian yang berhak menerima suatu laporan. Kemungkinan lain adalah 

laporan sudah dicantumkan siapa saja penerima laporan. 

 

2.9.3 Pengendalian Pengolahan Data Elektronik Penjualan 

 Prosedur penjualan berbasis komputer memiliki pengendalian internal 

yang diterapkan pada aplikasi-aplikasi kegiatan, dalam bentuk pengendalian 

aplikasi (application control), pada setiap tahap pengolahan data. Adapun 

pengendalian Pengolahan Data Elektronik penjualan menurut Nugroho 

Widjajanto  (2001; 338) adalah sebagai berikut: 

“1. Validity check. Untuk mengecek nomor kode pelanggan dan nomor kode 

barang persediaan dengan jalan membandingkannya dengan informasi 

pada master file piutang dan master file persediaan. 
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2. Redundant data check. Untuk mengecek nomor kode pelanggan dan nama 

serta nomor kode barang berikut uraian barang dengan tujuan untuk 

mendeteksi  kemungkinan adanya kesalahan entry data atau datanya 

valid namun nomornya keliru. 

3. Field check. Untuk mengecek bahwa suatu field numeric tertentu telah 

diisi dengan data numeric serta untuk menghindari terjadinya kesalahan 

dalam proses berikutnya. 

4. Reasonable test. Untuk mengecek kecermatan kuantitas yang dipesan. 

Pengujian ini dilaksanakan dengan membandingkan kuantitas barang 

yang dipesan dengan kuantitas standar yang biasanya dipesan 

sebagaimana direkam dalam record pada master file persediaan. 

5. Range check. Untuk mengecek kelayakan atas tanggal pesanan dan 

tanggal penyerahan. 

6. Completeness check. Untuk menguji bahwa setiap transaksi telah memuat 

unsur data yang benar.” 

 Dengan memulai rangkaian pengecekan dan pengujian di atas, data yang 

lolos dianggap merupakan data yang akurat dan valid untuk diproses lebih lanjut. 

Data yang tidak lolos akan ditampilkan dilayar monitor sehingga dapat dikoreksi. 

 

2.10 Manfaat Pengolahan Data Elektronik Penjualan Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Jasa Sewa Kamar 

 Sistem pengolahan data elektronik penjualan dengan pengendalian internal 

mempunyai pola yang saling menunjang, bila suatu perusahaan mempunyai 

sistem pengolahan data elektronik penjualan secara memadai, maka akan 

menciptakan pengendalian internal yang memadai pula. 

 Kebutuhan komputer dalam pengolahan data terutama dalam pengolahan 

data penjualan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Penggunaan komputer 

dalam bidang ini dirasakan perlu karena pada dasarnya pengolahan data penjualan 

lebih rumit dari yang dibayangkan, salah satu penyebabnya adalah penjualan 

sangat berkaitan dengan pendapatan perusahaan, banyaknya jenis barang/jasa 

yang dijual, adanya potongan penjualan dan lain-lain. 
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 Dikarenakan volume dan kerumitan dalam pengolahan data penjualan 

maka peran dan fungsi komputer sebagai alat bantu sangat diperlukan. Hal ini 

terkandung dalam pengertian komputer menurut Chusing yang dialihbahasakan 

oleh Ruchyat Kosasih (1991; 110) yaitu: 

“Komputer adalah suatu alat elektronik dengan kecepatan yang 

tinggi yang mampu melaksanakan perhitungan dan operasi serta 

menyimpan dan melaksanakan serangkaian instruksi yang akan 

memungkinkan untuk melakukan serangkaian operasi.” 

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat sistem 

pengolahan data elektronik penjualan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar adalah: 

1. Membantu meningkatkan efektivitas kegiatan usaha, termasuk 

pengendalian atas penjualan jasa sewa kamar 

2. Sebagai alat bagi manajemen dalam mengetahui informasi penjualan 

perusahaan secara tepat dan dapat dipercaya 

3. Menentukan tingkat kebenaran data akuntansi yang dibuat dan 

keefektivitasan pengendalian internal 

4. Menentukan sejauh mana perlindungan atas pencatatan dan pengamanan 

kekayaan perusahaan dari kecurangan 

5. Dapat melindungi perusahaan dari berbagai kerugian, penggunaan sumber 

daya yang berlebihan, kerusakan, hilangnya catatan, hilangnya aktivitas 

karena kelalaian karyawan, dan penyelewengan yang dilakukan karyawan. 

 Walaupun Pengeluaran dana untuk membuat sistem pengolahan data 

elektronik sangat mahal, namun dari segi efektivitasnya sangat dirasakan terutama 

dalam pengolahan data transaksi menjadi informasi yang berkualitas serta 

dokumentasi terhadap penjualan yang lebih baik. 


