
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 854) 

1. bagian yang dimainkan oleh seorang pemain 

2. tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa 

 

Sedangkan pengertian peranan (role) menurut Komarudin (1994: 768) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertakan suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
 
Bedasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peranan adalah 

sesuatu yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada variabel tertentu dalam 

hubungan sebab akibat.  

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu alat memproses data untuk 

menghasilkan informasi bagi pihak pemakai eksternal. Sistem informasi akuntansi 

adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk setiap jenis informasi. 
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Sistem informasi akuntansi menurut Gelinas, Sutton and James E. Hunton 

(2005: 15) : 

”Accounting Information System (AIS), a specialized subsystem of the 

information system. The purpose of this seperate AIS was to collect, process , 

and report information related to the financial aspects of business events.” 

 

Menurut Bodnar and Hopwood (2004:1) : 

”An accounting information system (AIS) is a collection of resources, such as 

people and equipment, designed to transform financial and other data into 

information. This information is communicated to a wide variety of decision 

makers ”. 

 

Sedangkan menurut Wilkinson (2000:7) mendefinisikan sistem informasi akuntansi 

sebagai berikut: 

 

”An Accounting Information System is unified structure within an entity, such 

as a business firm, that employs physical resources and other components to 

transform economic data into accounting information, with the purpose of 

satisfying the information needs of a variety of users”. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari 

koordinasi manusia, alat, metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang 

terstruktur dan jelaslah bahwa suatu sistem informasi mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Sumber daya manusia 

2. Sumber daya modal 

3. Sumber daya teknologi 
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4. Sebagai alat manajemen, yaitu dalam melakukan perencanaan, pengendalian 

dan pengambilan keputusan yang berguna dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 

Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data harus merupakan 

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

dan terkontrol. Informasi yang terstruktur adalah informasi yang berguna dan 

dihasilkan oleh suatu sistem 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 diandalakan bagi mereka yang memerlukannya dan 

melindungi organisasi dari risiko yang mungkin bersal 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 sistem informasi 

berdasarkan komputer atau computer based information system (CBIS) 

Perbedaan utama sistem secara manual dan sistem menurut pendekatan 

pengolahan data elektronik menurut Azhar Susanto (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 sistm 
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. 
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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”. 

 
 

Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan, bagaiamana suatu perusahaan 

dapat dikatakan menggunakan sistem informasi dengan pengolahan data elektronik 

dan apa hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan pengolahan data 

elektronik. Berikut kutipan yang penulis ambil untuk menjelaskan hubungan tersebut 

menurut Azhar Susanto (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. Mecanical information system, 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 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 penggunaan 

komputer. Berkurangnya keterlibatan manusia dalam penanganan transaksi yang 

diproses oleh komputer dapat menutup kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem 

manual. 

 

2.3 Pengertian 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 ke dalam bentuk yang berguna dan lebih 

berarti, berupa informasi. 
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Menurut George H. Bodnar dan Willian S.Hopwood yang diterjemakan oleh 

Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006:5) adalah : 

” Pemrosesan data elektronik (EDP) merupakan penggunaan teknologi 
komputer untuk menjalankan pemrosesan data transaksi suatu organisasi. 
EDP merupakan satu aplikasi sistem informasi akuntansi yang fundamental di 
setiap organisasi. Seiring perkembangan teknologi komputer, yang makin 
banyak dikenal oleh masyarakat, istilah pemrosesan data (DP) memiliki 
pengertian yang sama dengan EDP”. 

 

Sedangkan menurut Jogiyanto (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) yang dikenal juga dengan nama Electronic Data Processsing 

adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian dalam suatu organisasi yang saling 

berhubungan yang dalam prosesnya input-proses-outputnya 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 bagasa latin computare yang berarti menghitung 

(to compute). Pengertian komputer menurut Tata Sutabri ( 2004: 77) adalah sebagai 

berikut : 

 

”Sistem komputer merupakan kombinasi terpadu dari perangkat keras, 

perangkat lunak, komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi, 

dan prosedur-prosedur pemrosesan. Masing-masing dari lima komponen ini 

hanya memberikan nilai kecil bagi pemenuhan kebutuhan komputasi”. 
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Definisi komputer menurut Flory yang dialihbahasakan oleh Jogiyanto 

(2001:2) adalah sebagai berikut: 

 

”Komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan 

yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi 

logika, tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikan selama 

pemrosesan”. 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komputer merupakan suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja bersama-

sama. 

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 dan 

dapat melakukan serangkaian pekerjaan secara otomatis dalam kecepatan yang 

tinggi melalui instruksi yang diberikan manusia. 

 

2.3.1 Tujuan 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”. 
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Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Relevan : Suatu sistem informasi mempunyai kemampuan pemrosesan terbatas. 

Jadi hanya data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau masa depan 

perusahaan. 

2. Meningkatkan hasil : Salah satu ukuran dari sistem konversi data adalah laju 

konversinya, kuantitas data yang dikonversi sistem selama suatu periode waktu 

tertentu peningkatan laju konversi meningkatkan kinerja sistem. 

3. Efisien : Istilah efisiensi mengacu pada hasil yang dicapai dengan kumpulan 

sumber daya tertentu. Sistem konversi data yang efisien pada umumnya 

menghasilkan laju konversi yang tinggi dengan biaya yang wajar. 

4. Tepat waktu : 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. Fleksibel : 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. Akurat dan Aman : Untuk menghasilkan bahwa data yang dapat diandalkan, 

sistem konversi data membutuhkan tindakan-tindakan pengendalian dan 

pengamanan yang memadai. 

7. Ekonomis: Mengkonversi data 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. 
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2.3.2 Aspek Teknis Pengolahan Data Elektronik 

Untuk menjamin keberhasilan kegiatan komputerisasi, maka diperlukan 

penanganan atas berbagai aspek teknis tertentu agar dapat menghasilkan performa 

yang dikehendaki. 

Sebagai suatu sistem informasi sistem pengolahan data elektronik terdiri dari 

3 aspek teknis, menurut Azhar Susanto (2001: 157) yaitu : 

”1. Perangkat keras (hardware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3. Manusia (brainware)” 

 

2.3.2.1 Perangkat Keras (hardware) 

Perangkat keras komputer mencakup peralatan fisik yang secara keseluruhan 

sering disebut sebagai komputer itu sendiri. Peralatan-peralatan ini mencakup unit 

processor pusat, processor pendukung, penyimpanan sekunder, peralatan masukan 

dan peralatan keluaran. 

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. alat masukan 

alat masukan merupakan alat untuk memasukkan data yang akan diproses 

kedalam komputer. Alat masukan dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

yaitu alat masukan langsung dan alat masukan tidak langsung. 

a. alat masukan langsung 

berarti data langsung diproses oleh Central Processing Unit (CPU) tanpa 

terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan luar sehingga memungkinkan 

interaksi langsung antara pemakai dengan sistem komputer. Contoh alat 

masukan langsung adalah keyboard, visual display terminal, dan pointing 

device. 

b. alat masukan tidak langsung  

berarti data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh Central 

Processing Unit (CPU), tetapi direkamkan dahulu ke satu media machine 
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readable form (bentuk yang hanya dapat dibaca oleh komputer) yang 

berbentuk simpanan luar. Contoh alat masukan tidak langsung adalah 

magnetic disc. 

 

2. alat pemroses 

Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat masukan dan hasilnya akan 

ditampilkan di alat keluaran. Alat pemrosesan terdiri dari CPU (Central 

Processing Unit) dan Main memory. 

a. CPU (Central Processing Unit) 

CPU adalah pusat pengolahan program atau tempat pemrosesan instruksi-

instruksi program. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari: 

1) Control Unit 

Control Unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang 

ada pada sistem komputer. Unit pengendalian mengatur kapan alat 

masukan menerima data dan kapan data diolah serta ditampilkan pada alat 

keluaran 

2) Arithmetic and logic unit (ALU) 

Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau 

matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 

 

b. Main Memory Unit 

Main memory unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas yang 

besar terdiri dari: 

1) Random Acces Memory (RAM) 

Semua data program yang dimasukkan melalui alat masukan akan 

disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori yang dapat 

di akses yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

2) Read Only Memory (ROM) 

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer tidak 

bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik 

pembuatnya, berupa sistem operasi (operating system) 

 

3. alat keluaran 

Keluaran yang dihasilkan dari pengolahan data dapat berupa tulisan (terdiri dari 

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

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

dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin (machine-readable form). 

Untuk mendapatkan bentuk-bentuk keluaran tersebut, maka dibutuhkan alat untuk 

menampilkannya, yaitu alat keluaran yang dapat berupa : 

a. Hard copy device  

berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan, serta image pada media 

keras seperti kertas. Yang termasuk hard copy device yang umum 

dipergunakan adalah printer. Printer merupakan alat pencetak dengan media 

kertas, dan kertas yang digunakan umumnya adalah continuous form. 

b. Soft copy device  

berupa alat yang dipergunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada 

media lunak yang berupa signal elektronik. Soft copy device dapat berupa 

video display (layer yang berupa tabung katoda atau chatode ray tube/CRT). 

c. Drive device,  

berupa alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya 

dapat dibaca oleh mesin pada media seperti misalnya disc drive dan tape 

drive. 

 

4. media penyimpanan 

Main memory di dalam alat pemrosesan merupakan simpanan yang kapasitasnya 

tidak begitu besar. Kadang-kadang diperlukan suatu simpanan yang mempunyai 
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kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam kurun waktu tertentu 

yang disebut external memory (simpanan luar, karena terletak diluar alat 

prosesnya) atau secondary stroge (simpanan kedua, simpanan pertama adalah 

main memory).  

Simpanan luar dapat digolongkan ke dalam alat simpanan pemasukan urut atau 

sequential access-storage device (SASD) dan alat simpanan pemasukan langsung 

atau direct access-storage device (DASD). Kelebihan DASD dibandingkan 

dengan SASD adalah kecepatan dari waktu pemasukannya dan banyak aplikasi 

yang membutuhkan hal seperti ini. Simpanan luar yang termasuk dalam DASD 

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

magnetic tape. 

 

2.3.2.2 Perangkat Lunak (software) 

Software merupakan komponen di luar komputer yang berupa instruksi-

instruksi yang diperlukan oleh komputer, guna memproses dan menghasilkan data 

atau informasi sesuai dengan kehendak dari instruksi tersebut.  

Software terdiri dari : 

1. Sistem operasi (operating software) 

Merupakan kumpulan program-program komputer yang merupakan bagian 

penghubung perangkat lunak antara pemakai dan perangkat keras. Sistem operasi 

mempunyai tiga fungsi utama, yaitu akuntansi & pengamanan, manajemen & 

alokasi sumber daya sistem komputer, serta fasilitas perangkat lunak bagi 

program-program aplikasi pemakai. 

2. Program aplikasi (application software) 

Merupakan program-program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai. 

3. Bahasa komputer (language software) 

Merupakan program yang digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi 

yang tertulis dalam bahasa pemprograman ke dalam bahasa mesin untuk dapat 
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dimengerti oleh komputer yang digunakan untuk mengembangkan program-

program aplikasi. 

2.3.2.3 Manusia (brainware) 

Brainware merupakan aspek manusia yang terlibat dalam sistem komputer 

dan merupakan pusat seluruh kegiatan berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk 

mempersiapkan, mengolah konsep-konsep dan berbagai lain sebelum segala 

sesuatunya dikerjakan oleh komputer. 

Perangkat otak/petugas pengoperasian komputer merupakan aspek manusia 

yang terlibat dalam sistem komputer yang terbagi atas 5 fungsi menurut Widjajanto 

(2001: 237) fungsi-fungsi yang dimaksud yaitu : 

”1. Analisis Sistem 
2. Programming 
3. Operator Komputer 
4. Pengesahan Transaksi 
5. Penugasan Unit Library 
6. Kontrol Data”. 

  

2.3.3 Metode Pengolahan Data Elektronik 

Dalam pengolahan data elektronik terdapat metode yang dipergunakan untuk 

mengolah sumber data, guna menghasilkan informasi bagi para pemakainya. Metode 

yang biasa digunakan dalam pengolahan data elektronik menurut Jogiyanto 

(2000:753) yaitu : 

”1. Batch Processing 

2. Online Processing”. 

 

Tata Sutabri (2004: 90) mengemukakan bahwa: 

”Ada empat macam pendekatan untuk memproses data dalam sistem 
akuntansi, yaitu: 
a. Manual system 
b. Batch sequential processing system 
c. Batch system with on-line inquiry 
d. On-line real time system” 
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Sedangkan menurut Krismiaji (2005: 110) metode pemrosesan data elektronik 

adalah sebagai berikut: 

”1. Pemrosesan secara kelompok (Batch processing). 

2. Pemrosesan seketika (On-line 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 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 

dari data yang direkam ke file transaksi. 

b. Operasi koreksi (edit run) merupakan tahap pengoreksian data yang telah 

dipindahkan di edit dan di validasi. Dalam operasi ini data yang telah direkam 

di file transaksi diperiksa kebenarannya, kelengkapan, keakuratan dan 

validasinya dengan satu 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 (filemaintenance 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. 
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e. Operasi pengutipan file (file extraction run) merupakan suatu proses 

pengambilan atau pengutipan data file tertentu yang direkamkan di file lain 

f. Operasi penghasilan laporan (report generation run) merupakan operasi untuk 

keluaran data laporan. Sering kali operasi ini digunakan dengan operasi 

pemeliharaan file. 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 

 

2.   Online Processing 

Online processing disebut juga dengan transaction processing. Metode 

pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi 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 data yaitu selama proses pemasukan data berlangsung, data di 

edit dulu untuk mengecek kesalahan. 

b. pemutakhiran dan pemeliharaan arsip yaitu kegiatan ketika memasukkan data 

transaksi operator memberitahu sistem komputer jenis transaksi dan jenis 

tindakan. Pemakaian program aplikasi yang sesuai kemudian dipanggil dari 

penyimpanan sekunder dan digunakan untuk melakukan pemrosesan, 
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c. pertanyaan arsip yaitu bila ada informasi yang diperlukan operator akan 

memasukkan pertanyaan melalui alat masukan. Informasi akan ditarik oleh 

perangkat lunak dan informasi yang diperlukan akan muncul dengan cepat. 

d. pembuatan 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 magnetik maka data 

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

 

Apabila diperbandingkan, antara sistem pengolahan secara batch dengan 

online tampak sebagai berikut: 

a. keuntungannya, yaitu: 

1) Sistem batch tidak memerlukan banyak, kompleks, mahal, dalam perangkat 

keras dan lunak jika dibandingkan dengan sistem online. 

2) Bekerja lebih efisien dengan pengolahan secara berurutan pada sistem batch 

jika dibandingkan dengan sistem online dengan sistem acak. 

3) Menyediakan tambahan pengendalian melalui mekanisasi yaitu total batch 

dimana pada sistem online pada umumnya tidak ada. 

 

b. kelemahannya, yaitu : 

1) Pencatatan pada master file menjadi terlambat dengan sistem batch karena 

pencatatan diurutkan sehingga informasi terlambat jika dibandingkan dengan 

sistem online. 
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2) 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. 

3) Pada umumnya memerlukan kegiatan-kegiatan sorting dan penulisan pada 

sistem batch sedangkan pada online tidak perlu. 

4) Memerlukan banyak kegiatan file manual program dan dokumen dasar 

terutama apabila digunakan pita magnetic pada sistem batch sedangkan pada 

sistem online dengan fleksibilitasnya hal tersebut tidak diperlukan. 

Pemakaian metode online maupun batch processing tergantung kepada 

kebutuhan perusahaan. Kedua jenis tersebut dapat dimodifikasi pada pengembangan 

selanjutnya. 

  

2.3.4 Keterbatasan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Dengan keterangan sebelumnya diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengolahan data elektronik memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Apabila terdapat kesalahan pada program atau proses pemasukan data, hasil yang 

akan diperoleh akan salah dan sangat sulit untuk melacak kembali. 

2. Membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan atau profesional di bidang 

komputer. 

3. Komputer membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya, tanpa adanya 

listrik komputer tidak dapat dioperasikan. 

4. Membutuhkan potensi manusia, tanpa adanya manusia yang menjalankan, 

komputer adalah sesuatu benda mati yang tidak ada gunanya. 

 

2.3.5 Sistem Komputer 

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 

muncurnya komputer. Selain mempengaruhi cara memprosesan dan 

penyimpanan data, komputer juga sangat 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 ke seluruh unit organisasi. 

Sebagai akibatnya, manajemen perusahaan dapat fleksibel dalam memilih dan 

mengubah struktur organisasi. Komputer juga dapat sangat membantu 

pengambilan keputusan manajerial. Karena kecepatan pemrosesannya, mereka 

mampu melaksanakan analisis data secara tepat. 

3. Dampak komputer terhadap fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi pada banyak perusahaan telah mengalami banyak peningkatan 

dengan adanya komputer sehingga mempengaruhi fungsi akuntansi baik secara 
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positif maupun negatif. Secara positif, pengolahan data akuntansi dapat dipercepat 

dalam menghasilkan perhitungna-perhitungan maupun informasi akuntansi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan secara negatif, fungsi akuntansi semakin 

berkurang atau hilang tanggung jawab dalam pengolahan data karena dialihkan 

kepada fungsi akuntansi, dan fungsi akuntansi menjadi pengguna informasi. 

Akibatnya fungsi akuntansi atas pengendalian pengolahan data menjadi hilang.  

 

2.4 Gaji 

Dalam suatu perusahaan masalah balas jasa merupakan masalah yang 

mendapat perhatian cukup besar dari manajemen. Hal ini disebabkan karena kegiatan 

perusahaan sangat bergantung pada pegawai perusahaan tersebut. Agar terjadi 

keseimbangan antara kebutuhan pegawai dan kebutuhan perusahaan, maka diperlukan 

kesatuan tujuan antara perusahaan dengan pegawai. 

Salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas kerja, motivasi, dan keputusan 

pegawainya adalah dengan memperhatikan balas jasa bagi pegawai. Jika masalah 

balas jasa ini diatur dengan baik, pegawai akan mendapat kepuasan sehingga dapat 

memicu motivasi kerja dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika 

pegawai merasa balas jasa yang mereka terima tidak layak, maka pekerjaan, motivasi 

pegawai akan menurun. 

 

2.4.1 Pengertian Gaji 

Pengertian Gaji menurut Soemarso (2005: 288) adalah: 

” Gaji merupakan pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas-tugas 

administratif dan pimpinan. Pada umumnya jumlah gaji ditetapkan secara 

bulanan atau tahunan.” 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2005: 245) pengertian gaji adalah sebagai 

berikut : 

”Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai 
konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan 
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sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau dapat juga dikatakan 
sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam 
sebuah organisasi.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan 

oleh perusahaan secara berkala atau periodik yang jumlahnya relatif konstan kepada 

pegawainya. 

 

2.4.2 Sistem dan Prosedur Akuntansi Penggajian 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 240) Sistem akuntansi upah dan gaji 

terdiri dari : 

”1. Sistem dan prosedur penempatan karyawan (Employment procedure) 

2. Sistem dan prosedur pencatatan waktu (Time keeping procedure) 

3. Sistem dan prosedur pengupahan (Payroll procedure) dan gaji” 

 

2.4.2.1 Sistem dan Prosedur Penempatan Karyawan (Employment Procedure) 

La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 240) mengungkapkan tentang kegiatan 

personalia yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penempatan karyawan 

adalah : 

“1. Pencarian karyawan 
2. Menginterviu (mewawancarai) karyawan 
3. Mengeluarkan surat pengangkatan dan menempatkan karyawan 
4. Melakukan tugas yang lainnya.” 

 

Dalam suatu perusahaan yang memiliki bagian personalia, bagian ini akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengangkat karyawan perusahaan 

yang terdiri dari pegawai atau buruh. 

Tugas dari Bagian Personalia : 

1. Mencari karyawan baru (Recruiting) 

Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk didalamnya adalah tugas-

tugas: 
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a. Memelihara catatan-catatan dan arsip 

b. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga atau employment 

agencies yang merupakan kantor perantara untuk mendapatkan tenaga kerja. 

c. Memasang advertensi yaitu dengan jalan memasang ilkan atau advertensi 

untuk mencari tenaga kerja. Atau dapat juga dilakukan melalui kontak pribadi. 

 

2. Mengadakan wawancara 

Karyawan yang dipanggil itu biasanya diwawancarai untuk meyakinkan 

kepandaiannya, kecakapannya, pendidikan dan kepandaian kerjanya. Berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan karyawan: 

a. Mencari data-data pribadi dari para pelamar 

b. Menyerahkan dan meminta berbagai formulir yang diperlukan dalam rangka 

penerimaan karyawan 

c. Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter 

d. Menyiapkan suatu pengangkatan karyawan baru untuk dimasukkan ke dalam 

daftar gaji 

e. Menyiapkan suatu pengangkatan karyawan baru untuk dimasukkan ke dalam 

daftar gaji 

 

3. Mengeluarkan surat pengangkatan 

Setelah karyawan tersebut berhasil dalam wawancara dan telah memenuhi 

berbagai persyaratan lainnya kemudian diberikan surat pengangkatan dan 

penempatan 

 

4. Melakukan macam-macam tugas lainnya yaitu: 

a. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan data-data untuk pembayaran, 

potongan pembayaran, dan sebagainya antara lain data absensi dan lain-lain. 

b. Menyelenggarakan berbagai catatan dan arsip untuk mengalokasikan berbagai 

karyawan. 
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c. Menyelenggarakan wawancara (termination interview) sebelum pegawai 

meninggalkan perusahaan, alasan penyebab ingin keluar. Dengan demikian 

dapat diketahui keluh kesah pegawai yang bersangkutan sebagai bahan untuk 

memperbaiki organisasi atau suasana dalam perusahaan. 

d. Membuat daftar cuti karyawan (vacation eligibility list), yaitu daftar tentang 

petugas-petugas mana yang sudah matang untuk diberi cuti agar dapat 

jawaban ya atau tidaknya bila ada permintaan cuti. 

e. Menyusun data statistik karyawan 

 

Laporan Manajemen 

Bagian personalia secara berkala membuat laporan pada pimpinan. Laporan-laporan 

tersebut antara lain membuat: 

1. Statistik tentang turn over (masuk dan berhentinya) para karyawan 

2. Statistik pemberhentian karyawan (termination statistic) 

3. Tarif upah/gaji dalam industri sejenis (industri wage rate) 

4. Tarif upah lokal (local area wage rate) 

 

 

2.4.2.2 Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu (Time Keeping Procedure) 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 244) sistem dan prosedur pencatatan 

waktu terdiri dari dua kegiatan pencatatan waktu yaitu: 

“1. Pencatatan waktu hadir (Attendance time keeping) yaitu pencatatan atas 
waktu kehadiran karyawan di pabrik atau kantor sejak masuk sampai 
dengan pulang yang tercantum pada kartu kehadiran (clock card) 

2. Pencatatan waktu kerja (shop time keeping, department time keeping, atau 
job time keeping). Adalah pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam 
setiap pekerjaan atau setiap departmen.” 
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Tujuan Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu (Time Keeping Procedure) 

Tujuan sistem dan prosedur pencatatan waktu adalah: 

1. Untuk memperoleh suatu alat internal check terhadap pencatatan waktu kehadiran 

(attendance time keeping). 

2. Untuk memperoleh data mengenai produksi dan jenis kerja yang diperlukan. 

 

Prosedur untuk Mencatat dan Mengawasi Waktu Kehadiran 

Prosedur pencatatan waktu kehadiran dalam perusahaan yang cukup besar meliputi : 

1. Penyusunan kartu (Racking card) dengan menempatkan sekelompok kartu-kartu 

kosong untuk para pekerja di atas rak (lemari khusus) untuk diisi. 

2. Mengawasi kartu-kartu yang dicap (Supervising the clock punching) yaitu 

mengawasi para pekerja pada saat mereka memasukan kartu ke dalam mesin 

pencatat waktu (attendance time). Proses ini harus diawasi agar “punchingnya” 

dilakukan sebagaimana mestinya. 

3. Melakukan pemeriksaan (Auditing), petugas pencatat waktu dapat juga 

melaksanakan fungsi sebagai auditor yang melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pemeriksaan untuk kegiatan lainnya. 

4. Menghitung dan menjumlahkan kartu hadir (computing hours and footing the 

clock cards). 

5. Mencocokan waktu kehadiran dengan waktu jenis kerja. 

6. Membuat laporan ke bagian pembayaran upah atau gaji. 

7. Membuat perhitungan gaji atau upah dimuka dalam bentuk jumlah waktu biasa 

(straigt time) dan waktu lembur (over time) yang diperoleh dengan menjumlahkan 

semua kartu jan kerja pada masing-masing bagian. 

8. Pengawasan lemari tempat menyimpan pakaian yang merupakan alat pengawasan 

tambahan mengenai kehadiran pegawai. 
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Prosedur Menganai Pencatatan dan Pengawasan Waktu Kerja 

Aktivitas yang dilakukan, sebagai berikut: 

1. Pemberian job ticket, kepada para pekerja oleh mandor. 

2. Pengawasan secara visual. 

3. Mencocokan antara waktu kehadiran dengan waktu jam kerja, dan dilakukan oleh 

pencatat waktu. 

4. Menjumlahkan jam sebenarnya untuk tiap operasi. 

5. Mengalihkan jumlah produksi dengan jumlah jam menurut standar. 

6. Membuat laporan tentang junlah pekerjaan yang selesai dilakukan oleh masing-

masing pekerja. 

7. Membuat laporan khusus. 

 

2.4.2.3 Sistem dan Prosedur Pengupahan (Payroll Procedures) dan Gaji 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 252) tugas pembuat daftar gaji dan 

upah adalah: 

“1. Menghitung gaji dan upah yang harus dibayarkan pada masing-masing 
petugas. 

2. Mencatat (journal entry) yang berhubungan dengan pembayaran gajin atau 
upah dan membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh peraturan 
mengenai berbagai pegawai perusahaan. 

3. Membuat statistik tentang gaji dan upah. 
4. Menyelenggarakan arsip tentang gaji dan upah yang diperlukan.” 

 

1. Perincian kegiatan menghitung gaji dan upah adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan catatan kehadiran (attendance time) dan waktu kerja (shop 

time) dari masing-masing karyawan. 

b. Mengumpulkan data untuk menghitung upah yang didasarkan pada prestasi 

(banyaknya hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya pekerjaan 

yang telah selesai. 
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c. Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji 

atau upah yang telah dihitung berdasarkan waktu/prestasi. Di Indonesia 

allowance antara lain berupa: 

1) Tunjangan istri dan anak 

2) Tunjangan kemahalan 

3) Tunjangan transport 

4) dan lain-lain. 

d. Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul 

 

2. Membuat catatan (journal entry) dan berbagai formulir dan laporan dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Membuat jurnal gaji dan upah (dan check register). 

b. Membuat daftar cek pembayaran atau envelope. 

c. Membuat stub atau daftar earnings statement  yaitu suatu penjelasan tentang 

perhitungan gaji atau upah yang diberikan pada masing-masing karyawan. 

d. Membuat employees earning record yaitu daftar gaji atau upah pada suatu 

masa/semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan. 

e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai ketentuan. 

 

3. Membuat statistik tentang upah 

Ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahaan antara lain 

untuk karyawan. 

4. Menyelenggarakan file tentang kepegawaian (aspek hukum) yaitu aspek-aspek 

hukum dari pada pembuatan daftar gaji atau upah. 
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2.5 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis EDP 

Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan 

modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan 

yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan berfungsi untuk 

mendorong sepotimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai 

informasi akuntansi yang berkualitas termasuk, dalam fungsi penggajian. 

 Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam fungsi penggajian akan 

menghasilkan informasi penggajian yang berkualitas yaitu informasi penggajian yang 

dapat tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan lengkap yang secara 

keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna. 

 Jadi dalam penggunaan sistem informasi diperlukan adanya pengolah data 

secara elektronik, salah satunya yaitu komputer, seperti yang dijelaskan oleh Bodnar 

yang diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006: 13) 

sebagai berikut: 

” Istilah sistem informasi akuntansi mencakup penggunaan teknologi 

informasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Komputer digunakan 

dalam berbagai jenis sistem informasi.” 

 Sistem informasi akuntansi berbasias EDP diterapkan dalam berbagai fungsi 

di perusahaan, termasuk fungsi penggajian. 

 Sistem pembayaran gaji berdasarkan komputer yaitu dengan 

mengotomatisasikan sistem pembayaran gaji dengan pemrosesan batch seperti yang 

dijelaskan oleh James A. Hall (2007:403) adalah sebagai berikut: 

”Karena sistem pembayaran gaji tidak sering dilakukan (mingguan atau 

bulanan), sistem tersebut seringkali cocok dengan pemrosesan batch dan file 

sekuensial. Departemen pemrosesan data menerima formulir kegiatan 

personel, job ticket, time card, yang dikonversi ke file sekuensial. Program 

komputer batch melakukan pencatatan dengan rinci, menukis cek, dan 

menjalankan fungsi buku besar umum.” 
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Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi akuntansi penggajian berbasis EDP 

diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas informasi penggajian. Hal ini 

sesuai dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem informasi akuntansi 

penggajian berbasis EDP ini seperti yang dikemukakan oleh James A. Hall sebagai 

berikut: 

”Sistem ini mempromosikan keakuratan akuntansi dan mengurangi kesalahan 

dalam menulis cek” 

 

2.6 Pengendalian Atas Pengolahan Data Elektronik 

Adapun pengendalian pengolahan data elektronik penggajian : 

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006:11.7), pengendalian internal dalam sistem 

pengolahan data elektronik terdiri dari 

” Pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi 

(application control)”. 

 

2.6.1 Pengendalian Umum 

Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan pemrosesan 

transaksi. Menurut George H Bodnar yang diterjmahkan oleh Julianto Agung Saputra 

(2006: 146), pengendalian umum mencakup hal-hal berikut ini : 

” 

1. Perencanaan organisasi pemrosesan data 

2. Prosedur operasi secara umum 

3. Karakteristik pengendalian peralatan 

4. Pengendalian akses data dan peralatan” 

 

Perencanaan organisasi untuk pengolahan data mencakup pemisahan tugas 

dalam fungsi pemrosesan data dan pemisahan organisasi pemrosesan data dari operasi 

lain dalam organisasi. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

 Prosedur operasi mencakup manual tertulis dan dokumentasi lain yang 

memuat spesifikasi prosedur yang harus diikuti. 

 Karakteristik pengendalian peralatan merupakan karakteristik pengendalian 

yang diinstal di komputer untuk penanganan data yang tidak benar atau operasi 

peralatan yang salah 

 Pengendalian peralatan dan akses data mencakup prosedur yang terkait 

dengan akses fisik ke sistem komputer dan data. Perlu ada prosedur yang memadai 

untuk melindungi peralatan dan file data dari kerusakan atau dari pencurian. 

 

Pengendalian Umum terdiri dari kegiatan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Praktik manajemen yang sehat.  

Praktik manajemen yang sehat merupakan pengendalian internal yang paling 

efektif. Pengendalian ini meliputi perencanaan, penganggaran, pemilihan 

karyawan dan pengawasan atau supervisi terhadap karyawan. 

2. Pengendalian operasional 

Pengendalian ini lebih ditekankan pada aspek teknis dan bukan pada aspek 

manajerial, sehingga perlaksanannya 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 

3. Pengendalian organisasi. 

Pengawasan ini dirancang untuk memberikan pembagian tugas dan tanggung 

jawab yang jelas. Dengan adanya pemisahan tanggung jawab yang terpisah, tidak 

ada karyawan yang bisa menyembunyikan kesalahan yang diperbuat. Pemisahan 

tugas dan tanggung jawab berdasarkan pada pemisahan fungsi otorisasi, 

pencatatan dan penyimpanan. 
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4. Pengendalian dokumentasi.  

Semua komponen sistem informasi harus didokumentasikan dengan jelas. Adanya 

dokumen akan: 

a. Memudahkan karyawan memahami kebijakan dengan jelas 

b. Membantu karyawan memahami hubungan antara bagian dalam perusahaan 

c. Menjamin bahwa berbagai prosedur dilaksanakan secara konsisten, efisien 

dan terpercaya 

5. Pengendalian otorisasi.  

Biasanya diwujudkan dalam tanda tangan di atas dokumen otorisasi khususnya 

dan otorisasi umum. 

a. Otorisasi khusus adalah persetujuan yang diterapkan untuk keadaan atau 

peristiwa tertentu. 

b. Otorisasi umum adalah persetujuan yang diterapkan untuk keadaan atau 

peristiwa rutin. 

6. Pengendalian perangkat keras dan 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  

yaitu untuk memeriksa peralatan masukan keluaran masih tetap beroperasi 

dengan memuaskan bila dibutuhkan. 

c. Real after write check  

yaitu untuk meyakinkan apakah data yang direkam di magnetic disc dan 

magnetic tape telah terekam dengan baik dan benar. 
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d. Dual read check  

yaitu untuk memeriksa apakah data telah dibaca dengan cermat. 

e. Validity check  

yaitu untuk memeriksa apakah data telah dikode secara sah. 

 

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 

yaitu untuk pengecekan label internal pada pita penyimpanan dan piringan 

magnetic 

b. Read write check  

yaitu secara otomatis menghentikan program jika membaca atau menulis 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 
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Pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang dapat 

membantu melindungi harta kekayaan milik perusahaan. Teknik tersebut dapat 

berupa : 

a. Pengawasan terhadap pengaksesan fisik 

Pengawasan ini dapat berupa penempatan satpam, pengisian agenda 

kunjungan, penggunaan tanda pengenal, pemakaian kartu, dan penggunaan 

circuit television. 

b. Pengaturan local fisik 

Pengaturan ini dapat berupa lokasi yang tergantung oleh lingkungan dan 

gedung yang terpisah. 

c. Penerapan alat-alat pengamanan 

Penerapan alat-alat pengamanan seperti alat pemadam kebakaran, UPS 

(uninterruptible power system), stadilizer, AC dan pendeteksi kebakaran. 

8. Pengendalian keamanan data 

Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap data yang 

tersimpan di luar supaya tidak hilang, rusak, dan tidak diakses oleh orang yang 

tidak berhak. Beberapa cara pengendalian keamanan data antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pengamanan data log 

Agenda (log) dapat digunakan dalam proses pengolahan data untuk 

memonitor, mencatat, dan mengidentifikasi data 

b. Proteksi file 

Berupa 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 personil yang tidak 

berwenang untuk dapat mengakses data. 
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d. Data back up dan recovery 

Pengendalian ini berfungsi untuk menjaga bila file atau data mengalami 

kerusakan, kehilangan atau kerusakan data. 

 

2.6.2 Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk aplikasi 

tertentu. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang berhubungan dengan 

kegiatan pengolahan yang khusus pada sistem pengolahan data elektronik Tiga 

kelompok pengendalian aplikasi (application controls) berikut dikenal secara luas: 

1. Pengendalian masukan (input controls) merupakan pengendalian program yang 

dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dalam data yang 

dimasukan untuk diproses. 

Pengendalian masukan ini terdiri dari : 

a. Otorisasi transaksi. Dalam metode batch otorisasi dapat berupa pemberian 

paraf, tanda tangan dan cap. Dalam metode on-line otorisasi dapat berupa 

pemberian kode atau kata sandi. 

b. Pencatatan. Dalam sistem manual dan batch, semua data harus dicatat melalui 

dokumen sumber. Dalam sistem on-line data dapat langsung dimasukan 

kedalam komputer. 

c. Pengurutan yaitu dokumen yang akan di input ke komputer harus disertai 

keterangan berapa banyak dokumen yang akan di input ke komputer harus 

disertai keterangan berapa banyaknya dokumen yang akan diolah, dari nomor 

berapa sampai nomor berapa. 

d. Edit data transaksi yaitu memperkecil kesalahan data dengan memasukan data 

transaksi dengan alat-alat pengawasan. 

e. Pengubahan data transaksi yaitu pengubahan dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya. Proses ini membuka peluang terjadinya kesalahan data oleh karena 

itu data-data yang dirubah haruslah dibandingkan untuk menjamin 

kebenarannya. 
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f. Pengiriman data yaitu pengendalian untuk memastikan apakah data sudah 

diterima dengan benar. 

 

2. Pengendalian Pemrosesan (processing controls) dirancang untuk menyediakan 

keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer telah dilaksanakan seperti 

yang ditujukan untuk aplikasi tertentu. Oleh karena itu, pengendalian tersebut 

harus menghindarkan data dari kemungkinan hilang, ditambahkan, digandakan, 

atau diubah selama pemrosesan. 

Pengendalian proses dalam sistem pengolahan data elektronik yang terdiri dari : 

a. Kontrol setiap proses. Dilakukan dengan cara mencetak laporan setiap kali 

selesai menjalankan suatu proses. 

b. Cek file dan program. Biasanya disimpan pada pita magnetik, disket, kaset 

atau hard disk eksternal agar menghemat tempat penyimpanan. 

c. Keterkaitan telusuran audit yaitu setiap kali data transaksi dimutakhirkan 

khususnya dengan menggunakan metode batch dan setiap pada akhir kerja 

metode on-line merupakan catatan yang sangat membantu terhadap telusuran 

audit. 

 

3. Pengawasan Keluaran yaitu untuk menjamin bahwa keluaran yang dihasilkan oleh 

sistem sudah lengkap, benar dan didistribusikan ke pemakai yang berhak. 

Pengendalian ini dilakukan dengan cara: 

a. Mengkaji hasil laporan. Setiap yang dihasilkan oleh sistem harus selalu dikaji 

ulang sebelum didistribusikan kepemakai akhir. 

b. Pengawasan distribusi laporan. Yaitu tidak semua orang dalam perusahaan 

memerlukan laporan yang sama, sehingga hanya orang yang berhak saja yang 

menerima laporan yang harus dilaporkan. 
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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 keadaan. 

4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah 

ditetapkan. 

6. Menjamin bahwa program aplikasi dapat terus berfungsi. 

 

 

2.6.3 Pengendalian Internal Penggajian 

Definisi pegendalian internal intern menurut SAS no.78 yang bersumber pada 

COSO (Commite of Sponsoring Organitaition) yang dikutip oleh Lawrence B. 

Sawyer (2005: 58) adalah : 

”Kontrol Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan 
komisaris, manajemen atau pegawai lainnya-yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal 
berikut ini : 
(d) keandalan pelaporan keuangan; 
(e) efektivitas dan efisiensi operasi; dan 
(f) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

  

Menurut COSO dan AU 319, Consideration of Internal Control in the 

Fundamental Statement Audit (SAS 78) mengidentifikasi lima komponen 

pengendalian intern yang saling berhubungan sebagai berikut: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian),  
2. Risk Assessment (Penilaian Risiko), 
3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian),  
4. Information And Comunication (Informasi dan Komunikasi), 
5. Monitoring (Pemantauan). 
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Setiap komponen pengendalian internal mencakup sejumlah kebijakan dan 

prosedur pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan entitas dalam masing-

masing tiga kategori dari tujuan yang sebelumnya diidentifikasikan – pelaporan 

keuangan, kepatuhan, dan operasi. Kelima komponen berfokus pada hubungan dari 

setiap komponen dengan tujuan entitas di atas dan pengendalian intern yang 

berhubungan dalam setiap kategori yang memiliki relevansi paling besar terhadap 

audit laporan keuangan – sesuai dengan namanya, hal itu dirancang untuk mencegah 

atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan.  

Adapun penjelasan untuk kelima komponen pengendalian internal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.  Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk 

membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur 

tertentu. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian.  

Faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah : 

a. nilai-nilai integritas dan etika 

b. komitmen terhadap kompetensi 

c. filosofi manajemen dan gaya operasi 

d. struktur organisasi 

e. perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya 

f. cara pembagian otoritas dan tanggung jawab 

g. kebijakan sumber daya manusia dan prosedur 

2. Risk Assessment (Penilaian Risiko) 

Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola 

risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis dalam 

menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal 

dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. 
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3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. 

Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, 

pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan 

jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas tersebut harus 

dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan. 

4. Information and Comunication (Informasi dan Komunikasi) 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan 

catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk 

memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait.  

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua 

kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi yang baik 

membutuhkan komunikasi oral yang efektif, manual prosedur yang memadai, 

manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi yang lain. 

Komunikasi yang efektif juga membutuhkan aliran arus informasi dalam 

organisasi yang memadai. Informasi semacam ini dibutuhkan untuk mengevaluasi 

kinerja, membuat laporan perkecualian, dan lain sebagainya. 

5. Monitoring (Pemantauan) 

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang 

diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol. 

Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus menerus, atau evaluasi terpisah, 

atau kombinasi keduanya. Aktivitas yang terus menerus mencakup aktivitas 

supervisi manajemen dan tidakan lain yang dapat dilakukan untuk memastikan 

bahwa proses pengendalian internal secara kontinu berjalan dengan efektif. 
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Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:259) prinsip sistem dan 

pengendalian intern upah dan gaji adalah sebagai berikut: 

1. Harus terdapat organisasi intern yang memadai dimana terdapat pemisahan 

fungsi yang serasi antara: 

a. Fungsi penguasaan yang berwenang untuk menyetujui penetapan besarnya 

upah atau gaji oleh kepala bagian personalia. 

b. Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absensi, surat 

keputusan pengangkatan dan lain-lain oleh bagian umum atau personalia. 

Pencatatam atas absensi dapat pula dilakukan oleh bagian pencatatan 

waktu (time keeping departement). 

c. Fungsi penghitungan atas upah atau gaji oleh bagian akuntansi upah 

(Payroll accounting departement), bagian akuntasi umum (general 

accounting) baik upah atau gaji kotor maupun upah atau gaji bersih. 

d. Fungsi pembayaran upah atau gaji oleh bagian keuangan atau kas 

(trasures departement) dan juru bayar (pay master). 

2. Harus dapat ditentukan jumlah pembayaran yang jumlahnya tepat untuk 

karyawan yang tepat, juga harus dapat dihindari adanya pembayaran pada 

karyawan fiktif, waktu kehadiran fiktif maupun jumlah yang kurang dibayar. 

3. Harus terdapat budget atau standar atau norma kerja dan tarif upah atau gaji 

yang memadai. 

4. Secara periodik dan surprise harus dilakukan pegamatan atas pembayaran 

upah atau gaji dan pancatatan kehadiran dan prestasi (on the job control). Dan 

bagi perusahaan besar dengan jumlah cukup banyak bila perlu diadakan 

pemeriksaan intern upah dan gaji (internal payroll audit). Dan sedapat 

mungkinn diadakan cek dan recek mengenai kalkulasi upah antara akuntansi 

upah dan gaji dengan bagian pemeriksaan intern dan gaji. Atas upah atau gaji 

yang telah disiapkan tetapi belum diambil, harus dipertanggungjawabkan oleh 

juru bayar. 

5. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran upah atau gaji. 
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6. Dikembangkan pengawasan pihak ketiga (oleh karyawan sendiri) mengenai 

upah dan gaji yag diterimanya dengan prestasi yang diberikan. 

7. Untuk mengembangkan internal cek yang baik, sistem pencatatan absensi 

menggunakan mesin absensi. Dan dibuat laporan absensi harian oleh petugas 

pencatat waktu (time keeper). 

8. Tunjangan dan potongan berikut penjumlahan telah betul dan telah melalui 

pengecekan. 

9. Sedapat mungkin petugas kas meneliti setiap karyawan yang akan mengambil 

upah atau gaji di kas baik mengenai orang-orangnya maupun tanda tangannya. 

Hindari kemungkinan pengambilan upah atau gaji oleh bukan orangnya 

kecuali ada surat kuasa. 

10. Harus dicek bahwa karyawan yang tercantum di dalam daftar upah atau gaji 

itu, memang berhak untuk dicantumkan nama-nama dalam daftar upah atau 

gaji dan upah untuk upah dengan tarif upah sebagaimana mestinya. 

11. Perlu dicek bahwa potongan-potongan yang dilakukan dari upah atau gaji 

adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memeriksa kebenaran 

berbagai potongan misalnya: 

a. Potongan yang didasarkan pada Undang-Undang, misanya: PPh pasal 21, 

Astek. 

b. Potongan yang didasarkan pada permintaan bagian lain. 

c. Potongan yang didasarkan pada permintaan pihak luar, misalnya dari 

kreditur yang megadakan penjualan secara cicilan kepada karyawan. 

 

2.6.4 Tujuan Pengendalian Internal Penggajian 

Menurut Arens et all (2006, 271) menyatakan bahwa tujuan daripada 

pengendalian intern adalah: 

 

“management typically has the following three concern, or broad objectives, 
in designing an effective control system: 
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1. Reliability of financial reporting. Management is responsible for 

preparing financial statements for investors, creditors, and other users. 
Management has both legal and professional responsibility to be sure that 
the information is fairly prepared in accordance with reporting 
requirements such as GAAP. 

2. Efficiency and Effectiveness of operations. Control within an 
organization are meant to encourage efficient and effective use of its 
resources, including personel, to optimize the company’s goals. An 
Important part of these controls its accurate information for internal 
decision making. Another impormation part of effectiveness and efficiency 
safeguarding assets and the record. 

3. Compliance with Sarbanes-Oxley Act and Other Applicable Laws and 
Regulations. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 requires all public 
companies to issue an “inernal control report” that include the following: 
a. A statement that management is responsible for establishing and 

maintaining an adequate internal control structure and procedure for 
financing reporting 

b. An assesment of the effectiveness of the internal control structure and 
procedures for financial reporting as of the end of the company’s 
fiscal years. 
Management’s evaluating must be based on a recognized control 
framework that has established following a due-process procedure 
that allows for public comment. In addition to the Sarbanes-Oxley Act, 
public, private, and not for profit organizations are required to follow 
many laws and regulations.”     
 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern 

adalah untuk menjamin ketepatan dan kandalan data akuntansi, meningkatkan 

efisiensi operasi perusahaan dan mendorong ketaatan kepada kebijakan yang telah 

digariskan oleh pimpinan perusahaan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa 

tujuan pengendalian intern adalah untuk menunjang organisasi agar lebih efektif dan 

efisien dalam tujuannya dan pengendalian intern dikatakan baik apabila telah 

memenuhi syarat dan dapat menguntungkan perusahaan. 
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Tujuan pengendalian internal gaji yang efektif menurut Arens (2003: 272) yaitu 

memenuhi : 

“1. Recorded transaction exist (existence) 

2. Existing transactions are recorded (completeness) 
3. Recorded transaction are stated at the correct amounts (accuracy) 
4. Transactions are properly classified (classification) 
5. Transactions are recorded on the correct dates (timing) 
6. Recorded transactions are properly included in the master files and 

correctly summarized (posting and summarization)” 
 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Existence (keberadaan) 

Yaitu setiap transaksi pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang 

secara actual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif. 

2. Completeness (kelengkapan) 

 Yaitu setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat dengan baik. 

3. Accuracy (akurasi) 

Yaitu setiap transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual 

dan tingkat gaji yang semestinya, pemotongan dihitung dengan semestinya 

4. Classification (klasifikasi) 

Yaitu setiap transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai 

5. Timing ( tepat waktu) 

Yaitu setiap transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat, 

6. Posting and Summarization (posting dan pengikhtisaran) 

Yaitu setiap transaksi penggajian dimasukan dalam berkas induk penggajian 

dengan semestinya, dan diiktisarkan dengan semestinya. 

 
Tujuan pengendalian internal diatas tidak akan berfungsi apabila unsur-unsur 

pengendalian internal tidak memadai. 
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2. 6. 5. Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang memadai belum menjamin sepenuhnya efektif., 

meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaiknya, Hal ini dikarenkan 

pengendalian internal tidak terlepas dari pelaksana yaitu kepegawaian yang relatif 

susah untuk diduga dan dikendalikan perilakunya. Namun dengan penerpan tiap 

karakteistik dari pengndalian internal yang memadai diharapkan manajemen dapat 

menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang terjadi, dan kalaupun 

kesalahan dan penyelewengan itu tetap ada maka akan dapat diketahui dan diatasi 

dengan cepat sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. 

Dengan kata lain, pengendalian internal lebih bersifat pencegahan dan 

pendeteksian atas terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan 

menuju tindaan koreksi. 

Dalam mempertimbangkan efektifitas dari pengendalian internal terdapat 

keterbatasan yang melekat dan harus didasari. Keterbatasan ini dijelaskan menurut 

Wing Wahyu (2006: 11.9) Keterbatasan pengendalian internal: 

“1.Lingkungan eksternal yang sering berubah dengan cepat misalnya 
perkembangan teknologi dan berbagai peraturan yang harus ditaati 
perusahaan. 

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 seperti kolusi dan lain sebagainya”. 

 

Jadi menurut pengertian diatas pengendalian internal pun memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan itu disebabkan adanya perkembangan teknologi yang 

sangat cepat sehingga kesulitan mengikuti perkembangan. Manusia juga memiliki 

kelemahan dalam melaksanakan pengendalian internal kemungkinan terlibat suatu 

persekongkolan. 
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2. 7 Pengertian Efektivitas  

Gelinas, Sutton and James E.Hunton (2005: 24) mendefinisikan efektivitas adalah : 

“ effectiveness : deals with information being relevant and pertient to the 

business process as wel as being delivered in a timely, correct, consistent, 

usable, and complete manner.” 

 

Arens, et all (2003 : 783) mengungkapkan bahwa : 

”effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas efficiency 

refers to the resources used to achieved those objectives”. 

 

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002: 134) adalah sebagai berikut: 

” Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif” 

 

Sumber kriteria efektivitas menurut Arens, et all (2003: 743) adalah sebagai berikut : 

1) Historical performance 

2) Benchmarking 

3) Engineered Standards 

4) Discussion and Agreement 

 

1. Historical Performance  

merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual periode sebelumnya. Dalam 

hal ini, prestasi kerja periode berjalan dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. 

Kriteria ini mudah ditetapkan, tetapi hasil penilaian yang digunakan kriteria ini 

sering tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi yang 

sesungguhnya karena adnanya perubahan waktu dan perubahan keadaan. 
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2. Benchmarking  

merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

perusahaan lain yang sejenis. Walaupun lebih baik daripada kriteria sebelumnya, 

tetapi masih kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena mungkin 

saja dua buah perusahaan yang sejenis menghadapi situasi dan kondisi yang 

berbeda. 

3. 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 pembuatan 

kriteria ini memekan waktu dan biaya serta memerlukan keahlian khusus. 

4. 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. 

Ada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi 

perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yaitu: 

1. Pertanggungjawaban, hak, kewajiban, wewenang, dan tugas antara jenjang  

manajemen tidak jelas diatur dalam pedoman uraian tugas dan masih adanya 

percampuran fungsi yang melemahkan kendali.   

2. Perencanaan tidak realistis, tidak didahului studi kelayakan, tidak diambil 

alternatif terbaik. 

3. Personil kurang mampu dan imbalan jasa tidak menarik atau tidak memotivasi 

personil untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin dan prestasi rendah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada intinya lebih 

menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan kata lain, penilain efektivitas didasarkan atas sejauh mana 

tujuan suatu organisasi dapat dicapai.  
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2.8 Peran Sistem Electronic Data Processing (EDP) Penggajian dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendaian Internal Gaji 

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data 

akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang 

berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi terstruktur untuk 

menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen 

yang terstruktur pula. 

Jadi sistem informasi akuntansi yang diterpakan pada fungsi penggajian akan 

menghasilkan informasi penggajian yang terstruktur sehingga informasi penggajian 

tersebut dapat lebih berkualitas dan secara keseluruhan informasi akuntansi pengajian 

tersebut mengandung arti dan berguna. 

Sistem pengolahan data elektronik merupakan manipulasi dari data ke dalam 

bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektronik yaitu komputer. Rangkaian kegiatan dari pengolahan data elektronik 

tersebut terdiri dari proses pemasukan, penyimpanan, pengolahan, menghasilkan 

keliaran dan pengendalian. 

Jadi peranan sistem informasi akuntansi berbasis EDP terhadap aktivitas 

penggajian tercermin dari manfaat yang diperoleh manajeman dengan 

dilaksanakannya di dalam aktivitas tersebut. Manfaat yang diperoleh dari sistem 

informasi akuntansi yang menggunakan pengolahan data elektronik ini antara lain 

adanaya pengumpulan data, fungsi manipulasi data berupa klasifikasi data, 

penyusunan data, transfer data, perhitungan data dan pengikhtisaran data, fungsi 

penyimpanan data dan persiapan laporan data yang lebih cepat, akurat dan dapat 

dijamin keandalannya. 

Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem EDP 

penggajian yang dikaitkan dengan efektivitas pengendalian internal, sistem EDP 

penggajian lebih unggul dibandingkan dengan sistem manual. Hal ini tercermin dari 

tujuan pengendalian internal yaitu penekanan kepada keandalan laporan keuangan, 
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peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, serta mendorong 

dipatuhinya undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. 

Aktivitas pembayaran gaji meliputi pengeluaran gaji untuk karyawan dan 

dibutuhkan sejumlah pertimbangan dan alasan dalam pengambilan keputusan 

manajemen sebagai langkah kebijakannya, disebabkan oleh: 

1. Gaji biasanya menunjukan bagian terbesar dari biaya operasi perusahaan. 

2. Pengeluaran ini melibatkan orang atau pegawai yang berari masalah yang tidak 

dapat dihindarkan. 

3. Gaji berhubungan erat dengan masalah operasional dari kegiatan operasional dari 

kegiatan perusahaan dan usaha untuk mencapai penggunaan tenaga kerja yang 

efektif. 

Untuk itu pengendalian internal yang efektif harus dicapai sebab banyak 

terwujudnya penyelewengan pada kegiatan pembayaran gaji. Hal tersebut telah 

diantisipasi oleh manajemen dengan memilih diterapkannya sistem EDP karena 

manfaat dan kelebihan-keebihan yang akan diperoleh. 

  Dalam perusahaan yang besar, adanya departemen electronic data processing 

(EDP) merupakan unsur yang penting dari pencapaian pengendalian internal 

penggajian. Pengendalian internal dan sistem pengolahan elektronik terdiri dari dua 

bagian yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

 Jika pengendalian aplikasi dalam sistem pengolahan data elektronik telah 

dilaksanakan secara memadai. Maka dapat meningkatkan pencapaian pengendalian 

umum. Dengan tercapainya pengendalian umum dalam sistem pengolahan data 

elektronik, akan mendorong tercapainya pengendalian internal yang memadai 

termasuk dalam hal penggajian. Selanjutnya pelaksanaan penggajian yang memadai 

akan meningkatkan pencapaian tujuan struktur pengendalian internal. 

 Berdasarkan uraian diatas, secara singkat dapat diraikan bahwa pencapaian 

tujuan sistem EDP penjualan dan pengendalian internal penggajian adalah hubungan 

yang selaras dan positif artinya bila sistem EDP penjualan telah memadai, maka dapat 

menghasilkan pengendalian internal penggajian yang memadai pula. 
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