
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 ; 43) adalah : 

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya), 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 

2. Menurut Kamus Akuntansi (2000 ; 48) adalah : 

“Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-

pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-

alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 

Misalnya, seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan analisis 

perkiraan pengeluaran untuk menentukan apakah pengeluaran 

telah dibebankan pada pos yang tepat, yang diuji/diverifikasi 

dengan dokumen. Contoh lainnya, penilaian kesehatan keuangan 

suatu perusahaan dengan melakukan analisa laporan keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau kredit.” 

 

 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

melakukan penilaian secara kritis terhadap suatu masalah, kemudian menguraikan 

atau menginterpretasikan hasil penilaian tersebut untuk mengambil suatu 

kesimpulan. 

 

Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Sistem pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer adalah 

untuk memberikan informasi yang lebih cepat, akurat dan bermanfaat bagi 

penggunanya. Istilah komputer diambil dari Bahasa Latin, Computare yang berarti 

menghitung (to compute).  

Pengertian komputer menurut Sanders yang diterjemahkan oleh 

Jogiyanto (2000 ; 2) adalah : 

 



“Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang 

cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara 

otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan 

menghasilkan output di bawah pengawasan satu langkah instruksi 

program yang tersimpan di memori (store management).” 

 

Definisi komputer menurut Cushing yang dialihbahasakan oleh Ruchyat 

Kosasih (1995 ; 110) yaitu : 

“Komputer adalah suatu alat elektronik dengan kecepatan yang 

tinggi mampu melaksanakan perhitungan dan operasi yang logis serta 

menyimpan dan melaksanakan serangkaian instruksi yang akan 

memungkinkannya untuk melakukan serangkaian operasi tanpa 

campur tangan manusia.”  

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Komputer merupakan suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja 

bersama-sama. 

2. Komputer merupakan suatu mesin yang bekerja secara otomatis dengan 

kecepatan tinggi dan ketepatan serta kemampuan menyimpan instruksi-

instruksi untuk memecahkan masalah. 

3. Komputer adalah alat pengolah data menjadi informasi melalui proses 

tertentu. 

 

2.2.1 Manfaat Penggunaan Komputer Dalam Sistem Informasi 

Manfaat penggunaan komputer adalah : 

1. Availability ( dapat diperoleh ) 

Yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak 

dapat diperoleh. 

2. Timelines ( ketepatan waktu ) 

Yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh 

dalam waktu yang cepat dan tepat. 

3. Accuracy ( ketelitian ) 

Yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin 

ketelitiannya. 

 

 



4. Completeness ( kelengkapan ) 

Yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan 

jelas. 

5. Presentation ( penyajian ) 

Yaitu informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat 

disajikan menurut selera pemakai informasi.  

 

2.2.2 Sistem Pengolahan Data 

Sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi 

informasi yang bermanfaat. Salah satu jenis sistem informasi berbasis komputer 

adalah Pemrosesan Data Elektronik (PDE) atau Electronic Data Processing 

(EDP). PDE adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan 

pemrosesan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. Pengolahan data 

elektronik mengandung pengertian serangkaian kegiatan yang mengubah data 

menjadi suatu informasi dengan menggunakan peralatan elektronik.  

 

2.2.2.1 Batch Processing System 

Pada sistem ini, data entry, processing, storage dan output biasanya terjadi 

di lokasi terpusat. Sistem ini sangat ekonomis apabila transaksi yang harus diolah 

besar jumlahnya. Tujuan ini terpenuhi apabila arsip yang berhubungan dengan 

suatu transaksi tidak perlu segera diperbaharui untuk melihat pengaruh suatu 

transaksi pada arsip tersebut. Laporan yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah 

laporan periodik. Dalam sistem Batch Processing, walaupun siklus pengolahan 

telah terotomatisasi namun hanya sedikit yang mengalami perubahan dari sistem 

manual. Kelemahan utamanya adalah arsip dan laporan mungkin tidak 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya (out of date). 

 Pada Batch Processing, input-input untuk proses perawatan arsip (file 

maintenance) meliputi arsip master lama dan transaksi. Sebelum transaksi-

transaksi dimasukkan ke dalam sistem, beberapa hal yang mungkin perlu 

dilakukan terlebih dahulu seperti pengubahan dokumen-dokumen sumber ke 

media magnetis. Pengurutan arsip transaksi adalah untuk mencegah kesalahan dan 
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Gambar 2.1 Pengolahan data dengan Batch Processing 

ketidaklengkapan data dan menghasilkan control totals (total yang dihitung 

selama langkah pengolahan berikutnya dan membandingkannya dengan total asli 

untuk memastikan seluruh data yang telah diolah) untuk setiap batch. Output dari 

sistem ini meliputi arsip master baru dan laporan-laporan yang diinginkan untuk 

pemakai sistem, termasuk juga laporan kesalahan, laporan transaksi dan laporan 

control totals. 

 

 

2.2.2.2 On-Line Processing System 

Sistem pengolahan on-line secara umum terdiri dari dua bentuk, yaitu 

on-line batch processing dan on-line real time. Pengertian on-line berarti bahwa 

alat input, output atau arsip langsung dapat mengakses ke sistem komputer. 

Pada on-line batch processing, data dimasukkan secara langsung ke 

dalam sistem komputer dan disimpan, tetapi pengolahannya dilakukan secara 

periodik. Contohnya, sebuah toko eceran mungkin merekam seluruh data transaksi 

penjualan selama sehari dengan menggunakan terminal POS (Point Of  Sales) 

yang dihubungkan ke sistem komputer, kemudian mengolahnya pada malam hari 

setelah toko tutup atau pada pagi hari sebelum toko dibuka. 
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Keterangan : 

1. Gabungkan bukti transaksi ke dalam satu kelompok. 

2. Masukkan kelompok data sesuai batas waktu atau jumlah data. Urutkan 

file dan edit data. 

3. Simpan data dalam file sementara. 

4. Proses seluruh kelompok data. Perbaruhi file lama dengan data 

transaksi 

5. Cetak laporan : laporan utama, laporan eror, transaksi dan total kontrol. 



Real-time berarti pengolahan data dilakukan dengan segera setelah 

transaksi terjadi, sehingga dalam on-line real time system data transaksi diolah 

segera setelah data direkam dan dapat menyediakan output dengan segera pula 

kepada pemakai. Data tidak dikumpulkan dulu dalam batches dan tidak perlu 

diurutkan sebelum diproses. Keuntungan relatif dari on line processing system 

dibandingkan dengan batch processing system adalah lebih tepat waktu karena 

transaksi direkam pada saat terjadi, lebih akurat karena sistem dapat menolak 

transaksi yang tidak lengkap atau berisi kesalahan dan hilangnya kebutuhan untuk 

melakukan aktivitas persiapan data seperti batching dan sorting. Kerugian 

pengunaan real time processing dibandingkan on-line batch processing adalah 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan, kompleksitas pengoperasian sistem dan 

on-line real time system lebih sensitif terhadap kesalahan yang diakibatkan 

kerusakan atau kesalahan hardware atau sofware. Pemilihan atas kedua alternatif 

ini pada akhirnya sangat tergantung dari kebutuhan serta kemampuan sumber 

daya masing-masing perusahaan yang akan menerapkannya. 

Kemampuan sistem POS untuk mengolah dan mentransmisikan data 

secara on-line akan memberikan keuntungan kepada pihak manajemen. 

Perusahaan dapat setiap saat memperoleh informasi yang dibutuhkan yang berasal 

dari data transaksi penjualan. Informasi ini nantinya dapat digunakan oleh pihak 

manajemen perusahaan, antara lain : 

� Untuk menentukan waktu, jumlah dan jenis barang dagangan yang akan 

dipesan. 

� Mengurangi kegiatan akibat out of stocks. 

� Memonitor dan menganalisa faktor demografik setiap toko yang termasuk 

dalam jaringan bisnis perusahaan. 

� Mengatur aktivitas distribusi dan pengadaan barang dagangan ke jaringan 

toko yang membutuhkannya secara efektif dan efisien. 
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2.3 Database Management System 

2.3.1 Database ( Basis Data) 

Database ( basis data ) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam suatu sistem informasi. Database adalah bagian yang 

menyediakan berbagai data yang diperlukan untuk diproses menjadi informasi 

yang berguna. Secara umum, database adalah semua data yang tersimpan, baik 

dalam komputer maupun alat penyimpanan manual yang digunakan sebagai 

masukan dalam sistem informasi. 

Menurut Jogiyanto (2000;256) pengertian database ( basis data ) sebagai 

berikut : 

“Dasar data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak.” 

 

Menurut  Krismiaji (2002;256) pengertian sistem database adalah : 

“Sistem database merupakan gabungan antara database, Database 

Management System (DBMS) dan program aplikasi yang mengakses 

database melalui DBMS.” 
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Keterangan : 

1. Masukkan transaksi ke dalam sistem. 

2. Proses seluruh file sementara. 

3. Cetak laporan yang diinginkan 

Gambar 2.2 Pengolahan data dengan On-Line Processing 

 

 

 

 



Sistem database dibangun untuk mengatasi masalah yang berhubungan 

dengan perkembangan file utama. Pendekatan database memperlakukan data 

sebagai sumber daya organisasi yang seharusnya dipergunakan serta dikelola oleh 

seluruh bagian organisasi tersebut, bukan dari suatu departemen atau fungsi 

tertentu saja. Fokusnya adalah integrasi data dan pembagian data dengan seluruh 

pemakai yang berhak untuk memakainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.3 Hubungan antara pemakai dengan database melalui DBMS 

 

Komponen database menurut Jogiyanto (2000;256) sebagai berikut : 

           “1. Perangkat keras, 

 2. Sistem Operasi, 

 3. Basis Data, 

 4. Sistem Pengelola Basis Data, 

 5. Pemakai.” 

 

Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem database 

adalah : 

a. Komputer 

b. Memori sekunder yang on-line 

c. Memori sekunder yang off-line 

d. Media/perangkat komunikasi ( untuk sistem jaringan ) 
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2. Sistem Operasi 

Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan, memanfaatkan 

sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer 

dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. 

3. Basis Data 

Seluruh sistem database dapat memiliki berbagai jenis data. Setiap basis 

data dapat berisi sejumlah objek basis data. 

4. Sistem Pengelola Basis Data 

Sistem pengelola data akan menentukan bagaimana data diorganisir, 

disimpan, diubah dan diambil kembali. Dalam sistem ini juga menerapkan 

mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama dan 

konsistensi data. 

5. Pemakai 

Ada beberapa jenis / tipe pemakai (user) terhadap suatu sistem basis data 

yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem, 

yaitu programer aplikasi, user mahir, user umum dan user khusus. 

 

2.3.1.1 Struktur Database 

  Struktur database menurut Jogiyanto (2000;282), terdapat tiga struktur 

data yang umum digunakan yaitu : 

 “1. Struktur Data Berjenjang (Hierarchical Data Structure)  

  2. Struktur Data Jaringan (Network Data Structure) 

  3. Struktur Data Relational (Relational Data Structure).” 

Struktur data tersbut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Struktur Data berjenjang (Hierarchical Data Structure) 

Struktur data berjenjang disebut juga struktur data pohon. Struktur 

terbentuk dari beberapa node yang memiliki hubungan berjenjang. Node 

merupakan kumpulan dari beberapa record yang memuat data yang saling 

berkaitan. 

2. Struktur Data Jaringan  (Network Data Structure) 

Struktur data jaringan bentuknya mirip struktur data berjenjang, bedanya 

dalam struktur data jaringan setiap node dapat memiliki lebih dari satu 



induk, sekaligus banyak cabang di bawahnya. Struktur data jaringan 

memang lebih fleksibel karena dapat meningkatkan aksesibilitas dan 

hubungan antar data. 

3. Struktur Data Relational (Relational Data Structure) 

Struktur Data Relational meletakkan semua hubungan data yang ada dalam 

sebuah tabel dua arah. Masing-masing tabel mewakili satu entitas. Tabel 

ini terdiri dari kolom (atribut) dan baris (tuple) yang memuat data yang 

saling berhubungan. 

 

2.3.1.2 Keuntungan Sistem Database 

Keuntungan sistem database adalah sebagai berikut : 

1. Integrasi Data, informasi dapat dikombinasikan tanpa batas. 

2. Fleksibilitas Laporan, laporan dapat direvisi secara mudah dan 

dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat dengan jadwal 

pembuatan laporan reguler. 

3. Meminimumkan pengulangan dan ketidakkonsistenan data, karena 

elemen data biasanya disimpan hanya sekali. 

4. Independensi Data, karena data dan program independen satu sama 

lain, maka masing-masing dapat diubah tanpa saling 

mempengaruhi. Hal ini menyederhanakan pengelolaan data dan 

programmer. 

5. Manajemen data terpusat, dengan pendekatan database, maka 

manajemen data menjadi lebih efisien karena administrator 

database bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan mengelola database. 

6. Keamanan Perangkat lunak, dalam DBMS memiliki sistem 

pengawasan melekat seperti password, yang membantu menjamin 

integritas data. 

7. Analisis Lintas Fungsi, dalam sistem database hubungan antar 

elemen data, contohnya adalah hubungan antara biaya penjualan 

dengan biaya promosi dapat ditetapkan secara jelas, sehingga hal 

ini dapat digunakan untuk pembuatan laporan manajemen. 



 

2.3.2 Database Manajemen System/DBMS ( Sistem Manajemen Data ) 

Menurut Johannes yang dialihbahasakan oleh tim penerjemah Andi 

(2003;3), Database Manajemen system / DBMS adalah : 

“Perangkat lunak yang didesain untuk membantu memelihara dan 

memanfaatkan kumpulan data yang besar.” 

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DBMS merupakan 

suatu perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan data dan menentukan 

aplikasi-aplikasi untuk mengatur data-data tersebut. 

Kegiatan yang terdapat dalam DBMS menurut Raymond yang 

dialihbahasakan oleh Teguh (2001;251) adalah : 

“1. Pengumpulan Data, 

  2. Integritas dan Pengujian, 

  3. Penyimpanan, 

  4. Pemeliharaan 

  5. Keamanan, 

  6. Organisasi, 

  7. Pengambilan Data.” 

 

Penjelasan kegiatan dalam DBMS tersebut adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam sebuah formulir 

yang disebut dokumen sumber (source document) yang berfungsi sebagai 

input bagi sistem. Misalnya, data yang menjelaskan penjualan dimasukkan 

ke formulir pesanan penjualan. 

2. Integritas dan Pengujian 

Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akuransinya 

berdasarkan peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Penyimpanan 

Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan 

magnetik. 

4. Pemeliharaan 

Data yang baru ditambahkan, data yang diubah dan data yang tidak lagi 

diperlukan dihapus agar sumber daya data tetap mutakhir. 



5. Keamanan 

Data perlu dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan atau 

penyalahgunaan. 

6. Organisasi 

Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemakai. 

7. Pengambilan Data 

Data yang dinginkan dapat tersedia bagi pemakai. 

 

2.3.2.1 Arsitektur dalam DBMS 

Terdapat tiga tingkatan arsitektur yang terkait dengan database dan 

DBMS yaitu : 

1. Tingkat Konseptual 

Pada tingkat konseptual, database adalah kumpulan beragam elemen 

informasi yang akan digunakan demi tujuan klasifikasi. Sebagai contoh, 

sebuah database pesanan penjualan. Database ini akan didefinisikan pada 

tingkat konseptual dengan ragam informasi yang terkait di dalamnya 

(misalnya transaksi penjualan, penerimaan kas dan informasi pelanggan) 

dan tujuan digunakannya data tersebut (misal, entri pesanan dan tagihan 

pelanggan) 

2. Tingkat Logika 

Tugas utama yang dihadapi oleh seorang analis ketika mendesain sebuah 

database adalah mengidentifikasi dan mendesain hubungan yang 

sistematis diantara setiap segmen. Database harus diatur sedemikian rupa 

sehingga mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai 

informasi tersebut untuk membuat keputusan yang efektif. Hubungan yang 

timbul antara segmen-segmen dalam database ditentukan oleh struktur 

data logika atau yang biasa disebut skema atau model database. Tiga 

model utama dalam struktur data logika yaitu, model pohon, model 

jaringan dan model relasional. 

 

 



3. Tingkat fisik 

Arsitektur database tingkat fisik fokus kepada tiga model akses file yaitu, 

sekuensial, indeks dan langsung. Dalam file sekuensial biasa digunakan 

dalam pemrosesan bentuk batch, yang mengakses seluruh record dalam 

sebuah file. File berindeks merupakan bentuk file yang digunakan untuk 

membangun sebuah file baru yang bertujuan menyediakan sebuah indeks 

untuk file aslinya. Sedangkan file akses langsung merupakan file yang 

memungkinkan record secara individu dimunculkan dengan segera tanpa 

menggunakan indeks. 

 

2.3.2.2 Bahasa-bahasa dalam DBMS 

 Dalam DBMS harus menyediakan sarana untuk pelaksanaan tiga fungsi 

dasar, yaitu : menciptakan, mengubah dan mempertanyakan database. 

Sekelompok perintah yang digunakan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut 

secara berurutan diacu sebagai bahasa untuk definisi data, bahasa untuk 

manipulasi data dan bahasa untuk meminta data. 

1. Bahasa Definisi Data (Data Definition Language/DDL)  

Digunakan untuk : 

a. Membangun kamus data 

b. Mengawali dan menciptakan database 

c. Mendeskripsikan pandangan logis untuk setiap pemakai atau 

programer 

d. Memberikan batasan untuk keamanan field atau catatan pada 

database. 

2. Bahasa Manipulasi Data (Data Manipulation Language/DML) 

Digunakan untuk perawatan data yang mencakup operasi seperti 

pembaruan (updating), penyisipan (inserting) dan penghapusan (deleting) 

suatu bagian dari database. DML memudahkan program penulisan 

(writing program) untuk melaksanakan tugas-tugas dengan menanyakan 

suatu nama dari bagian data, bukan meminta lokasi penyimpanan fisiknya. 

 

 



3. Bahasa Permintaan Data ( Data Query Language/DQL) 

Digunakan untuk menyelidiki database. Apabila DML digunakan untuk 

mengubah isi database, maka DQL hanya digunakan untuk mengambil 

data, menyortir data, menyusun data dan menyajikan suatu bagian dari 

database sebagai respons atas permintaan data. Umumnya DQL berisi 

perintah yang cukup luas, tetapi mudah digunakan sehingga para 

pemakainya dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

 

2.3.2.3 Pengelola Database 

Seorang spesialis informasi yang bertanggungjawab atas database disebut 

Pengelola Database (Database administrator/DBA). Tugas DBA terbagi dalam 

empat bidang utama : 

1. Perencanaan Database 

2. Penerapan Database 

3. Operasi Database 

4. Keamanan Database 

 

2.3.2.4 Keuntungan dan Kerugian DBMS 

Keuntungan DBMS bagi perusahaan maupun pemakai individu adalah :   

a. Mengurangi pengulangan data, menghapus file-file duplikat dan 

file yang memuat data yang sama. 

b. Mencapai independensi data, spesifikasi data disimpan dalam 

skema daripada dalam tipe program aplikasi. Perubahan dapat 

dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang 

mengakses data. 

c. Mengintegrasikan data dari beberapa file. 

d. Mengambil data dan informasi secara cepat. 

e. Meningkatkan keamanan. 

Selain itu, DBMS  tidak bebas dari kerugian, yaitu : 

a. Memperoleh perangkat lunak yang mahal. DBMS mainframe 

masih sangat mahal, yang dapat menggambarkan pengeluaran yang 

besar bagi organisasi kecil. 



b. Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. DBMS sering 

memerlukan kapasitas penyimpanan primer dan sekunder yang 

lebih besar daripada yang diperlukan oleh program aplikasi lain. 

c. Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. DBMS 

memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan 

kemampuannya secara penuh. 

 

2.3.2.5 Sistem File Versus DBMS  

Untuk memahami kebutuhan akan DBMS, misalnya dalam sebuah 

perusahaan mempunyai sekumpulan besar data tentang karyawan, departemen, 

produk, penjualan dan lain-lain. Data ini diakses secara simultan oleh beberapa 

karyawan. Pertanyaan tentang data harus dijawab dengan cepat, perubahan pada 

data dilakukan oleh pengguna yang berbeda harus diterapkan secara konsisten dan 

akses pada bagian data tertentu (misalnya, gaji) harus dibatasi. 

Kita dapat mencoba mengelola data dengan menyimpannya dalam file 

sistem operasi. Pendekatan ini mempunyai banyak kelemahan, meliputi : 

1. Kita mungkin tidak mempunyai memori utama sebesar 500 GB untuk 

menyimpan semua data. Oleh karena itu, kita harus menyimpan data 

dalam alat penyimpanan seperti disk atau tape dan memasukkan bagian 

yang relevan ke dalam memori utama untuk pemrosesan data saat 

diperlukan. 

2. Sekalipun kita mempunyai memori utama 500 GB, pada sistem komputer 

dengan 32 bit addressing, kita tidak dapat menunjuk langsung pada data 

yang lebih dari 4 GB. Kita harus memprogram beberapa metode untuk 

mengidentifikasi semua item data. 

3. Kita harus menulis program khusus untuk menjawab setiap pertanyaan 

yang ingin pengguna tanyakan mengenai data. Kemungkinan besar 

program ini sangat rumit karena besarnya volume data yang perlu dicari. 

4. Kita harus melindungi data dari perubahan tidak konsisten yang dilakukan 

oleh pengguna yang berbeda yang mengakses data secara simultan. Jika 

aplikasi harus menekankan detail akses simultan tersebut, maka hal ini 

menambah kerumitan program. 



5. Kita harus memastikan bahwa data di restore dalam keadaan yang 

konsisten, jika sistem mengalami crash saat perubahan sedang dilakukan. 

6. Sistem operasi hanya menyediakan mekanisme password untuk keamanan. 

Hal ini tidak cukup fleksibel untuk memanfaatkan kebijakan keamanan di 

mana pengguna yang berlainan memiliki izin untuk mengakses data yang 

berbeda. 

DBMS merupakan bagian perangkat lunak yang dirancang untuk membuat 

tugas sebelumnya menjadi lebih mudah. Dengan menyimpan data dalam DBMS 

daripada sebagai kumpulan file sistem operasi, kita dapat mengatur fitur DBMS 

untuk mengelola data dalam cara yang kuat dan efisien. Karena volume data dan 

jumlah pengguna terus bertambah ratusan data gigabyte dan ribuan pengguna 

merupakan hal biasa dalam database perusahaan saat ini.  

 

2.4 Persediaan 

2.4.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang 

secara kontinyu diperoleh, diolah dan kemudian dijual kembali. Maka, dapat 

dikatakan persediaan sangat penting artinya bagi perusahaan karena berfungsi 

menghubungkan antara operasi yang berurutan dengan pembuatan suatu barang. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia/IAI (1999;14.1) persediaan adalah 

sebagai berikut : 

“Persediaan adalah aktiva : 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

b. Dalam proses produksi  dan atau dalam perjalanan; 

c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi 

barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya 

barang dagangan dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau 

pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali.” 

 

Sedangkan menurut Smith dan Skousen (1990;324) menyatakan bahwa : 

“The form inventory designates goods held for sale in the normal course 

of a manufacture, goods in production or to be placed in the 

production.”   

 



Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan 

adalah barang-barang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu siklus 

usaha normal perusahaan, dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung 

atau melalui proses produksi. Sedangkan barang-barang yang dimiliki perusahaan 

tetapi tidak dimaksudkan untuk dijual kembali serta digunakan di luar keperluan 

produksi tergolong ke dalam persediaan. 

Persediaan barang dagangan merupakan salah satu unsur yang sangat aktif 

dalam operasi perusahaan dagang baik perusahaan berskala besar maupun 

perusahaan berskala kecil. Penjualan barang dagangan merupakan sumber pokok 

bagi penghasilan. Persediaan merupakan aset yang sangat penting baik jumlah 

maupun aktivitas bagi perusahaan. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Persediaan 

Sifat barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan banyak variasinya 

menurut aktivitas perusahaan. Menurut Mulyadi (2001;554) membagi atau 

mengelompokkan persediaan ke dalam tipe antara lain : 

 “1. Persediaan produk jadi 

  2. Persediaan produk dalam proses 

  3. Persediaan bahan baku 

  4. Persediaan bahan penolong 

  5. Persediaan bahan habis dipakai pabrik 

  6. Persediaan suku cadang.” 

 

Menurut La Midjan (2001;150) berbagai jenis persediaan dalam 

perusahaan dagang, industri, atau perusahaan jasa dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 

“1. Persediaan bahan baku, antara lain berupa : kapas, benang tenun 

pada industri tekstil ; tepung terigu untuk industri roti dan lain 

sebagainya, yang akan diolah lebih lanjut; 

2. Persediaan bahan dalam proses (work in process) merupakan 

bahan-bahan yang sedang diolah antara lain dalam proses 

produksi dan lain-lain; 

3. Persediaan hasil jadi, merupakan hasil produksi dari suatu 

perusahaan industri baik sebagai hasil produksi selesai misalnya 

hasil produksi roti ; maupun yang akan digunakan dalam proses 

produksi lebih, misalnya kain grey pada industri tekstil; 

4. Persediaan suku cadang, merupakan persediaan barang yang akan 

digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak 



dari peralatan atau mesin yang berupa komponen-komponen dari 

peralatan atau mesin tersebut; 

5. Persediaan bahan bakar, merupakan persediaan yang harus 

berada di dalam perusahaan terutama bagi perusahaan industri 

yang menggunakan mesin diesel sebagai pembangkit tenaga 

listrik; 

6. Persediaan barang cetakan, alat tulis merupakan persediaan 

untuk kebutuhan kantor guna memperlancar kegiatan tata usaha;  

7. Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang 

digunakan oleh perusahaan dagang.” 

 

2.4.3 Tujuan Persediaan 

Setiap perusahaan dagang atau industri pasti memiliki persediaan, karena 

penyelenggaraan persediaan ini dapat memberikan keuntungan, diantaranya yaitu 

dapat memperlancarkan proses produksi, dapat melayani dengan segera kebutuhan 

konsumen. 

Adapun tujuan penyusunan sistem infomasi persediaan menurut La 

Midjan (2001;150) adalah sebagai berikut :  

“1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama perusahaan 

dagang dan industri pada umumnya tertanam dalam persediaan, 

oleh karenanya perlu disusun sistem dan prosedurnya agar 

persediaan selain dapat ditingkatkan efisiensinya juga dapat 

ditingkatkan efektivitasnya. 

2. Persediaan bagi perusahaan dagang dan industri harus 

diamankan dari kemungkinan pencurian, terbakar, kerusakan 

dan lain-lain demi mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

3. Persediaan harus dicatat dengan baik, selain penerimaan dan 

penyimpanan juga pengeluarannya.” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan umumnya 

memiliki persediaan yang berbeda-beda. Setiap persediaan harus diamankan dari 

risiko kecurian, terbakar dan kerusakan demi menjaga kontinuitas usaha. Untuk 

itu, perusahaan harus memikirkan tempat penyimpanan persediaan yang baik agar 

terhindar dari risiko kerugian. 

 

2.4.4 Perlakuan Persediaan 

Dalam pelaksanaan persediaan ada beberapa hal yang harus di perhatikan 

oleh perusahaan, diantaranya : metode pencatatan, metode penilaian persediaan 

dan lain-lain. 



2.4.4.1 Metode Pencatatan Persediaan 

Dalam suatu aktivitas perlu adanya suatu pencatatan sebagai bukti 

pertanggungjawaban. Ada dua cara pencatatan yang didasarkan atas waktunya 

yaitu metode perpetual dan metode periodik. 

 Menurut La Midjan (2001;154) metode pencatatan persediaan adalah 

sebagai berikut : 

“1. Perpetual Inventory System. Dalam hal ini, pencatatan atas transaksi 

persediaan dilaksanakan setiap waktu atas dasar bukti, baik 

terhadap pemasukan maupun pengeluarannya. Metode ini 

dilaksanakan terutama pada sistem “gudang terbuka” untuk 

barang-barang yang bernilai agak tinggi atau untuk barang-barang 

yang mudah dicatat terutama pemakaian  dan pengeluarannya dari 

gudang. 

2. Periodik/Physical Inventory System. Pencatatan atas transaksi 

persediaan berdasarkan bukti hanya untuk pembelian. Pemakaian 

tidak dicatat dan biasanya tidak menggunakan surat permintaan 

pemakaian atau pengeluaran barang. Selisihnya sebagai pemakaian 

atau pengeluaran dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan 

atau produksi. Metode ini tepat digunakan pada sistem “gudang 

tertutup” yaitu untuk barang-barang bernilai rendah atau secara 

teknis sukar dicatat pemakaian atau pengeluarannya.”  

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perpetual Inventory System adalah pengolahan pencatatan atas transaksi 

persediaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari waktu ke 

waktu atas dasar bukti, baik terhadap pemasukan maupun pengeluaran 

sehingga seluruh mutasi persediaan terpantau dan posisi persediaan setiap 

saat dapat diketahui tanpa dilakukan perhitungan fisik terlebih dahulu. 

2. Physical Inventory System adalah metode dengan sistem penentuan 

persediaan melalui perhitungan secara fisik yang lazim dilakukan setiap 

akhir periode akuntansi dalam rangka penyiapan laporan keuangan 

perusahaan. 

 

Catatan-catatan persediaan menurut Skousen, dkk (2001;367) dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

 

 



1. Metode Perpetual  

Yaitu metode yang mencatat mutasi persediaan dari aktivitas pembelian  

dan aktivitas penjualan. Penggunaan metode perpetual ini menghasilkan 

sarana pengendalian yang paling efektif terhadap persediaan. Prinsip dasar 

metode ini adalah semua penambahan dan pengurangan persediaan yang 

caranya hampir sama dengan pencatatan dari penambahan dan 

pengurangan kas. Bila penerimaan uang kas di debet adalah kas, maka 

pembelian barang dagangan di debet ke persediaan barang dagangan. 

Demikian pula, penjualan atau pengurangan persediaan dicatat seperti 

dalam pengurangan kas, yaitu di kredit ke persediaan barang dagangan, 

seperti saldo perkiraan kas menunjukkan jumlah uang kas yang ada, maka 

saldo perkiraan persediaan barang dagangan pun menunjukan jumlah 

persediaan yang ada. 

Adapun ayat jurnal untuk metode perpetual adalah : 

a. Aktivitas Pembelian 

    Dr. Persediaan barang dagangan      xxx 

     Cr.   Kas/hutang dagang    xxx 

 b. Aktivitas Penjualan 

     Dr. Harga pokok barang yang dijual  xxx 

    Cr.  Persediaan barang dagangan   xxx 

c. Dr. Kas/piutang dagang    xxx 

     Cr.  Penjualan     xxx 

 

2. Metode Periodik atau fisik 

Dalam metode periodik atau fisik, setiap terjadi mutasi persediaan baik 

aktivitas pembelian maupun aktivitas penjualan tidak dicatat, dalam arti 

tidak mengurangi atau menambah catatan persediaan, yang dicatat adalah 

pembelian dan penjualan saja. Jadi, pada metode periodik/fisik 

memerlukan inventarisasi fisik yaitu suatu perhitungan, pengukuran atau 

pertimbangan barang pada akhir periode akuntansi untuk menetapkan 

kuantitas yang ada dalam perusahaan. 

 

 



Adapun ayat jurnal untuk metode periodik/fisik adalah : 

a. Aktivitas Pembelian 

    Dr. Pembelian   xxx 

    Cr.  Kas/hutang dagang  xxx 

b. Aktivitas Penjualan 

   Dr. Kas/piutang dagang  xxx 

   Cr.  Penjualan   xxx 

 

2.4.4.2 Metode Penilaian Persediaan 

Selain harus dicatat dengan baik, persediaan juga harus dinilai dengan 

baik. Tujuan yang lebih penting lagi dari penilaian adalah dalam bentuk 

menyajikan informasi yang bisa membantu para investor dan para pemakai 

lainnya untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang bagi perusahaan. 

Nilai persediaan akhir harus dapat dinyatakan dalam neraca sebesar harga 

pokok atau perolehan yang bersangkutan yang meliputi seluruh biaya secara 

langsung ataupun tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut 

pada keadaaan dan tempat sebagaimana mestinya. 

Oleh karena itu, persediaan akhir dapat dihitung dengan menggunakan 

harga pokok dengan beberapa cara penentuan harga dalam neraca. Jumlah yang 

tercantum dalam neraca tergantung pada periode penilaian yang digunakan. Ada 

tiga metode penilaian persediaan menurut Fees dan Warren (2002;356) yang 

dapat digunakan, yaitu : 

 “a. First-In, First-Out Method 

b. Last-In, First-Out Method 

c. Average Cost Method 

d. Computerized Perpetual Inventory System.” 

 

 Menurut Wilson dan Campbell (1990;455) yang dialihbahasakan oleh 

Tjintjin. F Tjendera (1995;556) terdapat beberapa metode penilaian persediaan, 

yaitu : 

 “1. Metode FIFO (First In First Out Method) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan yang 

pertama dibeli pertama pula dipakai, sehingga harga pokok 

persediaan yang masih ada dinilai menurut harga pokok 

persediaan yang dipakai adalah harga pembelian terdahulu ; 

 



2.   Metode LIFO (Last In First Out Method) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan terakhir dibeli akan 

dinilai berdasarkan harga pembelian terdahulu sehingga harga akan dinilai 

berdasarkan harga pembelian terakhir ; 

 3.   Metode Rata-rata (Average Method) 

Penentuan harga pokok dilakukan dengan cara menjumlahkan 

hasil perkalian harga satuan kuantitas barang yang dibeli, lalu 

dibagi jumlah seluruh kuantitas pembelian.” 

 

 

Dari ketiga metode penilaian persediaan tersebut manajemen bebas 

menggunakan metode penilaian yang cocok dengan situasi dan kondisi 

perusahaan, tetapi penilaian persediaan harus dilakukan secara konsisten. 

 

2.4.5 Pengendalian Persediaan 

Pengendalian persediaan pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui : 

1. Pengawasan Fisik 

Merupakan pengendalian yang berhubungan dengan keadaan dan jumlah 

persediaan secara fisik pada tempat penyimpanan persediaan untuk melindungi 

persediaan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan, 

sehingga perlu adanya pengawasan fisik berupa : 

a. Terdapat gudang yang luas dengan pengaturan tempat barang tetap dan 

identifikasi barang tertentu untuk mempermudah pengambilan atau 

penambahan, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk 

mencari persediaan tertentu. 

b. Bidang atau tempat penyimpanan yang berpusat dan tertutup di mana 

hanya ada orang yang berhak saja boleh masuk. 

c. Pertimbangan keamanan terhadap pencurian ataupun penyelewengan 

harus diperhatikan dan diteliti kembali untuk persediaan yang 

bentuknya kecil dan mudah hilang, perlu adanya pengawasan yang 

lebih ketat. 

d. Mengadakan pemeriksaan fisik (stock opname) paling tidak sekali 

dalam setahun untuk mengecek hasil perhitungan secara fisik dengan 

yang tercatat di buku. 

 



2. Pengawasan Akuntansi 

Merupakan pengendalian yang berhubungan dengan pencatatan dan 

pelaporan persediaan mulai dari saat barang diterima sampai dengan dikirim ke 

bagian produksi atau kepada pelanggan. Adapun pengawasan akuntansi 

persediaan berupa : 

a. Adanya pencatatan persediaan dalam kartu persediaan yang langsung 

diambil dari laporan penerimaan dan pengeluaran barang sehingga apa 

yang terjadi di gudang akan tercermin pula dalam kartu tersebut. 

Dengan demikian, apabila dalam suatu saat kartu persediaan 

menunjukkan jumlah tertentu, maka jumlah ini harus cocok dengan 

fisiknya yang ada di gudang. 

b. Adanya pemisahan fisik antara orang yang bertanggungjawab terhadap  

persediaan barang dagangan dengan orang yang mencatat, sehingga 

secara tidak langsung berhubungan. Jadi,  adanya saling mengawasi 

terhadap persediaan barang dagangan dalam perusahaan (internal 

check) 

c. Adanya sistem otorisasi untuk setiap pengeluaran barang yang ada di 

gudang dari pihak yang berwenang. 

 

3. Pengendalian terhadap jumlah yang dibutuhkan 

Merupakan pengendalian yang berhubungan dengan penyimpangan dalam 

persediaan pada tingkat dan jumlah yang dibutuhkan. Pengawasan ini penting 

untuk mengevaluasi persediaan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pengawasan jumlah yang dibuat 

ini dilaksanakan dengan cara : 

a. Turn Over Basis 

 Dengan menghitung turn over suatu persediaan dapat diketahui mana 

persediaan yang lambat perputarannya, sehingga dapat ditentukan 

beberapa dana yang boleh tertanam dalam persediaan. 

b. Maximum dan Minimum Basis 

 Titik pengendalian ini dilakukan dengan cara menetapkan beberapa 

jumlah minimum dan maksimum persediaan. Titik minimum adalah 

batas terendah persediaan yang diperlukan oleh perusahaan, di mana 



batas ini biasanya merupakan safety stock perusahaan, bila persediaan 

telah mencapai titik minimum, maka perusahaan dapat melakukan 

pemesanan kembali. Sedangkan titik maksimum adalah batas tertinggi 

dari persediaan barang atau bahan yang optimum. Jumlah ini biasanya 

menunjukkan kualitas minimum ditambah kualitas pemesanan atau 

pembelian standar. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan titik maksimum dan 

minimum diantaranya adalah : 

1. Teknik Penggunaan atau penyerahan. 

2. Waktu yang diperlukan untuk membeli atau memproduksi. 

3. Kuantitas pesanan yang ekonomis. 

4. Fasilitas pergudangan yang tersedia. 

5. Modal kerja yang tersedia. 

6. Kondisi pasar secara umum. 

7. Kemungkinan barang yang disimpan mengalami kerusakan. 

Proses yang dikendalikan oleh suatu sistem pengendalian persediaan 

adalah operasi pemesanan, penyimpanan dan penyediaan persediaan bila 

dibutuhkan di dalam organisasi. Karakteristik yang dikendalikan adalah saldo tiap 

jenis barang yang ada dalam persediaan. Sistem pengukuran adalah serangkaian 

catatan persediaan yang diselenggarakan oleh Sistem Informasi Akuntansi. 

Pengatur bisa saja seorang klerk persediaan atau suatu komputer. 

Hal lain mengenai karakteristik yang dikendalikan dalam suatu sistem 

persediaan untuk jumlah biaya penyimpanan dan pemesanan persediaan serta 

kerugian tidak adanya persediaan. Variabel input yang harus diukur agar dapat 

mencapai tujuan ini mencakup permintaan yang diharapkan atau pemakaian setiap 

jenis barang, biaya penempatan pesanan untuk setiap grup barang yang dipesan 

dan kerugian tidak adanya persediaan barang.   

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang dagangan 

Menurut Mulyadi (2001;553) sistem akuntansi persediaan adalah  sebagai 

berikut : 



“Berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur pemjualan, 

sistem pembelian dan sistem retur pembelian.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi 

persediaan dianggap memadai bila melalui beberapa prosedur yang berkaitan erat 

dengan persediaan. Prosedur-prosedur tersebut adalah : 

1. Prosedur pemesanan barang, 

2. Prosedur penerimaan barang, 

3. Prosedur penjualan, 

4. Prosedur retur barang. 

Adapun tujuan penyusunan sistem informasi persediaan menurut La 

Midjan (2001;150) adalah sebagai berikut : 

“1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama perusahaan 

dengan dan  industri pada umumnya tertanam dalam 

persediaan, oleh karenanya perlu disusun sistem dan 

prosedurnya agar persediaan selain dapat ditingkatkan 

efisiensinya juga dapat ditingkatkan efektivitasnya. 

2. Persediaan bagi perusahaan dengan dan industri harus 

diamankan dari kemungkinan pencurian, terbakar, kerusakan 

dan   lain-lain demi mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

   3.  Persediaan harus dicatat dengan baik, selain penerimaan dan 

penyimpanan juga pengeluarannya.” 

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan umumnya 

memiliki persediaan yang berbeda-beda. Setiap persediaan harus diamankan dari 

risiko pencurian, terbakar dan kerusakan lain demi menjaga kontinuitas 

perusahaan. Untuk itu perusahaan harus memikirkan tempat penyimpanan 

persediaan yang baik agar terhindar dari risiko kerugian. 

 

2.5.1 Sistem Dan Prosedur Yang Bersangkutan Dengan Sistem Akuntansi 

Persediaan  

Menurut Mulyadi (2002;559) sistem dan prosedur yang bersangkutan 

dengan sistem akuntansi persediaan adalah : 

1.    Prosedur pencatatan produk jadi. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya 

produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang 



didebitkan ke dalam rekening persediaan produk jadi dan dikreditkan ke 

dalam rekening barang dalam proses. 

2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan di 

samping prosedur lainnya seperti, prosedur order penjualan, prosedur 

persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, 

prosedur pencatatan piutang. 

3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari 

pembeli. 

Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka 

transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, 

yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang 

diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga 

pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu 

persediaan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang 

membentuk sistem retur penjualan  

4. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok 

persediaan produk dalam proses. 

Pencatatan persedian produk dalam proses umumnya dilakukan oleh 

perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan 

dan laporan keuangan tahunan. 

5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem 

pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli.  

6. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada 

pemasok. 

Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka 

transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang 

bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang 

yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan 

harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan. 



Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur 

pembelian. 

7. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem 

akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok 

persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik dan 

suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non 

produksi. 

8. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena 

pengembalian barang gudang. 

Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah 

persediaan barang di gudang. 

9. Sistem penghitungan fisik persediaan. 

Sistem perhitungan fisik persediaan pada umumnya digunakan oleh 

perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di 

gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban 

bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan 

pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan 

persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian 

terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. 

 

2.5.2 Sistem Pengolahan Data Dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Dagangan. 

Sistem pengolahan data dalam sistem informasi akuntansi persediaan 

barang dagangan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu sistem 

pengolahan data manual dan sistem pengolahan data yang berbasis komputer. 

 

2.5.2.1 Sistem Pengolahan Data Manual 

 Sistem pengolahan data manual merupakan bentuk yang paling tradisional 

dari sistem akuntansi. Sistem manual membentuk peristiwa-peristiwa fisik, 

sumber daya dan personel yang mencirikan kebanyakan proses bisnis. Dalam hal 

ini termasuk tugas-tugas seperti pengambilan pesanan, penyimpanan barang di 



gudang, barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual, pengiriman barang ke 

pelanggan dan menempatkan pesanan pada pemasok. Akan tetapi, ada nilainya 

mempelajari sistem pengolahan data manual sebelum menguasai sistem yang 

berbasis komputer yaitu : 

1. Mempelajari sistem manual membantu membangun hubungan penting 

antara sistem informasi akuntansi dengan bidang akuntansi lainnya. 

2. Logika proses bisnis dapat lebih mudah dimengerti ketika ia tidak 

diselubungi oleh teknologi. 

3. Dengan sistem manual memfasilitasi pemahaman kegiatan pengendalian 

internal, termasuk pemisahan fungsi-fungsi, pengawasan, verifikasi 

independen, jejak audit dan kontrol akses. 

 

2.5.2.2 Sistem Pengolahan Data Berbasis Komputer 

Komputer merupakan bagian penting dari teknologi informasi yang sangat 

membantu kualitas dari sistem informasi. Untuk mengelola informasi secara 

efektif menjadi sumber daya yang bernilai, pengembangan sistem informasi 

akuntansi modern akan lebih baik jika menggunakan teknologi informasi dan 

jaringan komputer. Dengan menggunakan teknologi informasi, maka beberapa 

karakteristik kegiatan dari proses yang ada dalam sistem informasi akuntansi akan 

berubah. Perubahan tersebut misalnya, penggunaan kertas yang lebih sedikit, 

dokumen sumber mungkin dihilangkan, langkah pengolahan dilakukan secara 

otomatis, output lebih rapi. Peningkatan kinerja lain yang tidak kalah penting 

adalah : 

1. Pengolahan transaksi dan data lebih cepat. 

2. Perhitungan dan perbandingan data dengan tingkat akurasi lebih tinggi. 

3. Biaya pengolahan tiap transaksi lebih rendah. 

4. Penyusunan laporan output lain lebih tepat waktu. 

5. Penyimpanan data lebih aman dan lebih mudah di akses. 

6. Pilihan dalam memasukkan data lebih banyak.  

 

 



2.5.3 Penggunaan Bahasa dan Deskripsi Sistem Dalam Pengembangan 

Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar dalam Edisi terjemahan (2006;40), proyek pengembangan 

sistem biasanya terdiri dari tiga fase : analis sistem, desain sistem dan 

implementasi sistem. Analis sistem mencakup penyusunan dan evaluasi solusi 

untuk menyelesaikan masalah sistem, desain sistem merupakan proses 

menentukan rincian solusi yang telah dipilih dalam proses analis sistem, 

sedangkan implementasi sistem merupakan proses penerapan prosedur dan 

metode yang telah dirancang dalam operasi sehari-hari. Di dalam sistem informasi 

akuntansi harus memahami bahasa sistem dan mendeskripsikannya. Bahasa dalam 

dokumentasi sistem terdiri dari : 

1. Flowchart ( Bagan Alir ) 

Flowchart/ bagan alir ini merupakan diagram simbol yang menunjukkan 

arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem. Flowchart merupakan 

teknik sistem yang paling sering digunakan. Menurut ANSI X 3.5.-1970 

(American National Standard Flowchart Symbols and Their Usage In 

Information Processing) mendefinisikan empat kelompok simbol flowchart 

yaitu : 
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Gambar 2.4 Simbol Flowchart 

 

 

 

 

Anotasi (Komentar) 



Contoh Flowchart untuk Pemesanan Barang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DFD (Diagram-diagram Aliran Data Logis) 

Diagram-diagram aliran data logis atau diagram-diagram aliran data 

(keduanya umum disingkat DFD) digunakan terutama oleh karyawan 

pengembangan sistem dalam analis sistem. DFD digunakan oleh analis 

sistem untuk mendokumentasikan perancangan logis sistem untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai. DFD membantu menyakinkan bahwa 

analis sistem memiliki pemahaman kebutuhan pemakai dengan 

menyediakan gambar konsepsi analis sistem mengenai masalah-

masalah pemakai kepada pemakai. Terdapat kesamaan antara empat 

simbol DFD dengan empat simbol dasar bagan alir, yang digunakan 

untuk menyajikan setiap jenis bagan aliran. Simbol-simbol Diagram 

Aliran Data Logis : 
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Gambar 2.5 Contoh Flowchart 
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                                 Gambar 2.6 Simbol DFD 

 

 

       Contoh DFD untuk Pemrosesan Pemesanan Barang 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektifitas menurut pandangan Antony dan Govindarajan 

(2001;113) definisinya adalah : 

“Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility 

centers output and its objectives.” 

Arti dari definisi tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang 

harus dipercaya. 

Menurut Arens dan Loebbecke (2003;798) definisi efektivitas adalah 

sebagai berikut : 

Penyimpanan Data, artinya tempat untuk 

menyimpan data 

Aliran Data, artinya saluran 

komunikasi 

Terima 

dan 

Simpan 

Barang 

 

Pesan 

Barang 

Tempat 

Persediaan 

(Gudang) 

 

Pemasok 

Pemesanan kembali 

persediaan yang 

hampir habis 

Gambar 2.7 Contoh DFD (Diagram-diagram Aliran Data) 



“Effectiveness refers to the accomplishment of the objective whereas 

efficiency refers to the resouces used to achieved those objectives.” 

Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai sedangkan efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pengendalian internal tersebut. 

 

2.7 Pengendalian Internal 

 Dengan semakin berkembangnya skala usaha, aktivitas perusahaan 

menjadi lebih kompleks sehingga manajemen dituntut untuk dapat menciptakan 

pengawasan dan pengendalian. Sehingga manajemen perusahaan memerlukan 

suatu alat pengendalian yang disebut dengan “Pengendalian Internal”. 

Pengendalian internal dilaksanakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas usaha 

dan memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan. 

 

2.7.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001;163), pengertian pengendalian internal adalah : 

“Suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal 

adalah suatu alat yang diciptakan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, 

mengukur ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha 

dan mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen perusahaan. 

Pengertian pengendalian internal menurut Committee Of Sponsoring 

Organization (COSO) dan Statement On Auditing Standard (SAS) No. 78, 

seperti yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2002;7), bahwa : 

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors 

management and other’s personnel designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objective in the following 

categories : (a). reability of financial repoting, (b). effectiveness and 

efficiency of operations, and (c). compliance with applicable laws and 

regulations.” 

 



Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan orang lain, yang 

dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam kategori 

berikut : 

a. Keandalan laporan keuangan 

b. Efektivitas dan efisiensi operasi 

c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tidak hanya mencakup 

fungsi-fungsi dalam bidang akuntansi dan keuangan saja, tetapi juga meliputi 

seluruh aktivitas dalam perusahaan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh bagian perusahaan. 

 

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal 

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

perusahaan, khususnya manajemen menerapkan pengendalian internal dengan 

tujuan untuk : 

“1. Reliability of financial reporting, 

  2. Control related to the reliability of financial reporting, 

  3. Efficiency and efectiveness of operations, 

   4. Compliance with applicable laws and regulations.” 
 

Tujuan-tujuan pengendalian internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Reliability Of Financial Reporting (menyediakan data yang dapat 

dipercaya) 

Informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya sangat diperlukan 

oleh manajemen untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Pengendalian 

internal dapat membantu memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi 

tersebut. 

2. Control Related To The Reliability Of Financial Reporting (melindungi 

harta dan catatan perusahaan) 

Adanya pengendalian internal yang baik atas harga dan catatan perusahaan 

akan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan 

terhadap harta dan catatan tersebut, baik yang dilakukan dengan sengaja 

maupun kesalahan-kesalahan lain yang sifatnya tidak sengaja. 



3. Efficiency and Efectiveness Of Operations (meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas operasi perusahaan) 

Adanya pengendalian internal yang baik akan mengurangi kemungkinan 

terjadinya perangkapan tugas dan penggunaan sumber daya secara tidak 

efisien. 

4. Compliance With Applicable Laws and Regulations (meningkatkan 

kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan) 

Pengendalian internal yang baik akan memberikan suatu keyakinan 

memadai bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan akan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. 

  

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian 

internal akan sangat mempengaruhi penanganan transaksi-transaksi keuangan dari 

suatu perusahaan sehingga perolehan keuntungan dan perlindungan terhadap 

aktiva memungkinkan untuk dicapai dan dilakukan. 

Tujuan pengendalian internal menurut The Committee Of Sponsoring 

Organization (COSO) yang besumber pada SAS No.78 adalah sebagai berikut : 

“……to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objective in the following categories : (a). reability of financial reporting, 

(b). effectiveness and efficiency of operations, and (c). compliance with 

applicable laws and regulations.” 



Berdasarkan pengertian pengendalian internal menurut COSO di atas, 

maka tujuan dari pengendalian internal adalah : 

1. Keandalan laporan keuangan 

Untuk dapat menyelenggarakan operasional usahanya, manajemen 

memerlukan informasi yang akurat. Manajemen bertanggungjawab dalam 

menyediakan laporan keuangan bagi pihak intern dan ekstern perusahaan. 

Pengendalian internal diterapkan untuk menyediakan data-data yang dapat 

diandalkan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi-operasi 

Terdapat berbagai metode dan prosedur untuk pengendalian operasi 

perusahaan, akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan operasi 

dalam mencapai tujuan akhir serta menciptakan efisiensi dalam setiap 

pengoperasian. 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala 

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan 

perusahaan. Peraturan dan kebijakan tersebut merupakan output dari suatu 

pengendalian internal yang memadai. 

 Tujuan pengendalian internal tidak terlepas dari pengertian pengendalian 

internal menurut AICPA (American Institute Certified Public Accountant), yang 

diterjemahkan oleh La Midjan (1995 ; 36) adalah :  

“Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan-

tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang 

dimaksudkan untuk mengamankan hartanya, menguji ketelitian dan 

kebenaran data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasinya 

serta mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang telah 

digariskan oleh pimpinan perusahaan.” 

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

pengendalian internal adalah : 

1. Mengamankan harta perusahaan 



2. Harta perusahaan perlu diamankan dari segala bentuk kemungkinan yang 

akan merugikan perusahaan, baik berupa pencurian, penyelewengan, 

kecurangan atau bentuk lainnya. 

3. Menguji ketelitian dan kebenaran akuntansi perusahaan 

4. Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya dengan baik, manajemen 

harus mempunyai  informasi yang akurat. 

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

6. Pengendalian internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk 

menghindarkan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah 

penggunaan sumber daya secara tidak efisien. 

7. Mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah 

digariskan pimpinan perusahaan. 

8. Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk mencapai 

tujuan perusahaan, pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa segala peraturan dan prosedur ini ditaati oleh karyawan perusahaan. 

 

2.7.3 Komponen Pengendalian Internal 

Untuk mencapai tujuannya, maka penerapan pengendalian internal harus 

diperhatikan komponen-komponen penunjang jalannya pengendalian internal 

tersebut. 

Arens dan Loebbecke (2003;274) mengemukakan komponen 

pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

“Internal control include five categories of control that management 

designed implement to provide reasonable assurance that management 

control objective will meet. There are called that component of internal 

control are : (1). The control environment,  (2). Risk assesment, (3). 

Control activities, (4). Information and communication and (5). 

Monitoring.” 
 

 



Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen pengendalian 

internal mencakup lima kategori dasar kebijaksanaan dan keyakinan memadai 

bahwa tujuan pengendalian internal dapat dipenuhi. Kelima kategori ini disebut 

sebagai komponen struktur pengendalian internal, yang terdiri dari :  

1. The Control Environment ( Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian internal terdiri dari tindakan, kebijakan dan 

prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh dari manajemen puncak, 

direktur, komisaris dan pemilik suatu satuan usaha. Lingkungan pengendalian 

memiliki tujuh sub elemen, yaitu :  

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

Integritas dan nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku 

entitas dan bagaimana standar dikomunikasikan dan dijalankan dalam 

praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau 

mengurangi setiap godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak 

jujur, melanggar hukum atau bertindak tidak etis. Termasuk juga 

komunikasi standar nilai dan perilaku perusahaan kepada para pegawai 

melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanaan juga bisa melalui 

contoh-contoh. 

b. Commitment to Competence ( Komitmen Terhadap Kompetensi ) 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas komitmen terhadap kompetensi 

meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkatan kompetensi dan 

pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi 

keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan. 

c. Management’s Philosopy and Operating Style ( Filosofi dan Gaya 

Operasi ) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar ( basic believes ) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan bagi karyawannya. Gaya operasi 

mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan 

usaha yang dilaksanakan. Dengan gaya operasi ini, sense of control akan 

tumbuh di dalam diri manajemen menengah dan bawah, sehingga biaya 

pengendalian cenderung murah. 



d. Organization Structure ( Struktur Organisasi ) 

Struktur organisasi mencerminkan pembagian wewenang di dalam suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam pembagian wewenang yang 

jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang 

dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. 

e. Assigment Board Of Directors Or Audit Committee Participation ( 

Dewan Komisaris atau Komite Audit ) 

Untuk dapat menciptakan suatu interdependensi akuntan publik, maka 

dalam penunjukan akuntan publik dialihkan dari tangan manajemen 

puncak ke tangan dewan  komunikasi atau komite pemeriksaan. 

f. Assigment Of Authority Responsibility ( Pelimpahan Wewenang dan 

Tanggung Jawab ) 

Hal ini mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang 

pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan 

pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas 

pegawai dan kebijakan yang terkait serta dokumen kebijakan yang 

menggambarkan perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan 

kode etik perilaku formal. 

g. Human Resources Policies and Practice ( Kebijakan dan Prosedur 

Kepegawaian ) 

Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang jujur dan 

kompeten    agar    tercipta    lingkungan    pengendalian     yang    baik,  

maka perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur 

kepegawaian ini. 

 

2. Risk Assesment ( Penetapan Risiko ) 

Penetapan risiko untuk penetapan keuangan adalah identifikasi dan 

analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan 

laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. 

Manajemen menetapkan risiko bagian dari perancangan dan pengoperasian 

struktur pengendalian internal untuk meminimalkan kemungkinan salah saji dan 

ketidakberesan. Risiko dapat ditimbulkan oleh keadaan sebagai berikut : 



a. Changes In Operating Environment ( Perubahan Dalam Lingkungan 

Operasi ) 

Perubahan dalam lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

b. New Personel ( Karyawan Baru ) 

Karyawan baru mungkin mempunyai pandangan atau pengertian lain 

atas pengendalian internal yang sudah diterapkan perusahaan. 

c. Rapid Growth ( Pertumbuhan yang Berkesinambungan ) 

Pertumbuhan yang berkesinambungan dalam operasi perusahaan dapat 

menimbulkan risiko sebagai akibat dari pengendalian internal yang 

sudah tidak berfungsi secara memadai. 

d. New Technology ( Teknologi Baru ) 

Teknologi baru yang diterapkan pada perusahaan akan dapat 

mengubah risiko yang sebelumnya telah diperhitungkan dan 

diperkirakan terjadi pada pengendalian internal.  

 

 

e. New Line, Product, or Activity ( Lingkungan, Produk atau Kegiatan 

Baru ) 

Bidang usaha atau transaksi dalam tubuh perusahaan harus dapat 

disesuaikan untuk pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan 

tugas yang bisa mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian 

internal. 

f. Foreign Operation ( Operasi Perusahaan secara Internasional ) 

Perluasan daerah usaha menimbulkan dampak terhadap pengendalian 

internal. 

g. Accounting Activity ( Keputusan Akuntansi ) 

Penerapan atau perubahan prinsip akuntansi dapat menimbulkan risiko 

dalam penyajian laporan keuangan. 

 

3. Control activities ( Aktivitas Pengendalian )  



Aktivitas pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur dalam 

mencapai tujuan dan mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan secara 

menyeluruh. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam kebijakan dan 

prosedur sebagai berikut : 

a. Performance review (  Tinjauan ulang atas penampilan kerja ) 

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan 

antara penampilan kerja aktual dengan anggaran, peramalan dan 

penampilan kerja periode sebelumnya, serta tindakan koreksi yang 

telah dilaksanakan. 

b. Information processing ( Pengelolaan informasi ) 

Berbagai pengendalian tindakan yang dilakukan dengan memeriksa 

tingkat keakuratan, kelengkapan dan otorisasi. Kegiatan pengendalian 

sistem informasi meliputi : 

- Pengendalian Umum, pada umumnya merupakan pengendalian 

terhadap operasi pusat data, akuisisi dan pemeliharaan sistem 

perangkat lunak, akses keamanan serta pengembangan dan 

pemeliharaan sistem aplikasi. 

- Pengendalian Aplikasi, dilakukan terhadap pengolahan aplikasi 

individual. Pengendalian ini menjamin bahwa transaksi yang dilakukan 

adalah sah dan telah diotomasi dengan benar serta telah diolah secara 

akurat dan lengkap. 

c. Physical control ( Pengendalian Fisik ) 

Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap kondisi fisik atas 

aset, yaitu untuk menjaga aset dan perbedaan perhitungan antara 

catatan pengendalian dengan hasil perhitungan fisik, dan menghindari 

pencurian aset sehingga dapat mendukung penyiapan laporan 

keuangan dan pelaksanaan audit. 

d. Segregation of duties ( Pemisahan tugas ) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja atau tidak dalam 

pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan aset. 

 



4. Information and communication ( Informasi dan komunikasi ) 

Kualitas sistem informasi, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajemen  dalam membuat keputusan  dalam 

pengolahan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan laporan 

keuangan yang layak. Komunikasi merupakan proses pemahaman peran 

individu dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengendalian internal 

terhadap laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman seorang 

pegawai atas aktivitasnya terhadap aktivitas pegawai lainnya dan termasuk 

pemahamannya. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan pedoman kebijakan, 

pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan. Komunikasi dapat juga secara 

lisan dan melalui tindakan yang dilakukan manajemen. 

 

5. Monitoring ( Pemantauan ) 

Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menetapkan dan 

memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian 

berdasarkan pemikiran apakah pengendalian telah beroperasi secara memadai 

atau belum dan manajemen menyesuaikan pengendalian internal sesuai 

dengan perubahan yang terjadi termasuk menetapkan rancangan dan operasi 

pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan. Pemantauan dilaksanakan secara kontinyu termasuk penilain 

kinerjanya ( koreksi dan evaluasi secara terpisah atau kombinasi ). Hasil 

pemantauan dapat dipakai untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan 

perusahaan sehingga dapat diusulkan pengendalian yang baik. 

 

2.7.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal mempunyai keterbatasan, yaitu keadaan di mana 

batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan suatu pengendalian internal yang 

memadai tercapai.  

Menurut Mulyadi (2002;181) keterbatasan yang melekat pada 

pengendalian internal suatu perusahaan dapat berupa : 

“1. Kesalahan dalam pertimbangan, 

 2. Gangguan, 

 3. Kolusi, 



  4. Pengabaian oleh manajemen, 

  5. Biaya lawan manfaat.” 

 

 Keterbatasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Seringkali manajemen dan personalia lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

pegawai keliru dalam memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 

sementara atau permanen dalam pegawai atau dalam sistem dan prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan.  

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collution). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi  kekayaan entitas 

dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian internal yang telah dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

diterapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan dan lain-lain. 

Contohnya, manajer melaporkan laba yang lebih tinggi dari yang 

sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau 

menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan pengendalian internal tersebut. 

Karena pengukuran yang tepat, baik biaya maupun manfaat besarnya tidak 

mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 



mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dari suatu pengendalian internal. Jadi, tidak dapat dipastikan bahwa 

dengan adanya pengendalian internal dalam perusahaan praktis tidak 

terjadi kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan yang ada di dalam suatu  sistem pengendalian internal. 

 

2.7.5 Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Pengendalian atas pengolahan komputer yang dapat membantu 

pengendalian internal secara keseluruhan, baik yang mencakup prosedur manual 

maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Prosedur pengendalian 

manual dan komputer atas pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap 

lingkungan pengendalian disebut pengendalian umum. Sedangkan pengendalian 

khusus atas aplikasi disebut pengendalian aplikasi. 

 

 

 

 

2.7.5.1 Pengendalian Umum (General Control) 

Pengendalian umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem 

komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan 

secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengendalian umum menurut Krismiaji (2002;244), dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

“1. Pengendalian akses fisik, 

  2. Pengendalian akses logis, 

  3. Pengendalian penyimpanan data, 

  4. Pengendalian transmisi data, 

  5. Standar dokumentasi, 

  6. Meminimumkan penghentian sistem informasi, 

  7. Perlindungan terhadap komputer dan jaringan.” 

 

Hal-hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Akses Fisik 

Pengamanan akses fisik dapat dicapai dengan pengendalian diantaranya 

adalah penempatan komputer dalam ruangan terkunci, identitas karyawan 



yang jelas, seperti pemakaian badge untuk dapat lolos melalui pintu akses,  

dan pembatasan akses ke saluran telepon pribadi. 

2. Pengendalian Akses Logis 

Cara-cara untuk membatasi akses logis adalah sebagai berikut : 

a. Password, yaitu serangkaian karakter khusus yang hanya diketahui 

oleh pemakai yang bersangkutan dan komputer. Selanjutnya, komputer 

melakukan pencocokan dengan identifikasi yang telah terekam dalam 

komputer. Jika identifikasi yang dimasukan cocok, maka dianggap 

pemakai tersebut merupakan pemakai yang sah dan dapat meneruskan 

kegiatannya. 

b. Identifikasi pribadi, karyawan dapat pula diidentifikasi oleh 

kepemilikan fisik, misalnya, kartu identitas diri yang berisi nama, foto 

dan informasi lainnya. 

c. Identifikasi biometrik, yaitu dengan menggunakan karakteristik seperti 

sidik jari, cap tangan, pola suara, hasil rekaman retina dan pola 

tandatangan. 

 

3. Pengendalian Penyimpanan Data 

Salah satu cara yang penting untuk mencegah kehilangan data adalah 

dengan melakukan pengawasan yang tepat terhadap file kepustakaan. 

Penyimpanan file harus terlindungi dari api, kelembaban dan kondisi lain 

yang dapat merusak data yang telah disimpan. Jika media yang digunakan 

untuk menyimpan data berupa pita magnetis, maka perlindungannya dapat 

dilakukan dengan memasang ring pelindung khusus. Jika media yang 

digunakan berupa disket, maka disket tersebut harus dilengkapi dengan 

fasilitas yang mengubahnya menjadi “write-protected” 

4. Pengendalian Transmisi Data 

Kesalahan dalam transmisi data dapat diminimumkan dengan 

menggunakan Data Encription (melindungi data yang ditransmit agar 

tidak dimonitor oleh pihak lain), Routing Verification (memastikan data 

yang ditransmit tidak salah alamat), Parity Checking (mendeteksi 

kesalahan karena hilangnya bit, selama proses transmisi data) dan Message 



Acknowledgement Procedures (konfirmasi dari penerima bahwa data telah 

diterima untuk dicocokkan). 

5. Standar Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Dokumentasi Administratif, dokumentasi ini menguraikan standar 

dan prosedur pengolahan data termasuk penjelasan dan otorisasi 

sistem baru dan perubahan sistem, standar untuk analisis dan 

perancangan sistem dan pemrograman serta prosedur untuk 

penanganan dan penyimpanan file. 

b. Dokumentasi Sistem, dokumentasi ini menguraikan secara rinci 

setiap program aplikasi. Ini mencakup narasi sistem, bagan alir dan 

daftar program. Dokumen ini juga berisi contoh input, contoh 

output, tahap-tahap pemrosesan dan prosedur penanganan 

kesalahan. 

c. Dokumentasi Operasi, dokumentasi ini menguraikan tentang 

berbagai aspek untuk menjalankan sebuah program aplikasi yang 

mencakup konfigurasi peralatan, program dan file dan prosedur 

untuk memulai dan melaksanakan sebuah tugas. 

6. Minimasi Waktu Penghentian Sistem 

Untuk mencegah tidak berfungsinya sistem perangkat keras dan perangkat 

lunak dalam sebuah sistem informasi, dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu : 

a. Pemeliharaan Preventif, yaitu mencakup pengujian reguler 

terhadap komponen sistem informasi dan penggantian komponen-

komponen yang telah usang. 

b. UPS (Uninteruptible Power System) adalah alat tambahan yang 

berfungsi sebagai penyangga listrik sementara, jika aliran listrik 

terhenti. 

c. Penggunaan Fault Tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk 

melanjutkan kegiatannya ketika sebagian komponen sistem 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk 

mengantisipasi hal ini, maka digunakan komponen cadangan untuk 



mengambilalih tugas komponen sistem yang tidak berfungsi 

tersebut. 

7. Perlindungan terhadap Komputer dan Fasilitas Jaringan 

Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu : 

a. Memasang software yang secara otomatis akan menon-aktifkan 

sebuah terminal atau komputer yang terhubung dengan jaringan, 

setelah komputer yang bersangkutan tidak disentuh atau dipakai 

selama beberpa waktu tertentu. 

b. Membuat cadangan data  secara reguler. 

c. Menggunakan password untuk membatasi akses ke data. 

d. Menciptakan pelindung di seputar sistem operasi, untuk mencegah 

para pemakai mengubah file sistem yang penting. 

e. Lakukan pelatihan terhadap para pemakai untuk bisa 

mengoperasikan sistem dan program dengan baik serta cara 

meminimumkan risiko masuknya virus dalam jaringan komputer. 

 

2.7.5.2 Pengendalian Aplikasi (Application Control) 

Tujuan utama pengendalian aplikasi adalah untuk menjamin akurasi dan 

validitas input, file program dan output sebuah program aplikasi. Jika 

pengendalian aplikasi lemah, maka output sistem informasi akan mengandung 

kesalahan. Output yang mengandung kesalahan ini jika digunakan untuk membuat 

keputusan, maka akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat atau keliru. 

Pengendalian apliksi menurut Krismiaji (2002;258), meliputi : 

“1. Pengendalian sumber data, 

 2. Program validasi input, 

 3. Pengendalian entry data on-line, 

 4. Pengendalian pengolahan data dan pemeliharan file, 

 5. Pengendalian output.” 

  

Hal-hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Sumber Data (Souce Data Control) 

Pengendalian sumber data dapat dilakukan dengan : 

a. Key Verification, yaitu jika ada karyawan yang memasukan data 

yang sama kemudian membandingkannya dengan data yang telah 



di entry sebelumnya dan dari perbandingan tersebut ditemukan 

perbedaan, maka harus dilakukan tindakan koreksi. 

b. Prenumberred Form Sequence Test (Pengujian nomor urut 

dokumen yang telah tercetak). Pengendalian dengan cara ini 

dilakukan dengan memeriksa nomor urut dokumen. Jika dari 

pemeriksaan tersebut dapat diketahui ada nomor urut dokumen 

yang hilang atau dobel, maka harus segera dilaporkan. 

c. Visual Scanning, dokumen sumber perlu dibaca sekilas isinya baru 

di masukkan ke dalam komputer. 

d. Turnaround Document, dokumen ini pada dasarnya mencakup 

output dari sistem informasi yang diselenggarakan oleh perusahaan 

yang kemudian dikirimkan kepada pihak luar dan kembali ke 

perusahaan lagi sebagai input bagi sub sistem lainnya. 

e. Otorisasi, sebelum dilakukan entry data ke dalam komputer, data 

tersebut harus memperoleh otorisasi terlebih dahulu dari pejabat 

yang berwenang. 

2. Program Validasi Masukan (Input Validation Routines) 

Merupakan sebuah program yang memeriksa validitas dan akurasi data 

masukan setelah data tersebut dimasukan ke dalam sistem. Beberapa 

contoh edit check yang digunakan dalam program validasi input adalah : 

a. Cek urutan, cara ini menguji apakah urutan abjad dan nomor pada 

sekelompok input data sudah tepat atau belum. 

b. Uji kewajaran, tes ini untuk menentukan kebenaran logis data input 

dan data file induk. 

c. Pengecekan data ulang, yaitu dilakukan tes dengan menggunakan 

dua kunci untuk setiap data transaksi untuk menjamin bahwa file 

induk yang di up-date benar. 

d. Pengecekan tanda, yaitu pemeriksaan kebenaran tanda aritmatika 

yang dipakai dalam program. 

3. Pengecekan Entry Data secara On-Line (On-Line Data Entry Control) 

Pengendalian entry data on-line mencakup : 



a. Edit Checks, yaitu cara-cara pengendalian yang mencakup field, 

limit, range, reasonableness, sign, validity dan redudant data 

checks. 

b. Compatibility Tests, merupakan pengendalian yang membantu dan 

menjamin bahwa karyawan yang memasukkan dan mengakses data 

adalah karyawan yang berhak untuk melakukan entry atau akses 

data. 

c. Prompting, pengendalian yang dilakukan dengan cara sistem 

meminta elemen data input dan menunggu untuk respon 

penerimaan. 

d. Preformating, sistem yang menayangkan sebuah dokumen yang 

menyediakan spasi kosong untuk diisi data. 

e. Completeness test, merupakan cara pengendalian untuk 

memastikan kelengkapan data dan mengecek apakah semua elemen 

data telah dimasukan ke dalam komputer. 

f. Transaction Log, digunakan untuk menampung seluruh data 

transaksi, tanggal dan waktu entry dan urutan pemasukan transaksi. 

4. Pengendalian Pengolahan Data dan Pemeliharaan File 

Pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan file dirancang untuk 

menjamin akurasi dan kelengkapan pemrosesan data yang disimpan. 

Cara-cara pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pencocokan data dalam situasi tertentu. 

b. Pengamanan File. 

c. Pengendalian konversi file, ketika data dari file lama dimasukkan 

ke struktur file baru, perlu dilakukan pengendalian konversi 

(pengubahan file) untuk menjamin bahwa data atau file baru bebas 

dari kesalahan. 

5. Pengendalian Output  

Pengendalian output dilakukan dengan membentuk fungsi pengawas data, 

petugas pengawas data harus memeriksa ulang seluruh output untuk 

menjamin kelayakan dan ketepatan format output dan harus 

membandingkan jumlah data input dan output. Pengawas data juga 



bertanggung jawab untuk mendistribusikan datanya hanya kepada 

departemen yang berhak saja. Dalam hal ini, para pemakai output juga 

harus bertanggung jawab memeriksa ulang kelengkapan dan akurasi 

output yang diterimanya. Apabila ada dokumen yang tidak terpakai lagi, 

namun berisi data yang sifatnya rahasia, maka dokumen tersebut harus 

dihancurkan. 

 

2.8       Tujuan Pengendalian Internal Persediaan Barang dagangan 

Menurut Arens dan Loebbecke (2003;272) menguraikan tujuan 

pengendalian internal yang harus dicapai untuk mencegah kesalahan yang 

berhubungan dengan transaksi, yaitu : 

“There are seven detailed objective that on internal control structure 

must meet to prevent error in journals and records. The client’s internal 

control structure must be sufficient to provide reasonable assurance that 

: 

1. Recorded transaction are valid (Validity); 

2. Transaction are proper by authorized (Authorization); 

3. Existing transactions are recorded (Completeness); 

4. Transactions are properly valued (Valuation); 

5. Transaction are properly classified (Classification); 

6. Transaction are recorded at the proper time (Timing); 

7. Transaction are properly included in subsidiary records and 

summarized (Posting and Summarization).” 

 

Ketujuh tujuan struktur pengendalian internal di atas dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Validity 

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat adalah sah dan benar terjadi 

dalam perusahaan, bukan transaksi yang fiktif. 

2. Authorization 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalam perusahaan telah 

mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang. 

3. Completeness 

Menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi telah selesai dicatat dengan 

baik, sehingga dapat mencegah hilangnya transaksi dari catatan. 

4. Valuation 



Menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi telah dinilai dengan tepat. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan 

pencatatan setiap transaksi pada berbagai langkah setiap pencatatan. 

5. Classification 

Menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan telah 

diklasifikasi pada perkiraan yang tepat. 

6. Timing 

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat pada waktu yang tepat sehingga 

laporan keuangan yang dibuat benar-benar bermanfaat. 

7. Posting and Summarization 

Menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan telah 

dimasukan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diikhtisarkan 

dengan benar. 

  

 Seluruh tujuan pengendalian internal di atas harus diterapkan dalam 

transaksi-transaksi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan maupun 

manajemennya. 

 

2.9 Hubungan Database Management System Persediaan Barang Dagangan 

Dengan Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan 

  

Pada umumnya dalam laporan keuangan perusahaan dagang menunjukkan 

bahwa unsur harta lancar terbesar pada neraca ialah persediaan barang dagangan. 

Persediaan barang dagangan merupakan salah satu unsur yang sangat aktif dalam 

operasi perusahaan dagang, baik perusahaan yang berskala besar maupun 

perusahaan yang berskala kecil. Untuk itu, pihak manajemen perusahaan perlu 

mengumpulkan data dalam skala besar dan juga menghasilkan data dan informasi 

yang akurat, tepat waktu, dan lengkap yang berhubungan dengan persediaan 

barang dagangan. Kebanyakan perusahaan yang berskala besar sudah melakukan 

pemrosesan transaksi yang berbasis komputer. Salah satu program aplikasi yang 

banyak digunakan adalah dengan menggunakan perangkat lunak dari sistem 

database yaitu DBMS.  



Dengan menerapkan DBMS, manajemen akan diberikan beberapa kemudahan,  

antara lain: 

1. Memperoleh dan mengolah data dan informasi mengenai persediaan yang 

diperlukan untuk mengambil keputusan manajemen dalam hal mengelola, 

mengatur dan mengendalikan persediaan dengan baik.  

2. Tersedianya data dan informasi persediaan secara lebih cepat, tepat, dan 

akurat bagi pihak manajemen sehingga akan mempermudah manajemen dalam 

melakukan pengendalian internal terhadap persediaan barang dagangan dalam 

hal : 

a Mengatur dan mengendalikan lingkungan organisasi yang 

berhubungan dengan persediaan 

b Memperkirakan risiko-risiko yang akan timbul terhadap fisik 

persediaan 

c Mengevaluasi sistem informasi dan komunikasi yang digunakan 

dalam mengelola persediaan 

d Mengatur dan mengawasi aktivitas-aktivitas untuk 

mengendalikan persediaan 

e Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

persediaan.  

3. Membantu dan  mengendalikan persediaan barang dagangan untuk : 

a Memastikan keabsahan setiap transaksi yang berkaitan dengan 

persediaan 

b Memastikan adanya otorisasi terhadap transaksi-transaksi 

persediaan 

c Memastikan kelengkapan transaksi-transaksi persediaan 

d Memastikan ketepatan penilaian terhadap transaksi-transaksi 

persediaan  

e Memastikan pengklasifikasian transaksi persediaan telah 

dilakukan secara tepat  

f  Mengawasi dan memastikan pencatatan transaksi-transaksi 

persediaan telah dilakukan secara tepat waktu 



g Memastikan dilakukannya kegiatan posting dan pengikhtisaran 

transaksi-transaksi persediaan secara tepat dan akurat 

 

Jadi, dengan menerapkan sistem pengolahan data perusahaan dengan DBMS 

akan sangat membantu dan mendukung manajemen untuk mempermudah 

melaksanakan pengendalian internal perusahaan karena tersedianya data serta 

informasi secara lebih mudah, cepat, dan akurat melalui DBMS. Untuk itu, 

perusahaan perlu menerapkan dan menggunakan DBMS dengan sebaik-baiknya 

serta terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar bisa 

senantiasa menunjang pelaksanaan pengendalian internal perusahaan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


