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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Informasi dari suatu perusahaan terutama informasi keuangan dibutuhkan

oleh pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur,

calon investo, kantor pajak dan yang lainnya memerlukan informasi ini dalam

kaitannya dengan kepentingan masing-masing. Di samping itu, pihak intern yaitu

manajemen juga memerlukan informasi keuangan untuk dapat mengetahui,

mengawasi dan mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan untuk

menjalankan perusahaan.

Beberapa definisi tentang pengertian sistem informasi akuntansi telah

dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain dikemukakan oleh Bodnar dan

Hopwood dalam Amir Abadi Yusuf dan Rudi M. Tambunan (2001:2) sebagai

berikut:

“Suatu sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan sumber

daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk

mengubah data keuangan menjadi informasi”.

Selanjutnya definisi sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan

Azhar Susanto (2002:12) adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data
akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, dan metode
yang berinteraksi dalam suatu wadah organisas yang terstruktur
untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi
akuntansi manajemen yang terstruktur”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bahwa dalam sistem

informasi akuntansi terdiri dari manusia, peralatan, dan modal yang menjadi pusat

perhatian. Kemudian ketiga unsur sistem informasi akuntansi tersebut dirancang
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untuk menciptakan jaringan metode dan prosedur guna mengubah data menjadi

suatu informasi yang berguna bagi pengambil keputusan.

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam pemenuhan informasi, baik untuk kebutuhan informasi intern

maupun ekstern, maka sistem informasi harus didesain sedemikian rupa. Sistem

informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan untuk

dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam merencanakan suatu sitem

yang dapat menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian.

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi suatu

organisasi/perusahaan dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2002:19)

sebagai berikut:

1. “Untuk menyediakan informasi yaitu informasi yang tepat guna,
terpercaya dan tepat waktu. Dengan kata lain sistem informasi
akuntansi harus dapat dengan cepat dan tepat dapat memberikan
informasi yang diperlukan.

2. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yaitu
pengendalian yang diperlukan agar dapat mengamankan
kekayaan perusahaan, ini berarti bahwa sistem informasi
akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan
pengendalian intern.

3. Harus dapat menakan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa
biaya tata usaha untuk menyusun sistem inforasi akuntansi harus
seefisien mungkin”.

Menurut Bodnar dan Hopwood dalam Amir Abadi Yusuf dan Rudi M.

Tambunan (2001:5) tujuan utama diadakannya sistem informasi akuntansi adalah

sebagai berikut:

“Tujuan dari suatu sistem informasi akuntansi adalah untuk

menyediakan data akuntansi kepada beberapa pembuat keputusan

sesuai dengan kebutuhan mereka dan menyediakan informasi”.

Pendapat-pendapat di atas bermakna bahwa sistem informasi yang

memadai adalah sistem informasi yang dapat menciptakan informasi yang tepat

guna, yaitu informasi yang tepat waktu, terpecaya, dan dapat diandalkan, serta
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sesuai dengan kebutuhan, dapat meningkatkan keamanan aset perusahaan, juga

dapat menekan biaya kegiatan klerikal seminimal mungkin.

2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan atau

informasi bagi pihak internal maupun eksternal sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan. Untuk pencapaian tujuannya, unsur-unsur sistem informasi akuntansi

menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2002:12) terdiri dari:

1. “Sumber daya manusia dan alat
Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan
dalam pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan
dengan baik atau tidak. Manusia juga akan mengendalikan jalannya
sistem. Alat merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berpran
di dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian
kalkulasi atau perhitungan, dan meningkatkan kerapihan bentuk
infomasi.

2. Catatan
Data dihasilkan dari catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar dan buku
tambahan. Data juga dihasilkan dari formulir-formulir yang digunakan
sebagai bukti tertuis dari transaksi, contoh: faktur, bukti pembayaran
dan lain-lain.

3. Informasi atau laporan-laporan
Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi akuntansi
keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi tersebut
antara lain dapat berupa: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
modal, laporan arus kas, laporan laba ditahan, laporan harga pokok
penjualan, daftar saldo persediaan dan sebagainya. Sistem informasi
akuntansi menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna
internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Pengguna
internal terdiri dari para manajer dan karyawan perusahaan, sedangkan
pengguna eksternal meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di luar
perusahaan seperti kreditur, pemasok, pelanggan, pemegang saham,
badan-badan pemerintah dan serikat pekerja”.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unur sistem informasi akuntansi terdiri

dari sumber daya manuisa dan alat, dokumen-dokumen berupa cataan, formulir,

jurnal serta laporan-laporan yang merupakan informasi yang dihasilkan. Dengan

unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat dijalankan prosedur yang

merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan
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saling memengaruhi serta berurutan yang melibatkan beberapa bagian di dalam

suatu departemen atau lebih untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan

secara seragam yang terjadi berulang-ulang.

2.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

La Midjan dan Azhar Susanto (2002:4) mengemukakan bahwa fungsi

sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong
seoptimal mungkin agar akuntansi yang terstruktur yaitu tepat
waktu, relevan, dan dapat dipercaya, dan secara keseluruhan
informasi akuntansi tersebut mengandung arti berguna”.

Menurut Cushing dan Romney (2002:9) fungsi sistem informasi akuntansi

sebagai berikut:

“Informasi akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan
melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang
diterimanya. Manajemen organisasi perusahaan menerima informasi
ini dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan”.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum fungsi sistem informasi

akuntansi dapat mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat

menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur, tepat waktu, relevan,

dan dapat dipercaya. Jadi, secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut

mengandung arti yang berguna.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Sistem informasi akuntansi pembayaran gaji yang tersusun dengan

memadai akan membantu mempermudah mengatasi masalah-masalah gaji

khususnya pembayaran gaji. Masalah-masalah yang berkaitan dengan gaji

tergolong pada masalah intern perusahaan, oleh karena itu buruknya sistem

informasi akuntansi akan berpengaruh pada pengendalian internal perusahaan.

Unsur-Unsur sistem informasi akuntansi terdiri dari:
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1. Sistem dan prosedur dalam pengelolaan penggajian

2. Formulir, catatan, jurnal, dan laporan yang digunakan pada pengelolaan

penggajian

2.2.1 Pengertian Gaji

Gaji merupakan pos yang rawan bagi perusahaan, karena sangat mudah

terjadi kecurangan dan inefisiensi, seperti yang diungkapkan Arens (2005:527)

bahwa aktivitas gaji salah satunya adalah:

“…an area in which large amount of company resources are wanted

become of inefficiency or stolen through fraud”.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa daerah yang cakupannya besar dari

sumber daya perusahaan yang terbuang dikarenakan ketidakefisienan dan akibat

adanya kecurangan.

Pengertian gaji dan upah menurut Mulyadi (2005:373) sebagai berikut:

“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan
oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan
upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan
oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara
tetap per bulan, sedangkan upah dibayakan berdasarkanhari kerja,
jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh
karyawan”.

Oleh karena gaji merupakan pos yang mudah sekali mengalami

penyimpangan dan manipulasi, maka pengelolaan pembayaran gaji memerlukan

suatu sistem informasi yang memadai yang mampu memberikan informasi yang

relevan. Informasi yang relevan dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang tepat,

sehingga keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan merupakan keputusan

yang tepat yang mampu mengalokasikan secara tepat dan baik dalam segi jumlah

ataupun segi pegawai yang menerimanya.
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2.2.2 Sistem dan Prosedur Penggajian

Sistem dan prosedur penggajian pada kebanyakan perusahaan yaitu suatu

sistem, prosedur, dan catatan-catatan serta formulir-formulir yang digunakan

untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus diterima oleh

setiap pegawainya, berapa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk pajak

penghasilan pegawai, pinjaman pegawai pada perusahaan, serta sisa gaji yang

benar-benar telah dibayarkan kepada pegawai.

Adapun prosedur-prosedur dalam pengelolaan penggajian menurut La

Midjan dan Azhar Susanto (2002:258) terdiri dari:

1. “Sistem dan prosedur penempatan karyawan (employment
procedures).

2. Sistem dan prosedur pencatatan waktu (timekeeping procedures).
3. Sistem dan prosedur pembayaran gaji (payroll procedure)”.

1) Sistem dan prosedur penempatan tenaga kerja (employment procedure)

Sistem dan prosedur penematan karyawan merupakan kegiatan bagian

personalia, yang terdiri dari kegiatan:

a) Pencarian karyawan (recruitment)

Mencari dan menerima karyawan baru, termasuk di dalamnya adalah

tugas-tugas:

(1) Memelihara catatan dan arsip untuk membantu mencari karyawan

yang dibutuhkan, membantu dalam mencari karyawan yang sedang

diberhentikan sementara (laid off) dan mengurus penerimaan para

pelamar untuk pekerjaan. Dalam fiel terdapat nama-nama yang

diberhentikan sementara dan pelamar, sehingga pada waktu

dibutuhkan mungkin tersedia nama orang-orang yang sedang

dibutuhkan.

(2) Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga kerja

(employment agencies) yang merupakna kantor perantara untuk

mendapat tenaga kerja, juga disamping itu berhubungan dengan

sekolah atau perguruan tinggi, dan sumber-sumber lain untuk

mendapatkan tenaga kerja.
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(3) Memasang advertensi, yaitu dengan jalan memasang iklan atau

advertensi untuk mencari tenaga kerja, dapat juga dilakukan melalui

kontak pribadi.

b) Mengadakan wawancara (interview)

Karyawan yang telah memenuhi persyaratan akan dipanggil kemudian

diwawancarai untuk meyakinkan kepandaian, pendidikan dan pengalaman

kerjanya.

Macam-macam kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan karyawan:

(1) Mencari data pribadi dari para pelamar.

(2) Menyerahkan formulir isian dan memintanya kembali apabila telah

diisi data-data yang diperlukan dalam rangka penerimaan karyawan.

(3) Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan dokter.

(4) Menyiapkan surat pengangkatan karyawan yang diterima untuk

dimasukkan ke dalam daftar gaji.

c) Menempatkan karyawan

Penempatan karyawan dilakukan setelah calon karyawan dinyatakan lulus

dari berbagai tes yang dijalani. Selanjutnya pihak perusahaan menyiapkan

surat pengangkatan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam daftar

gaji.

2) Sistem dan prosedur pencatatan waktu (timekeeping procedures)

Sistem dan prosedur pencatatan waktu terdiri dari kegiatan pencatatan waktu,

yaitu:

a) Pencatatan waktu hadir (attendance timekeeping)

Pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di kantor sejak masuk sampai

dengan keluar (clock card).

Catatan waktu kehadiran bisa diperoleh dengan cara:

(1) Kartu jam, yaitu kartu yang dibuat untuk masing-masing karyawan

yang menunjukkan jam datang dan jam pulang. Kartu ini kemudian

dimasukkan dalam mesin pencatat waktu pada aktu karyawan datang

maupun pulang.

(2) Daftar hadir yang ditandatangani oleh karyaan setiap hari.
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b) Pencatatan waktu kerja (shop timekeeping)

Pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap

departemen.

Cataan waktu kerja dapat dikumpulkan oleh petugas dari:

(1) Buku catatan mandor.

(2) Daftar hadir yang dikerjakan khusus oleh juru waktu atau petugas

sendiri.

Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian pencatatan

waktu yang berada di bawah pengawasan baian personalia. Sedangkan

pencatatan waktu kerja berada di bawah pengawasan bagian produksi

lewat para mandor.

Bagian pencatatan waktu mempunyai tujuan:

(1) Memperoleh catatan kehadiran para karyawan, sehingga gaji hanya

dibayarkan kepada karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan.

(2) Untuk menetapkan banyaknya jam kerja lembur dari para karyawan

yang lembur dan harus menerima uang lembur.

(3) Untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan penggajian,

pengupahan, perpajakan dan lain-lain.

Pencatatan waktu kehadiran ini merupakan tanggung jawab bagian

personalia.

3) Sistem dan prosedur pembayaran gaji (payroll procedure)

Sistem dan prosedur ini dilaksanakan oleh fungsi bagian pembuat daftar gaji

yaitu:

a) Untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan pada masing-masing

karyawan dengan tahap-tahap berikut:

(1) Mengumpulkan catatan waktu kehadiran (attendance time) dan waktu

kerja (shoptime) dari masing-masing karyawan.

(2) Mengumpulkan data untuk menghitung upah yang didasarkan pada

prestasi (banyak hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya

pekerjaan yang telah selesai. Sebagaimana diketahui upah dapat

didasarkan pada waktu atau prestasi, yaitu upah waktu dan upah
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prestasi atau upah potongan (piecework) sedangkan untuk gaji dapat

berdasarkan waktu kehadiran.

(3) Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah

gaji yang telah dihitung berdasarkan waktu/prestasi. Di Indonesia

allowance antara lain berupa:

- Tunjangan isteri dan anak.

- Tunjangan transpor.

- dan lain-lain.

(4) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul, hal ini dapat

dilaksanakan antara lain dengan cara mengalikan waktu hadir dengan

tarif.

(5) Menghitung potongan-potongan dari gaji dan upah yang telah

dihitung, ada banyak macamnya potongan misalnya Astek, PPh Pasal

21, Iuran Hari Tua, Pinjaman dan lain-lain.

b) Untuk mencatat (journal entry) sesuatu yang berhubungan dengan

pembayaran gaji serta membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh

peraturan mengenai berbagai karyawna perusahan, dengan tahap-tahap

sebagai berikut:

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

(2) Membuat daftar cek pembayaran atau envelope.

(3) Membuat struk pembayaran atau daftar earning statement yaitu suatu

penjelasan tentang perhitungan gaji yang diberikan pada masing-

masing karyawan, yaitu setelah dihitung gaji

kotor/allowance/potongan-potongan.

(4) Membuat employee’s earning record, yaitu daftar gaji atau upah paa

suatu masa/semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan.

(5) Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai bagian.

c) Membuat statistik gaji

Ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahaan,

antara lain untuk karyawannya.
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d) Menyelenggarakan arsip tentang kepegawaian (aspek hukum), yaitu

aspek-aspek hukum dari pembuatan daftar gaji.

2.2.3 Formulir, Catatan dan Laporan Dalam Penggajian

Penggunaan dokumen dan catatan tidak terlepas dalam suatu sistem dan

prosedur akuntansi. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2002:9) bahwa

dokumen dan catatan yang biasanya digunakan dalam pengelolaan data pengajian

yaitu:

1. “Catatan gaji dan upah karyawan.
2. Formulir perincian daftar gaji.
3. Formulir otorisasi gaji dan upah.
4. Kartu Daftar Hadir.
5. Pencatat waktu kerja.
6. Cek gaji dan upah.
7. Cek pembayaran gaji dan upah.
8. Daftar gaji.
9. Buku besar gaji dan upah.
10. Catatan atas gaji kotor”.

1) Catatan gaji dan upah karyawan

Catatan yang mencakup data karyawan seperti tanggal mulai kerja, tingkat

honorarium, potongan yang diotorisasi, penilaian hasil kerja, dan pemutusan

hubungan kerja.

2) Formulir perincian daftar gaji

Formulir yang mengotorisasi potongan-potongan terhadap gaji seperti

potongan-potongan piutang karyawan, potongan Astek dan potongan pajak

penghasilan.

3) Formulir otorisasi gaji dan upah

Formulir yang mengotorisasi tarif gaji, sumber informasinya adalah kontrak

kerja, otorisasi manajemen atau otorisasi dari direksi.

4) Kartu daftar hadir

Suatu dokumen yang menunjukkan kapan seorang karyawan memulai dan

berhenti bekerja setiap harinya dan jumlah jam kerja karyawan. Untuk
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kebanyakan perusahaan, kartu waktu tersebut secara otomatis diisi oleh jam

pencatat waktu.

5) Pencatat waktu kerja

Dokumen yang memperhatikan masing-masing jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh seorang karyawan dan waktu yang digunakan untuk

melaksanakan masing-masing jenis pekerjaan tersebut selama suatu periode

waktu tertentu. Dokumen ini hanya digunakan jika seorang karyawan

mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang berbeda atau bekerja di beberapa

departemen.

6) Cek gaji dan upah

Cek yang digunakan untuk pengambilan uang ke bank yang nilainya

merupakan total biaya gaji dan honorarium yang harus dibayar kepada

karyawan.

7) Cek pembayaran gaji dan upah

Cek yang dibuat untuk karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan.

Jumlah yang tercantum dalam cek adalah gaji dan upah bersih.

8) Daftar gaji

Daftar gaji yang berisikan gaji kotor, potongan-potongan dan gaji bersih untuk

setiap karyawan. Daftar gaji yang biasanya ditotalkan dan diposting ke buku

besar setiap bulan.

9) Buku besar gaji dan upah

Catatan yang meringkaskan perkiraan-perkiraan dalam buku besar yang harus

didebet untuk pembebanan biaya gaji dan upah.

10) Catatan atas gaji kotor

Catatan yang dibuat untuk setiap karyawan yang menunjukkan gaji kotor

untuk setiap periode pembayaran, potongan-potongan gaji bersih, nomor dan

tanggal cek.

2.2.4 Pemisahan Fungsi Dalam Penggajian

Dalam struktur organisasi perusahaan besar maupun menengah, biasanya

memiliki berbagai fungsi yang terkait dengan siklus penggajian yang berada di
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dalam organisasinya. Namun dalam pelaksanaannya fungsi penggajian tersebut

terdapat pemisahan fungsi-fungsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian-

bagian yang bertanggung jawab.

Menurut Mulyadi (2005:338), pemisahan fungsi dalam penggajian adalah

terdiri dari:

1. “Fungsi penerimaan pegawai.
2. Fungsi pencatatan waktu.
3. Fungsi pembuat daftar gaji.
4. Fungsi bukti kas keluar.
5. Fungsi pembayar gaji.
6. Fungsi akuntansi biaya.
7. Fungsi akuntansi keuangan”.

Fungsi-fungsi organisasi yang terkait dalam siklus penggajian tersebut di

atas dilaksanakan oleh bagian-bagian sebagai berikut:

1) Bagian Kepegawaian

Bagian kepegawaian memegang perananf ungsi kepegawaian, berperan

penting dalam kegiatan penggajian. Bagian ini bertugas untuk mencari

karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, kenaikan pangkat dan

golongan, mutasi, dan pemberhentian karyawan.

2) Bagian Pencatat Waktu

Bagian ini bertanggung jawab menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi

semua karyawan. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi

pencatat waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh karyawan yang

bertangung jawab atas pembuatan daftar gaji.

3) Bagian Gaji

Bagian ini memegang fungsi pembuatan daftar gaji yang bertanggung jawab

menghitung penghasilan tiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji,

untuk kemudian diserahkan kepada fungsi pembuat bukti kas keluar, guna

pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran

gaji.
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4) Bagian Hutang

Bagian ini memegang fungsi pembuat bukti kas keluar yang dalam sistem

penggajian bertanggung jawab membuat perintah pengeluaran kas untuk

pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini

membuat bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pengeluaran

kas untuk membayara gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji.

5) Bagian Pembuat Bukti Kas Keluar (Kassa)

Bagian ini memegang fungsi pengeluaran kas dalam sistem penggajian dan

pengupahan yang bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran

gaji, serta menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam amplop gaji tiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan

kepada karyawan yang berhak.

6) Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya

Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang bertanggung jawab untuk

mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya

berdasarkan rekap gaji dan upah.

7) Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan

Bagian ini memegang fungsi akuntansi keuangan yang dalam siklus

penggajian berfungsi untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum.

2.3 Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian yang dikemukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang

dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK (2007:319.2)

yaitu sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris manajemen dan personil lain, entitas yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b)
efektivitas da efisiensi operasi dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku”.
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Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2002:36), pengertian

pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan segala cara-
cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan yang saling
dikoordinasikan, yang dimaksudkan untuk mengamankan harta
perusahaan, menguji ketelian dan kebenaran data akuntansi,
meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan pada
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan
perusahaan”.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, bahwa pengendalian internal

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan

pihak lain yang dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan

dalam kategori sebagai berikut: a) keandalan laporan keuangan, b) efektivitas dan

efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan.

2.3.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut Cushing dan Romney (2002:533) yang dikutip dari COSO

(SAS 78), pengendalian internal mencakup lima unsur dasar yang dirancang dan

digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan

pengendalian internal dipenuhi, yang terdiri dari:

“1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring”.

1) Lingkungan pengendalain (control environment)

Lingkungan pengendalian merupakan pencipta suasana pengendalian dalam

suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi tentang

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua

unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen

mengenai pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian
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perusahaan terdiri dari berbagai faktor yang secara bersamaan mempengaruhi

kebijakan dan prosedur pengendalian secara terperinci.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu

entitas antara lain:

a) Integritas dan nilai etika (integrity and ethical values)

Nilai integritas dan etika merupakan dasar dari pengendalian yang

dilakukan oleh manajemen dalam mengurangi dan mencegah tindakan

penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan.

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri manusia yang

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung

tinggi integritas dan tidak memiliki etika akan mengakibatkan tidak

terwujudnya pengendalian internal. Oleh karena itu tanggung jawab

manajemen adalah menjunjung tinggi integritas atau suatu kemampuan

untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya.

b) Komitmen terhadap kompetensi (commitment to competence)

Untuk mencapai tujuan aktivitas, maka personil di setiap tingkat organisasi

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya secara efektif, komitmen terhadap kompetensi

mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan dan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan dan

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c) Partisipasi dewan direksi dan komite audit (board of directors or audit

commettee participation)

Komite audit harus membantu dewan direksi dalam melaksanakan

tugasnya. Dengan adanya kerjasama antara dewan direksi dan komite audit

akan menciptakan pengendalian yang baik dalam perusahaan. Komite

audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk mengawasi proses

pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian intern dan ketaatan

terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan. Agar menjadi



26Bab II Tinjauan Pustaka

efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang baik dan

berkesinambungan dengan audit internal maupun audit eksternal.

d) Filosofi manajemen dan gaya operasi (management’s philosophy and

operating style)

Filosofi adalah seperangkat tentang keyakinan dasar (basic believes) yang

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa

yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh

dilakukan dan mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu

aktivitas harus dilaksanakan. Melalui kebijakan dan aktivitasnya

manajemen memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tentang

pentingnya pemahaman mengenai falsafah manajemen dan gaya operasi

sehingga dapat dirasakan sikap manajemen terhadap pengendalian.

e) Struktur organisasi (organization structure)

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas-aktivitas.

Pengembangan struktur organisasi mencakup pembagian wewenang dan

pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai

tujuan organisasi.

f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (assignment of authority and

responsibility)

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih

lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang

yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya

yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan weweang

dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempremudah proses operasi,

proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam

perusahaan. Di dalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan

pelaksanaan usaha, pengetahuan dan pengalaman tokoh-tokoh kunci dalam

perusahaan dan sumber yang tersedia untuk menjalankan operasi

perusahaan.
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g) Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia (human resources policies

and practice)

Pengendalian internal yang baik tidak akan menghasilkan informasi

keunagan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak

kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki

karyawan yang kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan

pengendalian yang baik maka perusahaan perlu memiliki metode yang

baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi, menilai

pretasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka. Kebijakan dan

pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan proses penerimaan,

penempatan, pelaithan, evaluasi, konseling, promosi, pengantian dan

tindakan perbaikan.

2) Penaksiran risiko (risk assessment)

Penaksiran risiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi,

menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan laporan

keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

Risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

a) Perubahan dalam lingkungan operasi (changes in operating environment)

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi perusahaan dapat

mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang

berbeda secara signifikan.

b) Karyawan baru (new personnel)

Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengerian yang

berbeda atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam

perusahaan.

c) Sistem informasi baru (new or revamped growth)

Perubahan dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang

berhubungan dengan pengendalian internal.
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d) Pertumbuhan yang pesat (rapid growth)

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko akibat

pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai.

e) Teknologi baru (new technology)

Teknologi baru yang diterapkan pada sistem informasi dapat merubah

risiko yang sebelumnya telah diperkirakan terjadi pada sistem informasi.

f) Lingkup, produk atau kegiatan baru (new line, product, or activities)

Bidang usaha atau transaksi yang diketahui secara samar oleh perusahaan

akan menimbulan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan pada

pengendalian intern.

g) Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurings)

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat

merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal.

h) Operasi perusahaan secara internasonal (foreign operation)

Perluasan wilayah usaha menimbulkan risiko yang unik sehingga

menimbulkan dampak terhadap pengendalian internal.

i) Keputusan akuntansi (accounting pronouncements)

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbukan

risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan.

3) Aktivitas pengendalian (control activities)

Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan

perlu diambil tindakan dalam mengurangi risiko untuk pencapaian tujuan

secara menyeluruh. Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan dalam

kebijakan dan prosedur sebagai berikut:

a) Tinjauan ulang atas penampilan kerja (performance review)

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan

antara penampilan kerja aktual dengan anggaran, peramalan dan periode

penampilan kerja sebelumnya serta analitik-analitik yang telah dilakukan

dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan.
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b) Pengolahan informasi (information processing)

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian

sistem informasi meliputi:

(1) Pengendalian umum

Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap operasi data dan

pemeliharaan sistem perangkat lunak, akses keamanan serta

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

(2) Pengendalian aplikasi

Dilakukan terhadap pengolah aplikasi individu, pengendalian ini

menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, telah

diotorisasi dengan benar dan telah diolah secara akurat dan lengkap.

c) Pengendalian fisik (phusical control)

Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian atas aset,

yaitu untuk menjaga aset dari perbedaan perhitungan antara catatan

pengendalian dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari pencurian

aset, sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan dan

pelaksanaan audit.

d) Pemisahan tugas (segregation of duties)

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya

kesalahan-kesalahan yang disengaja atua tidak dalam pengotorisasian

transaksi, pencatatan transaksi, dan pemeliharaan aset.

4) Informasi dan komunikasi (information and communication)

a) Informasi

Kualitas pengendalian internal termasuk sistem informasi akuntansi

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam

pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan

laporan keuangan yang layak. Sistem informasi akuntansi terdiri dari

metode-metode dan catatan-catatan yang bertujuan untuk:

(1) Mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang terperinci dalam

klasifikasi yang layak dalam laporan keuangan.
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(2) Menggambarkan secara periodik transaksi yang terperinci dalam

klasifikasi yang layak dalam laporan keuangan.

(3) Mengukur nilai transaksi yang sesuai dengan nilai moneter yang layak

dalam laporan keuangan.

(4) Menentukan periode waktu timbulnya transaksi untuk dicatat pada

periode akuntansi yang sesuai.

(5) Pengungkapan transaksi yang layak pada laporan keuangan.

b) Komunikasi

Komunikasi merupakan pross pemahaman peran individual dan

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian intern

terhadap laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman

seorang karyawan atas aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan

karyawan lainnya dan arti dari pengecualian pelaporan oleh tingkatan

manajemen yang lebih dalam perusahaan. Komunikasi biasanya dibuat

berdasarkan pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, pelaporan keuangan

dan memorandum. Komunikasi dapat juga secara lisan dan melalui

tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

5) Pemantauan (monitoring)

Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menetapkan dan memelihara

pengendalian internal. Manajemen menindaklanjuti pengendalian berdasarkan

pemikiran apakah pengendalian telah beroperasi secara memadai atau belum

dan manajemen menyesuaikan pengendalian internal sesuai dengan perubahan

yang terjadi. Pemantauan adaah suatu proses yang menguji dan menetapkan

kualitas pengendalian internal, termasuk menetapkan rencangan dan operasi

pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan

yang diperlukan. Proses ini dicapai dengan pengawasan yang

berkesinambungan terhadap operasi perusahaan, evaluasi atau dengan

kombinasi keduanya. Seperti dengan cara mempelajari pengendalian internal

yang ada dalam laporan internal auditor dan laporan dari pihak luar

perusahaan, seperti pemerintah dan bank, umpan balik dari karyawan dan

masukan dari konsumen. Dari hasil proses tindak lanjut ini dapat diketahui
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kelemahan dan kekuatan perusahaan sehingga dapat diusulkan pengendalian

yang baik.

2.3.4 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Arens dan Loebbecke (2005:285), bahwa manajemen

berkepentingan terhadap pengendalian internal dengan alasan sebagai berikut:

1. “Menyediakan data yang dapat dipercaya (to provide relaible
data).

2. Mengamankan harta dan catatan perusahaan (to safeguard assets
and records).

3. Meningkatkan efisiensi operasi (to promote operational efficiency).
4. Mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan (to

encourage adherence to prescribed policies).
5. Untuk memenuhi undang-undang praktek korupsi (to comply with

the freight practice art of corrupt)”.

Selanjutnya tujuan pokok pengendalian internal menurut Mulyadi

(2005:166) sebagai berikut:

1. “Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan
merugikan. Kekayaan fisik suatu organisasi dapat dicuri dan
disalahgunakan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan
pengendalian internal yang memadai. Begitu juga untuk kekayaan
perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik, seperti piutang dagang
akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting dan catatan
akuntansi tidak dijaga.

2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal
untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyaknya informasi akuntansi
yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, maka
pengendalian informasi dirancang untuk memberikan jaminan proses
pengolahan data akuntansi akan menghasilkan keuangan yang andal.
Karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan,
maka ketelitian dan keandalan data akuntansi dapat merefleksikan
pertanggungjawaban penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak
efisien.

3. Meningkatkan efisiensi usaha
Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang
tidak perlu untuk pemborosan dalam segala kegiatan bidang bisnis
perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan
yang tidak efisien.
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4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan
dan prosedur struktur pengendalian internal ditujukan untuk
memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen
dipatuhi karyawan”.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tujuan pengendalian internal yaitu

untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, menghasilkan

efisiensi dan efektivitas dalam operasional dan dapat diterapkan peraturan-

peraturan dan operasionalnya yang dapat diterapkan secara konsisten guna

menjaga harta perusahaan untuk menciptakan ketelitian dan keandalan data

akuntansi, untuk mendorong efisiensi guna mencegah duplikasi usaha yang tidak

perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk

mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien dan efektif.

2.3.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Keterbatasan pengendalian internal dikemukan oleh Mulyadi (2005:173)

antara lain:

1. “Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam
melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi,
keterbatasn waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat
terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau
membuat kesalahan karena kelalaian pada perintah atau
membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian
atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau
permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat
pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan
disebut dengan kolusi, kolusi dapat mengakibatkan bobolnya
pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva
perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau
terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang
telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan
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pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan
atau kepatuhan semu, misalnya jika manajemen melaporkan laba
yang tinggi atau tidak menutupi ketidakpatuhannya terhadap
peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian
internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari
pengendalian internal tersebut, karena pengukuran secara tepat
baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan,
manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan
secara kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat
pengendalian internal”.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pengendalan internal memiliki

keterbatasan yang dapat menghambat terciptanya pengendalian. Untuk itu jangan

mencari kesalahan yang ada melainkan untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya kecurangan dan kesalahan sehingga dapat diketahui dan diatasi dengan

cepat.

2.4 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2005:798) sebagai

berikut:

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas
efficiency refers to the resource used to archive those objectives. An
example of effectiveness is the production of parts without defects.
Efficiency concerns whether those parts are produced at minimum cost.”

Sedangkan Cushing dan Romenye yang dikutip oleh Ruchyat Kosasih

(2002:13) mengemukakan sebagai berikut:

“Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau

program yang dikaitkan dengan tujuan yang diterapkan”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada

pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada sumber daya untuk

mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh efektivitas akan menjadi komponen

produksi yang tanpa cacat, sedangkan efisiensi berhubungan dengan apakah

komponen itu diproduksi dengan biaya yang minimum. Efektivitas adalah
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merupakan suatu cara pengukuran yang berkaitan antara pelaksanaan atas suatu

pekerjaan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tercapainya tujuan

seperti yang direncanakan nilai efektivitas pada dasarnya adalah ditentukan oleh

tercapainya tujuan suatu organisasi serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan

tugas.

2.5 Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian

Pengendalian internal penggajian menurut Wilkinson (2000:196)

dikemukakan sebagai berikut:

“Pengendalian internal penggajian memastikan bahwa status, tarif
pembayaran atas gaji dan upah, dan pengurangan bayaran karyawan
telah diotorisasi, dan juga pembayaran dilakukan untuk jasa-jasa
yang benar-benar diberikan dan bahwa biaya-biaya yang
berhubungan dengan karyawan dicatat, diklasifikasikan,
didistribusikan, dan dilaporkan dengan cepat dan tepat”.

Arens dan Loebbecke (2005:573) mengemukakan bahwa efektivitas

pengendalian internal penggajian meliputi:

1. “Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang
secara aktual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan).

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan).
3. Transasksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja

aktual dan tingkat upah yang semestinya, pemotongan dihitung
dengan semestinya (akurasi).

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai
(klasifikasi).

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat
waktu).

6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk pengajian
dengan semestinya, dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting
dan pengikhtisaran)”.

Pengendalian dalam pengolahan data sebagai alat untuk membantu

suatu perusahaan dalam mengolah data menjadi informasi terbagi menjadi dua,

oleh Bodnar dan Hopwood dan Hopwood dalam Amir Abadi Yusuf dan Rudi

M. Tambunan (2001:298-307), yaitu:
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1. “General Control

2. Aplication Control”

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai pengendalian

umum dan pengendalian aplikasi:

1. Pengendalian umum (general control)

Pengendalian umum menyangkut lingkungan yang menyeluruh dari proses

transaksi. Pengendalian umum terdiri dari:

a. Operasi dan pengorganisasian perencanaan atas pengelohan data

Independensi organisasi dalam sistem informasi yang didasarkan pada

komputer sangat perlu dan meliputi pemisahan tugas antara departemen

pemakaian dengan fungsi pengolahan data berbasis komputer serta

pemisahan tanggungjawab, dalam fungsi sistem informasi pengolahan

data berbasis komputer itu sendiri dan peranan manajerial dalam

pengendalian departemen pengolahan data elektronik.

b. Proses pengimplementasian (document process)

Tinjauan ulang, pengujian dan pengesahan sisstem dan program baru atau

perubahan pada sistem atau program yang ada, juga sistem pencadangan

dan pengumpulan data. Pemisahan tugas dalam hubungannya dengan

prosedur merupakan esensi dari pengawasan internal.

c. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak (hardware dan

software control)

Kemungkinan untuk mengecek adanya peralatan atau program yang tidak

berfungsi, sehingga akan meningkatkan ketepatan, perhitungan,

manipulasi, dan transfer data dalam sistem komputer. Pengecekan

peralatan perangkat keras yang biasa terpasang adalah:

(1) Echo Check

Untuk memeriksa apakah peralatan masukan dan keluaran yang tepat

beroperasi dengan memuaskan bila diperlukan.

(2) Read Write Check
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Untuk pemberhentian secara otomatis atas suatu program jika

penulisan tidak diperkenankan.

Pengecekan peralatan perangkat lunak yang biasa terpasang:

(1) Label check

Untuk pengecekan atas isi label internal pada pita dan disc magnetic.

(2) Read after write check

Untuk memeriksa apakah data yang ditulis pada pemyimpanan pita

atau disc.

(3) Parity check

Digunakan untuk memeriksa apakah data telah di baca dengan cermat.

d. Pengendalian atau akses ke peralatan fasilitas dan data

Tindakan pengamanan sifatnya korektif. Oleh karena itu pemulihan dan

pembangunan kembali kerusakan data dan fasilitas. Tindakan

pengamanan meliputi:

(1) Cadangan dan rekonstruksi data, seperti duplikat dari file data.

(2) Tindakan perlindungan himpunan data seperti penggunaan elemen

pelindung file pita.

(3) Pengamanan data seperti password.

2. Pengendalian aplikasi (aplication control)

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang berhubungan pekerjaan

pengolahan data yang spesifik sebagaimana dilaksanakan pada fasilitas

komputer. Pengendalian aplikasi dapat di kategorikan menjadi tiga:

a. Input control (pengendalian masukan)

Pengendalian masukan dirancang untuk menjamin bahwa transaksi data

yang valid telah dicatat dengan lengkap dan tepat sehingga semua

kesalahan data dapat dideteksi, dikoreksi dan dikirim untuk diproses.

Pengendalian masukan yang dilakukan antara lain:

(1) Password

Password atau otorisasi akses data dengan cara memasukkan kode atau

nomor identifikasi yang hanya diketahui oleh individu yang berhak.
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(2) Authorization

Pembatasan inisialisasi transaksi atau penyeleggaraan dari proses pada

hardware yang dipilih

(3) Endorsement

Penandaan formulir atau dokumen untuk melanjutkan atau

membatasinya untuk proses lebih lanjut.

(4) Limit check

Pengujian untuk memastikan hanya data yang disetujui dan diterima

sistem yang akan dimasukkan dalam sistem

(5) Batch serial number (batch squency)

Tumpukan dokumen transaksi diberi nomor secara berurutan dan

diberi keterangan.

b. Processing controls (pengendalian pengolahan)

Pengendalian pengolahan dirancang untuk memberikan jaminan bahwa

pengolahan telah dicatat dengan tepat bagi spesifikasi yang diharapkan

dan tidak ada masukan transaksi yang kurang atau salah dalam aliran

proses.

Pengendalian pengolahan yang dilakukan antara lain:

(1) Matching

Perbandingan suatu hal dengan hal lain yang diterima dari sumber

yang independen untuk mengendalikan proses transaksi

(2) Batch balancing

Suatu perbandingan dari hal-hal atau dokumen yang diproses dengan

pengendalian total yang telah didefinisikan.

c. Output control

Pengendalian keluaran yang didesain untuk menetapkan bahwa informasi

hasil pengolahan sudah lengkap, akurat, teliti dan didistribusikan pada

pemakai yang tepat dan hanya dinyatakan bahwa perubahan yang

dilakukan pada master file telah benar.

Pengendalian keluaran yang biasa dipakaiadalah:

(1) Periode audit



38Bab II Tinjauan Pustaka

Pembukuan secara periodik atas file atau proses untuk mendeteksi

masalah pengendalian.

(2) Reconsilition

Suatu identifikasi dan analis perbedaan antara nilai dan analisis yang

memiliki banyak kesamaan atau antara perincian file dengan

pengendalian total.

(3)Discrepancy report

Suatu daftar untuk hal-hal yang melanggar beberapa deteksi

pengendalian dan memerlukan pengawasan lebih lanjut.

2.6 Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal

Penggajian

Sejalan dengan berkembangnya skala operasi dan semakin kompleksnya

permasalahan yang timbul dalam perusahaan, nilai kegunaan dari informasi

akuntansi semakin meningkat pula. Dalam situasi demikian tugas manajemen

akan lebih rumit dan banyak menuntuk ketahanan fisik, mental, dan kemampuan

intelektualitas yang tinggi, oleh karena itu suatu alat bantu sistem informasi

akuntansi sangat diperlukan kegunaanya dalam fungsi pengendalian dan

pengawasan agar tugas manajer lebih ringan sehingga manajer dapat

melaksanakan tugasnya lebih efektif dan lebih efisien, serta perusahaan yang

dipimpinnya dapat bersaing dalam pola persaingan yang semakin ketat.

Jelaslah bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting untuk digunakan

dalam mengelola perusahaan, terutama dalam menyediakan informasi yang

digunakan pimpinan perusahaan (manajer) untuk pengendalian. Sistem tidak

hanya berfungsi untuk menyediakan informasi, tetapi juga memperbaiki kualitas

struktur informasi dan ketepatan waktu dari informasi. Sistem informasi akuntansi

juga harus meningkatkan pengendalian internal sehingga data akuntansi dapat

dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan untuk pengambilan keputusan.

Penggajian pada semua perusahaan merupakan biaya utama, dengan

demikian kesalahan dalam penilaian dan pengalokasian biaya gaji dan upah dapat

mengakibatkan salah saji laba usaha secara material, serta merupakan titik rawan
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tejradinya inefisiensi dan manipulasi kas melalui pembayaran gaji yang fiktif.

Penggajian menjadi hal yang penting dan sensitif bagi karyawan, sebab

menyangkut kepentingan secara langsung terhadap perusahaan yang akan

mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan, penggajian

merupakan bagian yang vital dalam unsur biaya produksi yang mempunyai

jumlah yang material sehingga perlu ditekankan agar efektivitas penggajian harus

diwujudkan.

Sistem informasi akuntansi adalah salah satu alat yang memberikan

berbagai informasi aktivitas perusahaan dan dimanfaatkan pimpinan perusahaan

dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pengendalian internal adalah alat bantu

yang memberikan jaminan yang memadai bahwa semua harta memiliki aktivitas

dan catatan keandalannya dapat dipercaya. Otomatis hal ini berpengaruh kepada

kelayakan informasi-informasi yang diperlukan dan ini penting bagi terciptanya

suatu sistem informasi akuntansi yang baik.

Sistem informasi akuntan penggajian merupakan sistem dan prosedur yang

digunakan untuk menetapkan berapa gaji danupah yang harus diterima karyawan,

berapa yang harus dipotong dan berapa sisa gaji atau upah yang benar-benar harus

dibayarkan kepada karyawan. Tujuan pengendalian internal penggajian yaitu

untuk menetapkan jumlah yang benar atas gaji dan upah yang dibayarkan kepada

setiap karyawan dan untuk memperoleh kaykainan (jaminan) bahwa gaji dan upah

yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak menerimanya selain itu juga

untuk mencegah pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang fiktif atau

jumlah gaji yang dibayarkan terlampau besar atau tidak benar.

Untuk mencapai tujuan pengendalian internal penggajian, maka sistem

informasi akuntansi penggajian mempunyai peranan yang penting, dimana sistem

informasi akuntansi penggajian menyediakan dan mengkoordinir formulir,

dokumen, dan catatan yang memadai yang berguna dalam pengendalian internal

penggajian. Dapat dikatakan apabila keduanya berjalan bersama-sama di

perusahaan, yakni dengan melaksanakan sistem informasi penggajian yang

memadai, maka akan memiliki pengendalian internal penggajian yang efektif. Di

lain pihak, pengendalian internal penggajian yang dijalankan juga harus didukung
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oleh sistem informasi akuntansi penggajian yang memadai agar pengendalian

internal penggajian dapat mencapai sasarannya yaitu menyediakan laporan

keuangan yang dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi,

serta mendorong ditaatinya peraturan dan hukum yang telah ditetapkan

perusahaan.


