
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan
Pengertian  peranan  (role)  yang  dikemukakan  oleh  Komaruddin 

(1994:768) sebagai berikut :

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

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

karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 

 Berdasarkan pengertian di  atas peranan merupakan bagian dari  tugas 

utama yang harus dilakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam 

suatu kelompok, yang mempunyai hubungan sebab-akibat.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi
Setiap  perusahaan  memiliki  sistem informasi  akuntansi  yang berbeda 

sesuai  dengan  kebutuhannya  masing-masing.  Sistem  informasi  akuntansi 

tersebut  dibuat  untuk  memudahkan  perusahaan  dalam  melaksanakan 

operasional sehari-hari untuk mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba dalam 

jangka waktu tertentu.

2.2.1 Pengertian Sistem, Sistem Informasi, dan Akuntansi
Informasi dalam suatu organisasi dihasilkan oleh suatu sistem. Organisasi 

modern  bergantung  pada  sisitem-sistem  informasinya  agar  dapat  bersaing. 

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2003:1) sebagai berikut :

“Sistem  adalah  suatu  kumpulan  dari  komponen-komponen  yang 
bekerja sama mencapai tujuan”.



Pengertian  sistem menurut  James A.  Hall  yang  dialihbahasakan  oleh 

Amir Abadi Yusuf (2001 : 5) adalah sebagai berikut :

“Sebuah  sistem  adalah  sekelompok  dua  atau  lebih  komponen-
komponen  yang  saling  berkaitan  (interrelated)  atau  subsistem-
subsistem  yang  bersatu  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama 
(common purpose)”.

Menurut Mulyadi (2001 : 2) mengemukakan bahwa sistem adalah :

“Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan yang lainnya,  yang berfungsi  bersama-
sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari  definisi  ini  menurut  Mulyadi  (2001  :  2)  dapat  dirinci  lebih  lanjut 

pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut :

“1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur suatu sistem terdiri dari 
subsistem yang lebih kecil, yang terdiri dari sekelompok unsur 
yang membentuk subsistem tersebut.

2. Unsur-unsur tersebut  merupakan bagian terpadu sistem yang 
bersangkutan.
Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan 
sifat  serta kerjasama antar unsur sistem tersebut mempunyai 
bentuk tertentu.

3. Unsur  sistem  tersebut  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan 
sistem.
Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan bekerjasama satu 
dengan lainnya dengan proses tertentu untuk mencapai tujuan 
tersebut.

4. Suatu  sistem  merupakan  bagian  dari  sistem  lain  yang  lebih 
besar.
Sistem informasi yang merupakan bagian dari akuntansi untuk 
memberikan laporan atau informasi yang tepat dan akurat”.

Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem 

merupakan  suatu  unsur-unsur  atau  komponen  yang  bekerjasama  untuk 

mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen yang dimaksud adalah: orang-

orang,  mesin-mesin,  bangunan-bangunan,  bagian-bagian  yang  terkait,  yang 

saling berhubungan satu sama lain berbagai cara.



Pengertian sistem informasi menurut  Azhar Susanto (2001:11) adalah 

sebagai berikut :

“Sistem  informasi  adalah  merupakan  kombinasi  dari  manusia 
fasilitas  atau  alat  teknologi,  prosedur,  dan  pengendalian  yang 
bermaksud  penata  jaringan  komunikasi  yang  penting  pengolahan 
atas  transaksi-transaksi  tertentu  dan  rutin  membantu  manajemen 
dan pemakaian intern dan ekstern menyediakan dasar pengamsilan 
keputusan yang tepat”.

Setelah  diuraikan  mengenai  sistem  dan  sistem  informasi,  selanjutnya 

dibahas  mengenai  akuntansi,  Arens  and  Loebbecke  (2000;11) memberikan 

pengertian akuntansi sebagai berikut :

“Accounting  is  the  recording,  classifying,  and  summarizing  of  

economic  events  is  logical  manner  for  the  purpose  to  providing 
financial information for decision making”.

Arens and Loebbecke mengartikan akuntansi sebagai suatu pencatatan, 

pengklasifikasian dan pengikhtisaran kejadian ekonomi dengan cara yang logis 

yang  bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  keuangna  yang  berguna  dalam 

pengambilan keputusan.

Menurut Azhar Susanto (2004 ; 4) Menyatakan bahwa :

“Akuntansi  adalah  bahasa  bisnis,  setiap  organisasi 
menggunakannya sebagai bahasa komunikasi alat berbisnis”.

Dari  pengertian  akuntansi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  tersebut, 

dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  adalah  suatu  bahasa  didalam  aktivitas 

pencatatan,  pengklasifikasian,  dan  pengolahan  data  yang  terdapat  pada 

perusahaan  untuk  menjadi  informasi  yang  berguna  dalam  pengambilan 

keputusan akuntansi.

2.2.2 Karakteristik Informasi
Agar suatu informasi dapat diandalkan dan diperoleh manfaatnya secara 

maksimal  informasi  harus  memiliki  karakteristik.  Adapun  karakteristik  tersebut 

menurut Krismiadji (2002;15) adalah:



1. Relevan

Menambah pengetahuan atau nilai  bagi  para pembuat keputusan,  dengan 

cara mengurangi ketidakpastian, menaikan kemampuan untuk memprediksi 

atau menegaskan atau membenarkan ekspektasi semula.

2. Dapat dipercaya

Bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadiian 

atau aktivitas organisasi.

3. Lengkap

Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.

4. Tepat waktu

Disajikan  pada  saat  yang  tepat  untuk  mempengaruhi  proses  pembuatan 

keputusan.  Ketepatan  waktu  penyampaian  informasi  untuk  keperluan 

pengendalian merupakan suatu keharusan.

5. Mudah dipahami

Disajikan  dalam  format  yang  mudah  dimengerti  dan  dipahami  oleh  yang 

menggunakan informasi.

6. Dapat diuji kebenarannya

Memungkinkan  dua  orang  yang  kompeten  untuk  menghasilkan  informasi 

yang sama secara independen.

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Mulyadi (2001:3) sistem informasi akuntansi adalah :

“Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 
laporan  yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan 
informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna 
memudahkan pengendalian perusahaan”.

Sistem informasi akuntansi menurut Cushing yang dialihbahasakan oleh 

Azhar Susanto (2003;11) adalah sebagai berikut :

“Merupakan seperangkat sumber manusia dan sumber modal dalam 
organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan 
dan  juga  informasi  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  dan 
pemrosesan data”.



Pengertian  sistem  informasi  akuntansi  menurut  Muhammad  Fakhri 
Husein (2004:6) adalah sebagai berikut :

“Sistem Informasi akuntansi adalah sub sistem dari sistem informasi 
yang lebih luas yang memasukan semua informasi yang diperoleh 
dari aktivitas bisnis perusahaan”.

Sedangkan  sistem  informasi  akuntansi  menurut  Bodnar  (2004  :  4) 
adalah:

“An  Accounting  Information  System  (AIS)  is  a  collection  of  

resources,  such as people and equipment,  designed to transform 
financial and orther data into information”.

Dari  pengertian  para  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem 

informasi  akuntansi  merupakan  sistem  organisasi  formulir,  catatan,  prosedur, 

dan  laporan  yang  dihasilkan  dari  proses  data  dan  informasi  yang  telah 

dikoordinasi  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  membantu  manajemen  dalam 

mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Diartikan secara umum, sistem informasi akuntansi sebagai penyediaan 

sumber-sumber  daya  seperti  manusia,  dan  alat-alat,  serta  mendesain  bentuk 

informasi data keuangan.

2.2.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Dapat dikatakan bahwa informasi berguna untuk membantu manajemen 

dalam  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik  dengan  mengurangi 

ketidakpastian dan mempunyai kemampuan mengarahkan aktivitas dengan lebih 

baik.

Adapun  fungsi  yang  bisa  diperoleh  dari  adanya  sistem  informasi 

akuntanssi menurut Fakhri Husein (2004 : 13) yaitu :

“1. Efisiensi meningkat dalam proses fisiknya, karena pengurangan 
biaya operasi.

2. Keakuratan  dan  kekinian  (currency)  dari  data  yang  berkaitan 
dengan berbagai entitas seperti pelanggan dan supplier.

3. Kulitas produk dan jasa yang meningkat.
4. Kualitas dan perencanaan dan pengawasan yang meningkat”.



Dari  uraian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  fungsi  sistem  informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan  dan  memproses  data  tentang  aktivitas  organisasi  secara 

efektif dan efisien.

2. Memberikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

3. Memberikan  pengendalian  yang  memadai  untuk  menjamin  data  tentang 

aktvitas bisnis tersebut dengan mencatat dan memproses secara teliti  dan 

melindungi data tersebut serta melindungi harta perusahaan.

2.2.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Dalam  pemenuhan  informasi  baik  untuk  kebutuhan  informasi  internal 

maupun kebutuhan informasi eksternal, maka sistem informasi akuntansi harus 

didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya.

Demikian  pula  suatu  sistem  informasi  akuntansi  dalam  memenuhi 

fungsinya  harus  mempunyai  tujuan-tujuan  sehingga  dapat  menghasilkan 

informasi yang berguna terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian.

Sedangkan tujuan utama diadakan sistem informasi akuntansi  menurut 

Bodnar (2001:5) adalah sebagai berikut :

“The  purpose  of  accounting  information  system  is  provide 

accounting data to variety of decision makers according to their and 
entitlement to the information”.

Kutipan di atas menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan 

untuk  menyediakan  data  akuntansi  menurut  pemberian  hak  informasinya.  

Sedangkan  menurut  Mulyadi  (2000;19),  tujuan  sistem  informasi 

akuntansi secara umum adalah :

“1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 
baru.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
stuktur informasinya.

3. Untuk  memperbaiki  pengendalian  akuntansi  dan  pengecekan 
intern,  yaitu  untuk  memperbaki  tingkat  keandalan  (reliability) 
informasi  akuntansi  dan  untuk  meyediakan  catatan  lengkap 
mengenai  pertanggungjawaban  dan  perlindungan  karyawan 
perusahaan.

4. Untuk  mengurangi  biaya  klerikal  dalam  penyelenggaraan 
catatan akuntansi”.



Sedangkan menurut  Wilkinson (2000:8) ada dua macam tujuan sistem 

informasi  akuntansi,  yaitu  tujuan utama dan tujuan spesifik.  Tujuan utamanya 

adalah sebagai berikut :

“To provide accounting information to a wide variety of users”
1. To support the day to day operation to day operations
2. To support decision making by internal decision makers
3. To fulfil obligations relating to stewardship.”

Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  sistem  informasi 

akuntansi bertujuan untuk mendukung operasi-operasi harian.

2.2.6 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi
Menurur  Azhar  (2001:12),  terdapat  beberapa  unsur  dalam  sistem 

informasi  akuntansi  yang  dijadikan  pedoman  bagi  petugas  akuntansi  dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya antara lain yaitu :

“ 1. Sumber daya manusia dan alat
   2. Data dan informasi atau laporan
   3. Metode (sistem dan prosedur)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia dan alat

Manusia  merupakan  unsur  sistem  akuntansi  yang  berperan  dalam 

mempercepat  pengolahan  data,  meningkatkan  kerapihan  bentuk  informasi 

yang disajikan. Sedangkan alat disini merupakan alat yang dapat membantu 

mempermudah pengolahan data, seperti dengan komputerisasi.

2. Data dan informasi atau laporan

Data yang dihasilkan berasal dari catatan berupa jurnal, buku besar dan buku 

tambahan. Data yang dihasilkan dari formulir yang digunakan sebagai bukti 

tertulis dari setiap transaksi yang dilakukan. Laporan

merupakan  hasil  akhir  dari  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  dan 

informasi akuntansi manajemen.

3. Metode (sistem dan prosedur)

Metode disini adalah sistem dan prosedur yang merupakan gambaran yang 

mencakup  seluruh  jalannya  kegiatan,  mulai  dari  saat  dimulainya  aktivitas 

sampai  dengan  berakhirnya  aktivitas  tersebut  sehingga  diharapkan  suatu 

aktivitas operasi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis.



2.2.7 Sistem Pengolahan Data Elektronik
2.2.7.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan istilah 

Pengolahan Data Elektronik (PDE). Pengolahan data  (Data Processing) adalah 

manipulasi  data  ke  dalam  bentuk  yang  berguna  dan  lebih  berarti,  berupa 

informasi.

Definisi  Pengolahan  Data  Elektronik  (PDE)  menurut  Bodnar  and 
Hopwood (2004:4) yaitu sebagai berikut:

“Electronic  Data  Processing  (EDP)  is  the  use  of  computer 
technology  to  perform  an  organization  transaction–oriented  data 
processing.  EDP is a fundamental  accounting information system 
application  in  every  organization.  As  computer  technology  has 
become common place, the term data processing (DP) has come to  
have the some meaning as EDP”. 

Dapat  diartikan  bahwa  Pengolahan  Data  Elektronik  (PDE)  adalah 

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi-

transaksi  dalam  suatu  organisasi.  Electronic  Data  Processing adalah  aplikasi 

sistem informasi  akuntansi  paling  dasar  dalam setiap  organisasi  sehubungan 

dengan  perkembangan  teknologi  komputer,  istilah  pemrosesan  data  mulai 

dikenal dan mempunyai arti yang sama dengan EDP.

Menurut Mulyadi (2001;5) Pengolahan Data Elektronik adalah:

“Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk 
melaksanakan  kegiatan  pokok  perusahaan.  Suatu  system  pada 
dasarnya  adalah  sekelompok  unsur  yang  erat  berhubungan  satu 
dengan yang lainnya”.

Dari definisi di atas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai 

sistem sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.

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

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat  menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu 

alat elektronik yaitu komputer.



Kata komputer berasal dari bahasa latin Computare  yang artinya dalam 

bahasa  Inggris  adalah  to  Compute  yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti 

menghitung.  Arti  komputer  mempunyai  arti  yang  berbeda  bagi  orang  yang 

berbeda.

Pengertian  komputer  menurut  Azhar  Susanto  (2003:62-82) adalah 

sebagai berikut:

“Dalam  pengertian  terbatas  komputer  sebagai  alat  kalkulasi. 
Peranan  Komputer  di  dalam  perusahaan  yang  semula  hanya 
digunakan  untuk  mengelola  data  akuntansi,  kemudian  untuk 
mengolah data upah, persediaan, keuangan dan lain-lain”.

Fungsi  komputer  menurut  Azhar  Susanto  (2003:82) adalah  sebagai 

berikut:

“ 1. Fungsi Masukan (Input)
2. Fungsi Menyimpan (Storage)
3. Fungsi Pengolahan (Processing)
4. Fungsi Keluaran (Output)
5. Fungsi Komunikasi (Communication)”.

Berdasarkan  definisi  di  atas,  komputer  merupakan  perlengkapan 

elektronik  berkecepatan tinggi  yang mampu melakukan perhitungan aritmatika 

dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  logis,  menyimpan,  melaksanakan,  atau 

menjalankan  sekumpulan  instruksi  yang  memungkinkan  untuk 

menyelenggarakan atau melakukan seperangkat tindakan operasi tertentu dan 

memodifikasi  kembali  setiap  instruksi,  jika  diperlukan  tanpa  campur  tangan 

manusia.

2.2.7.2 Unsur-unsur Sistem Pengolahan Data Elektronik
Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari empat unsur, menurut Azhar Susanto (2004:67), yaitu:

“ 1. Perangkat keras (hardware)
            2. Perangkat lunak (software)
   3. Sumber daya manusia (brainware)
 4. Prosedur (procedure)”.



2.2.7.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat  keras  komputer  meliputi  peralatan  fisik  yang  menjalankan 

berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Menurut Jogiyanto 
(2003:91) komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

“1. Alat Masukan (input device)
2. Alat Pemroses (processing device)
3. Alat Keluaran (output device)
4. Simpanan Luar (storage)”

 Keempat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alat Masukan

Alat masukan adalah alat untuk memasukkan data yang akan diproses ke 

komputer. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu alat 

masukan langsung dan alat masukan tidak langsung.

a. Alat  masukan  langsung  berarti  data  langsung  diproses  oleh  Central  

Processing Unit tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan 

luar  sehingga  memungkinkan  interaksi  langsung  antara  pemakai  dan 

sistem  komputer.  Contoh  alat  masukan  langsung  adalah:  keyboard, 

visual display terminal, dan pointing device.

b. Alat  masukan  tidak  langsung  berarti  data  yang  dimasukkan  tidak 

langsung diproses oleh Central Processing Unit, tetapi direkam dahulu ke 

dalam suatu media Machine Readable Form (bentuk yang hanya dibaca 

oleh  komputer)  yang  berbentuk  simpanan  luar,  contoh  masukan  tidak 

langsung adalah magnetic disk.

2. Alat Pemroses

Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data  yang sudah dimasukkan lewat  alat  masukan dan hasilnya 

akan ditampilkan pada alat keluaran. Alat pemroses terdiri dari CPU (Central  

Processing Unit) dan Main Memory.

a. CPU (Central Processing Unit)

Central Processing Unit (CPU) adalah bagian internal dari komputer yang 

menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya oleh program-

program komputer. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari:



1) Control Unit

Control Unit bertugas mengarahkan seluruh sistem komputer dalam 

menjalankan seluruh fungsinya. Unit pengendali mengatur kapan alat 

masukan  menerima  data  dan  kapan  data  diolah  serta  kapan 

ditampilkan pada alat keluaran.

2) Arithmetic and Logical Unit (ALU)

Unit  logika  aritmatika  adalah  bagian dari  CPU yang  melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan komputerisasi dan logika.

b. Main Memory Unit

Main Memory Unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas 

yang besar terdiri dari:

1) Randomly Accessable Memory (RAM)

Semua  data  dan  program yang  dimasukkan  melalui  alat  masukan 

akan disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori yang 

dapat diakses dan dapat diisi serta diambil isinya oleh programmer.

2) Read Only Memory (ROM)

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer 

tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM telah diisi oleh 

pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi (Operating  System).

3. Alat Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pengolahan data dapat berupa tulisan (terdiri 

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

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

omongan),  dan  dalam  bentuk  yang  dapat  dibaca  oleh  mesin  (Machine 

Readable Form). Untuk mendapatkan bentuk-bentuk keluaran tersebut 

maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya yaitu alat keluaran yang dapat 

berupa:

a. Hard Copy Device

Berupa alat  yang digunakan untuk mencetak tulisan serta  image pada 

media keras seperti kertas, yang termasuk hard copy device yang umum 

dipergunakan  adalah  printer.  Printer  merupakan  alat  pencetak  dengan 

media kertas, dan kertas yang dipergunakan umumnya adalah Continous 

Form. 



b. Soft Copy Device

Berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada 

media  lunak  yang  berupa  sinyal  elektronik.  Soft  Copy  Device  dapat 

berupa  Video Display (layer) berupa tabung sinar katoda atau  Chatoda 

Ray Tube (CRT).

c. Drive Device

Berupa  alat  yang  dipergunakan  untuk  merekam  simbol  dalam  bentuk 

yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti  disc drive atau 

tape drive.

4. Simpanan Luar

Main Memory di dalam alat pemroses merupakan memori yang kapasitasnya 

tidak begitu besar, kadang-kadang diperlukan suatu simpanan yang memiliki 

kapasitas  besar  untuk menyimpan  data dan program dalam jangka waktu 

tertentu yang disebut External Memory (simpanan luar, karena terletak di luar 

alat  proses) atau  secondary storage (simpanan kedua) simpanan pertama 

adalah memori,  simpanan luar dapat digolongkan ke dalam alat simpanan 

pemasukan  atau  Sequential  Access  Storage  Device (SASD)  dan  alat 

simpanan pemasukan langsung atau Direct Access Storage Device (DASD). 

Kelebihan  DASD  dibandingkan  SASD  adalah  kecepatan  dari  waktu 

pemasukannya dan banyak aplikasi yang membutuhkannya. Simpanan luar 

yang termasuk DASD adalah  Magnetic Disc dan  Hard Disc. Simpanan luar 

yang termasuk SASD adalah Magnetic Tape.

2.2.7.2.2 Perangkat Lunak (Software)
Software  merupakan komponen diluar komputer yang berupa instruksi-

instruksi  yang diperlukan  oleh komputer,  guna memproses dan menghasilkan 

data atau informasi sesuai dengan kehendak dari instruksi tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2003:126) :
“Perangkat  lunak  adalah  program  yang  berisi  instruksi-instruksi 
untuk  melakukan  pengolahan  data.  Perangkat  lunak  tersebut 
diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu:
1. Perangkat Lunak Sistem (System Software)

a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System)
b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility Software)
c. Perangkat lunak sistem bahasa (Language Software)

2. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software)”.



Kedua bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat  lunak  sistem  (System  Software),  yaitu  perangkat  lunak  yang 

mengoperasikan sistem komputernya.

a. Perangkat lunak sistem operasi  (Operating System), yaitu program yang 

ditulis  untuk  mengendalikan  dan  mengkoordinasi  operasi  dari  sistem 

komputer.

b. Perangkat  lunak sistem bantuan  (Utility  Software),  yaitu  program yang 

ditulis  untuk  bantuan  yang  berhubungan  dengan  sistem  komputer, 

misalnya memformat disk, menyalin disk, mencegah dan membersihkan 

virus.

c. Perangkat  lunak  bahasa  (Language  Software),  yaitu  program  yang 

digunakan  untuk  menterjemahkan  instruksi-instruksi  yang  ditulis  dalam 

bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti 

oleh komputer. 

2. Perangkat  lunak aplikasi  (Application Software),  yaitu  program yang ditulis 

dan  diterjemahkan  oleh  language  software untuk  menyelesaikan  suatu 

aplikasi tertentu.

2.2.7.2.3 Sumber Daya Manusia (Brainware)
Sumber  daya manusia  merupakan aspek manusia  yang terlibat  dalam 

sistem komputer dan merupakan pusat seluruh kegiatan berpikir yang dilakukan 

oleh  manusia  untuk  mempersiapkan,  mengolah  konsep-konsep  dan  berbagai 

kegiatan  lain  sebelum  segala  sesuatunya  dikerjakan  oleh  komputer.  Sumber 

daya  manusia  adalah  yang  menangani  pengolahan  data  dengan 

mengkombinasikan antara  hardware dan  software agar dapat bermanfaat dan 

efisien. Pengertian brainware menurut Azhar Susanto (2004:188) adalah:

“Sumber  daya  yang  terlibat  dalam  pembuatan  sistem  informasi, 
pengumpulan  dan  pengolahan  data,  pendistribusian  dan 
pemanfaatan  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem  informasi 
tersebut”.

Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang, 

akan  tetapi  orang yang  memiliki  kompetensi  sesuai  jenjangnya  dalam sistem 

informasi. Jenjang  brainware yang banyak digunakan menurut  Azhar Susanto 
(2004:188) antara lain:



“ 1. Manajer sistem informasi
2. Analis sistem
3. Administrator jaringan
4. Administrator database
5. Programmer
6. Operator
7. Pustakawan”.

2.2.7.2.4 Prosedur (Procedure)

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004:198) adalah:

“Prosedur  adalah  rangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  yang 
menghubungkan aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya”.

Prosedur  bila  diprogram  dapat  berubah  menjadi  software misalnya 

prosedur posting dan jurnal, jika sudah pasti dapat diprogram secara otomatis 

sehingga pemakai komputer tidak perlu lagi melakukan penjurnalan dan posting. 

Prosedur seringkali digunakan sebagai alat kontrol suatu transaksi yang disebut 

internal check.

2.2.7.3 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik
Tujuan  sistem pengolahan  data  elektronik  adalah  untuk  menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapkan Azhar Susanto 
(2003:89), yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk 

menghasilkan  informasi  yang  berguna  memerlukan  pertimbangan  sebagai 

berikut:

“ 1. Relevansi
2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan
3. Efisiensi
4. Ketepatan waktu
5. Fleksibilitas
6. Ketelitian dan keamanan
7. Ekonomis”.

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relevansi

Disebabkan  adanya  keterbatasan  dalam  mengolah  dan  menyimpan  data, 

komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data yang 

diperoleh.  Oleh karena itu,  hanya  data yang  sangat  berhubungan dengan 

pengolahan suatu transaksi pada suatu saat saja yang akan diperhatikan.



2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan

Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dapat dikumpulkan, diolah 

dan disediakan untuk pemakai selama suatu waktu.

3. Efisiensi

Efisiensi  berhubungan  dengan  hasil  yang  dicapai  dibandingkan 

pemasukannya.  Meningkatkan  efisiensi  dalam  mengkonversi  data  pada 

umumnya akan meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem.

4. Ketepatan waktu

Ketepatan  waktu  dalam  mengumpulkan  dan  mengolah  data  dan 

menghasilkan  informasi  kepada  pemakai  merupakan  tujuan  yang  sangat 

penting dalam situasi tertentu.

5. Fleksibilitas

Fleksibilitas  merupakan  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  untuk 

pemakai  akan  informasi  secara  lancar  dan  serbaguna  dan  dihubungkan 

dengan  perubahan  dalam  mengkonversi  data.  Hal  ini  disebabkan  karena 

perusahaan dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan 

fleksibilitas yang tinggi.

6. Ketelitian dan keamanan

Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam 

menilai  dapat  dipercayanya  konversi  data.  Oleh  karena  itu  dalam 

mengkonversi  data  perlu  tindakan  pengendalian  dan  ukuran-ukuran 

pengamanan yang cukup.

7. Ekonomis 

Perlu  dipertimbangkan  manfaat  yang  dicapai  dibandingkan  dengan  biaya 

yang dikorbankan dalam mengkonversi data.

Sedangkan  menurut  Azhar  Susanto  (2004;47),  tujuan  sistem 

pengolahan data elektronik menghasilkan ciri-ciri :

“1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Konfidensial
4. Integritas
5. Ketersediaan
6. Kepatuhan
7. Kebenaran”.



Kutipan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam 

mendukung suatu proses bisnis,  termasuk di  dalamnya  informasi  tersebut 

harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat 

dipahami,  konsisten  dengan  format  sebelumnya,  isinya  sesuai  dengan 

kebutuhan  saat  ini  dan  lengkap  atau  sesuai  dengan  kebutuhan  atau 

ketentuan.

2. Efisiensi

Efisiensi artinya informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya 

yang optimal.

3. Konfidensial

Konfidensial  artinya  memperhatikan  proteksi  atau  perlindungan  terhadap 

informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang.

4. Integritas

Integritas  artinya  informasi  yang  dihasilkan  harus  merupakan  hasil 

pengolahan data yang terpadu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

5. Ketersediaan

Ketersediaan  artinya  informasi  yang  diperlukan  harus  selalu  tersedia 

kapanpun  saat  diperlukan.  Untuk  itu  diperlukan  pengamanan  terhadap 

sumber daya informasi.

6. Kepatuhan

Kepatuhan artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-

undang  atau  peraturan  pemerintah  serta  memiliki  tanggung  jawab  baik 

terhadap pihak internal maupun eksternal organisasi perusahaan.

7. Kebenaran

Kebenaran  artinya  informasi  telah  disajikan  oleh  sistem informasi  dengan 

benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk 

mengoperasikan perusahaan.

Dari pengertian di atas bahwa tujuan sistem pertukaran data  elektronik 

adalah  menghasilkan  informasi-informasi  yang  sesuai  dengan  kriteria-kriteria 

seperti telah dituliskan di atas.



2.2.7.4 Teknik Pengolahan Data Elektronik
Teknik pengolahan data menurut Azhar Susanto (2003:90) terdapat dua 

alternatif pendekatan metode mengkonversi data secara komputerisasi yaitu:

“ 1. Batch Processing
2. On-line Processing”.

Kedua hal di atas diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1. Sistem pengolahan data secara batch (Batch Processing)

Sistem pengolahan data secara batch ditandai oleh metode pengolahan data 

secara kelompok. Data dikumpulkan, disusun dan disimpan (secara manual) 

dalam jumlah yang besar. Bila waktu yang diperlukan telah cukup, baru data 

tersebut diolah dan biasanya secara berurutan.

Ada beberapa pilihan sistem pengolahan data secara batch, yaitu:

a. Metode magnetic disk storage

b. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah

c. Metode remote processing

Adapun penjelasannya sebagai berikut

a. Metode Magnetic disk storage

Metode  ini  dilaksanakan  dengan  cara  menempatkan  master  file pada 

penyimpanan  magnetic  disk  sebagai  pengganti  penyimpanan  pita 

magnetik.

Metode ini bermanfaat terutama dengan  magnetic disk  dapat dilakukan 

pengambilan  data  secara  langsung  dari  penyimpanannya.  Metode  ini 

sangat  baik  untuk  pengelolaan  persediaan  dan  utang  piutang  karena 

secara cepat dapat dikeluarkan data persediaan atan utang piutang yang 

diperlukan.

b. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah

Dengan metode ini  terutama mengolah perubahan dalam  fle,  misalnya 

catatan baru,  penghapusan catatan dengan prosedur yang tidak sama 

dengan prosedur pemutakhiran yang ada.

c. Metode Remote Processing

Metode ini terutama untuk mengolah data secara  batch  yang berada di 

tempat lain misalnya pada took serba ada dimana transaksi pembayaran/ 



penjualan terjadi pada  cash register dan mutasi atas penjualan tersebut 

langsung dihubungkan dengan CPU di tempat lainnya lagi.

2. Sistem pengolahan data secara on-line (On-line Processing)

Sistem pengolahan data secara on-line ditandai oleh pengolahan data secara 

segera begitu data diterima. Setiap data dicatat segera ke dalam file yang 

diperlukan  dan  agar  hal  tersebut  tercapai,  data  yang  disimpan  harus 

mencakup  status  dari  kejadian  berikut  kelengkapannya.  Sistem  ini 

dilaksanakan  apabila  informasi  yang  diperlukan  bersifat  segera.  Dalam 

sistem  on-line terjadi  interaksi  secara  langsung  antara  manusia  dengan 

sistem komputer melalui terminal atau bagian input dan output lainnya.

Ada  beberapa  pilihan  metode  pengolahan  data  secara  on-line,  dua 

diantaranya:

a. Remote processing

b. Real time system

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Remote Processing

Sistem pengolahan  data  secara  on-line  lebih  banyak  disebabkan  oleh 

perbedaan lokasi tempat memasukkan data dengan tempat CPU berada. 

Data  dimasukkan  melalui  terminal-terminal,  ditransfer  ke  CPU  untuk 

diolah.

b. Real System

Metode  lainnya  adalah  “real  time  sytem”  dimana  komputer  membantu 

sistem dalam menyediakan informasi yang tepat waktu, mutakhir sesuai 

dengan  kondisi  dan  situasi  yang  diperlukan  apabila  diperlukan,  untuk 

mengendalikan opersai perusahaan.

2.2.8 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi
Terkait dengan unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang disebutkan 

di  atas,  Azhar (2001 :  40) juga menyatakan bahwa kualitas sistem informasi 

akuntansi suatu perusahaan tergantung pada beberapa hal sebagai berikut:

“1. Stuktur organisasi dan uraian tugas yang ada.
2. Transaksi-transaksi  yang  ada  pada  perusahaan  baik  secara 

harian maupun bulanan.
3. Sistem  pengendalian  intern  berdasarkan  struktur  organisasi, 

uraian tugas, sistem dan prosedur organisasi.



4. Kumpulan  catatan  berbagai  jenis  transaksi  dalam  bentuk 
formulir-formulir, buku-buku, dan catatan-catatan.

5. Kegiatan  internakl  cek  (uji  coba)  untuk  seluru  kegiatan 
perusahaan.

6. Analisa  berbagai  laporan  keuangan  untuk  pihak  ekstern  yan 
harus  dipersiapkan  Dari  catatan  transaksi,  demikian  pula 
laporan  akuntansi  manajemen  untuk  pihak  intern  berikut 
laporan statistik.

7. Kegiatan pengawasan intern secara terus-menerus dan secara 
periodik melakukan pengawasan ekstern yang diperlukan”.

Hal tersebut di atas harus ada, dilaksanakan merupakan hal yang saling 

terkait dalam perusahaan, untuk dapat dikatakan memiilki sistem informasi yang 

berkualitas.

2.3 Pengendalian Internal
2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Untuk mengelola perusahaan fungsi pengendalian sangat penting untuk 

diperhatikan  oleh  manajemen  perusahaan,  dikarenakan  pengendalian  internal 

merupakan  suatu  pengaturan  dan  pengarahan  pelaksanaan  pekerjaan  yang 

digunakan  sebagai  alat  manajemen  dengan  maksud  agar  tujuan  yang  telah 

ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Azhar 
Susanto (2004 ; 103) adalah sebagai berikut:

“Internal control is broadly defined as a process, effected by entity’s 
board of  directors,  management,  and other  personel,  designed to 
provide  reasonable  assurance  regarding  the  achievement  of 
objective in the following categories :
a. Reliability of financial reporting
b. Effectiveness and efficiency o operations
c. Complience with applicable law and regulations”

Definisi  di  atas  menjelaskan  bahwa  pengendalian  internal  merupakan 

suatu proses yang dipengaruhi  oleh  suatu entitas dari  pemimpin,  manajemen 

dan anggota lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak atas 

pencapaian tujuan-tujuan yang meliputi :

1. Keandalan laporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku



Berdasarkan definisi di atas konsep dasar pengawasan adalah sebagai 

berikut :

1. Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses,  merupakan  alat  bantu  untuk 

mencapai tujuan.

2. Pengendalian  internal  dilakukan  oleh  orang-orang  bukan  semata-mata 

manual kebijakan dan formulir, akan tetapi orang-orang pada setiap tingkatan 

organisasi.

3. Pengendalian  internal  hanya dapat  diharapkan untuk memberikan jaminan 

secara wajar bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris 

entitas.

4. Pengendalian internal diarahkan untuk pencapaian tujuan di dalam satu atau 

lebih kategori (over lapping).

Sedangkan  pengendalian  internal  menurut  Arens  dan  Loebbecke 
(2003;270) adalah sebagai berikut :

“The  system  consist  of  many  specific  policies  and  prosedurs 
designed to  provide management  with reasonable  assurance  that 
the goal  and objectives it  believes important  to the entity will  be 
meet. These policies and procedures are often ealled controls and 
collectively they comprise the entitys internal control”.

Tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat  Mulyadi  (2001:163) mengenai 

definisi pengendalian intern, yaitu :

“Pengendalian intern merupakan struktur  organisasi,  metode,  dan 
ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan 
organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, 
mendorong  efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan 
manajemen”.

Dari  beberapa  pengertian  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  ditarik 

kesimpulan  bahwa  pengendalian  internal  terdiri  dari  aneka  kebijakan  dan 

prosedur yang ditetapkan untuk memberi keyakinan yang layak bahwa tujuan-

tujuan yang penting bagi oganisassi akan terpenuhi.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan  pengendalian  internal  menurut  COSO yang  mana  dikutip  oleh 

Bodnar & Hoopwood (2001:182) adalah sebagai berikut:



“1. Reliability of financial reporting

  2. Effectiveness and efficiency of operations
  3. Complience with appliacable laws and regulations”.

Uraian dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Reliability of financial reporting (Keandalan laporan keuangan)

Manajemen  bertanggung  jawab  atas  penyajian  laporan  keuangan  kepada 

investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya yang membutuhkan. Agar dapat 

menjalankan  kegiatan  operasinya  manajemen  memerlukan  informasi  yang 

akurat.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  pengendalian  internal  diharapkan 

dapat  menyediakan  data  atau  catatan-catatan  yang  dapat  dipercaya  dan 

andal sehingga memungkinkan tersususunnya laporan keuangan yang dapat 

diandalkan serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Effectiveness and efficiency of operations (Efektivitas dan efisiensi operasi)

Tujuan  pengendalian  internal  yang  berhubungan  dengan  efisiensi  dan 

efektivitas operasi ditujukan untuk mencegah peggunaan sumber daya yang 

berlebihan, sehingga menjadi tidak efisien. Juga untuk menghindari adanya 

tanggung  jawab  rangkap,  agar  manajemen  perusahaan  dapat 

mengoptimalkan tujuan perusahaan.

3. Complience with applicable law and regulations (Kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan-peraturan yang berlaku)

Tujuan pengendalian  internal  adalah memastikan bahwa  segala  peraturan 

dan  hukum  yang  telah  ditetapkan  manajemen  untuk  mencapai  tujuan 

perusahaan ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut.

Ketiga tujuan pengendalian internal merupakan suatu output dari suatu 

pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu agar tujuan pengendalian 

tercapai  perusahaan  harus  mempertimbangkan  unsur-unsur  pengendalian 

internal.

Sedangkan menurut  Mulyadi (2001:163) telah disebutkan bahwa tujuan 

diselenggarakannya  pengendalian  internal  dalam  suatu  perusahaan  adalah 

untuk:

“1. Menjaga kekayaan perusahaan
  2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
  3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan
  4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.  



Tujuan pengendalian intern di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan perusahaan

Harta  perusahaan  perlu  dilindungi  dari  segala  kemungkinan  yang  akan 

merugikan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan lain-lain baik 

secara fisik maupun secara administrative.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Informasi yang keluar dari catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan 

yang berisi informasi keuangan dan laporan manajemen yang berisi antara 

lain  informasi  akuntansi  manajemen  harus  dapat  dipercaya,  tidak 

menyesatkan, dan dapat diuji kebenarannya. Catatan akuntansi harus terus-

menerus  diuji  coba  (internal  cek)  agar  kebenaran  akuntansi  dapat 

dipertahankan.

3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan

Dengan  digunakan  berbagai  metode  dan  prosedur  untuk  mengendalikan 

biaya yaitu dengan menyusun budget, biaya standar akan menjadi alat yang 

efektif untuk mengendalikan biaya dengan tujuan akhir menciptakan efisiensi.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga 

merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan.

Dari keempat tujuan pokok struktur pengendalian intern yang disebutkan 

di atas butir 1 dan 2 merupakan pengendalian akuntansi, sedangkan butir 3 dan 

4 merupakan pengendalian administrasi.

Mulyadi  (2001 :164)  menyebutkan  bahwa  menurut  tujuannya  tersebut, 

sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

“1. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control)
Meliputi  sruktur organisasi,  metode dan ukuran-ukuran yang 
dikoordinasikan  terutama  untuk  menjaga  kekayaan 
perusahaan  dan  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data 
akuntansi.

2. Pengendalian  intern  administratif  (internal  administrative 
control)
Meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang 
dikoordinasikan  terutama  untuk  mendorong  efesiensi  dan 
dipatuhinya kebijakan manajemen”.



2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern
Pengendaliam internal perusahan mencakup 5 kategori dasar kebijakan 

dan  prosedur  yang  dirancang  serta  diimplementasikan  pimpinan  perusahaan 

atau  direktur  guna  memberikan  kepastian  yang  layak  bahwa  tujuan 

pengendaliannya akan tecapai. 

Unsur-unsur  pengendalian  internal  menurut  Arens  and  Lobbecke 
(2003 ;274) adalah sebagai berikut :

“1.  Lingkungan pengendalian (Control environment)
2. Pengendalian risiko(Risk assesment)
3. Aktivitas pengendalian (Control activities)
4. Informasi dan komunikasi (information and communication)
5. Pemantauan (Monitoring)”

Berikut ini adalah penjelasan dari kelima komponen pengendalian internal 

tersebut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan  pengendalian  merupakan  pengaruh  gabungan  dari  berbagai 

faktor  dalam  membentuk,  memperkuat  atau  memperlemah  efektivitas 

kebijakan  dan  prosedur  tertentu.  Faktor-faktor  ini  oleh  AICPA  diuraikan 

menjadi tujuh faktor yaitu:

a. Nilai integritas dan etika

Integritas  dan  nilai-nilai  etika  adalah  produk  dari  standar  etika  dan 

perilaku perusahaan serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan 

dan dijalankan. 

b. Keinginan untuk maju

Keinginan  untuk  maju  termasuk  mempertimbangkan  manajemen  akan 

kacakapan  seseorang  dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  tertentu  dan 

bagaimna  tingkat  kecakapannya  diterjemahkan  dalam  keahlian  dan 

pengetahuan yang dibutuhkan.

c. Filosofi  manajemen dan gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (baste beliefs) yang menjadi 

parameter bagi perusahaan dan karyawannya, yang mana meliputi apa 

yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan 

oleh perusahaan.  Sedangkan gaya operasi  mencerminkan ide manajer 

tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan.



d. Berfungsinya dewan komisaris dan komite audit

Dewan  komisaris  adalah  wakil  pemegang  saham  dalam  perusahaan 

berbadan  hukum perseroan  terbatas.  Sedangkan  pembentukan komite 

audit ditujukan untuk memperkuat independensi akuntan publik yang oleh 

masyarakat  dipercaya  untuk  menilai  kewajaran  pertanggungjawaban 

keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

e. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Pembagian  wewenang  yang  jelas  menunjang  organisasi  dalam 

mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi  dan  memudahkan  pertanggungjawaban  konsumsi  sumber 

daya organisasi dalam pencapaian tujuan. 

f. Struktur organisasi

Struktur  organisasi  mencerminkan  pembagian  wewenang  dalam  suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian 

wewenang  yang jelas organisasi  akan dapat  mengalokasikan berbagai 

sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi dan stuktur 

organisasi merupakan suatu usaha membatasi garis tanggung jawab dan 

wewenang yang ada.

g. Kebijakan dan pelatihan SDM

Aspek penting dalam pengendalian adalah pegawai yang kompeten dan 

dipercaya, oleh karena itu dalam menyediakan pengendalian yang efektif, 

prosedur  perekrutan,  penempatan,  pelatihan,  evaluasi,  konseling, 

promosi,  penggantian, dan tindakan perbaikan merupakan bagian yang 

penting dari bagian pengendalian internal. 

2. Pengendalian Risiko

Penetapan  risiko  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan  adalah  identifikasi, 

analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum. 

Risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

Perubahan  peraturan  atau  lingkungan  operasi  dapat  mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko  yang berbeda secara 

signifikan.



b. Karyawan baru

Karyawan  baru  mungkin  memiliki  pandangan  atau  pengertian  yang 

berbeda  atas  pengendalian  internal  yang  sedang  diterapkan  dalam 

perusahaan.

c. Sistem informasi baru

Perubahan  pesat  dalam  sistem  informasi  dapat  merubah  risiko  yang 

berhubungan dengan pengendalian internal.

d. Teknologi baru

Teknologi  baru yang  diterapkan oada sistem informasi  dapat  merubah 

risiko  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  terjadi  pada  pengendalian 

internal.

3. Pengendalian Aktivitas

Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  dibuat  untuk 

memberikan  keyakinan  bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  manajemen 

dilaksanakan.  Aktivitas pengendalian  memiliki  berbagai  macam tujuan dan 

diterapkan  dalam  berbagai  tingkat  dan  fungsi  organisasi  kegiatan 

pengendalian dapat dikategorikan kedalam kebijakan dan prosedur sebagai 

berikut :

a. Kajian ulang atas prestasi

Kegiatan  pengendalian  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan 

perbandingan  antara  penampilan  kerja  actual  dengan  anggaran 

peramalan  dan  periode  penampilan  kerja  sebelumnya  serta  analisis-

analisis  yang  telah  dilakukan  dan  tindakan  koreksi  yang  telah 

dilaksanakan.

b. Pengolahan informasi

Berbagai  tindakan  pengendalian  dilakukan  dengan  memeriksa  tingkat 

keakuratan,  kelengkapan  dan  otorisasi  transaksi  kegiatan  sistem 

informasi terdiri dari:

1) Pengendalian umum

Pada  umumnya  merupakan  pengendalian  terhadap  pusdat  operasi 

data  dan  pemeliharaan  sistem  software,  akses  keamanan  serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.



2) Pengendalian aplikasi

Dilakukan  terhadap  penggolongan  aplikasi  individu  pengendalian 

informasi menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, 

telah diotorisasi  dengan bnenar dan telah diolah secara akurat dan 

lengkap.

c. Pengendalian fisik

Kegiatan  pengendalian  ini  dilakukan  terhadap  pengendalian  fisik  atas 

asset,  yaitu  untuk  menjaga  asset  dari  perbedaan  perhitunganantara 

catatan  pengendalian  dengan  perhitungan  fisik  dan  menghindari 

pencurian  asset,  sehingga dapat  mendukung pelaporan keuangan dan 

pelaksanaan audit.

d. Pemisahan tugas

Tujuan utama dari pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan  yang  disengaja  atau tidak dalam pengotorisasian 

transaksi, pencatatan dan pemeliharaan asset.

4. Informasi dan komunikasi

Suatu informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, 

menganalisis,  mencatat  daan  melaporkan  transaksi  suatu  entitas  serta 

menyelenggarakan  pertanggungjawaban  kekayaan  dan  utang  entitas 

tersebut. 

Komunikasi  merupakan  proses  pemohonan  peranan  individual  dan 

pertanggungjawaban  yang  berhubungan  dengan  pengendalian  internal 

laporan  keuangan.  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

Pemantauan  oleh  proses  penilaian  kualitas  kerja  pengendalian  internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan  pekerjaan  tersebut,  baik  pada  waktu  yang  tepat  untuk 

menentukan.  Pokok  pengandalian  internal  tersebut  telah  memerlukan 

perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.



2.3.4 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Menururt  La  Midjan  (2001  ;  57) dalam  bukunya  Sistem  Informasi 

Akuntansi  mengatakan  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menjadi  kelemahan 

sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

“1. Collusion, berupa kerjasama yang tidak sehat
  2. Mental, personil yang bermental tidak baik

   3. Biaya  yaitu  berupa  tenaga  dan  alat-alat  yang  mungkin  akan 
memberatkan  perusahaan  dalam  menerapkan  sistem 
pengendalian intern”.

Hal di atas lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Collusion (Persekongkolan)

Persekongkolan  menghancurkan  sistem  pengendalian  intern  yang 

bagaimanapun  sebaiknya.  Dengan  adanya  persekongkolan,  pemisahan 

tugas seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan 

tulisan di atas kertas belaka. Pengendalian yang telah mengusahakan akan 

agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin. 

2. Mental

Banyak  Kebobolan  terjadi  pada  sistem  pengendalian  intern  yang  secara 

teoritis  sudah  baik.  Karena  pelaksanaannya  adalah  manusia  yang 

mempunyai  kelemahan  misalnya  orang yang  memeriksa apakah  prosedur 

tertentu  sudah  atau  belum  dilaksanakan,  sering  membutuhkan  parafnya 

secara rutin dan otomatis tanpa benar-benar melakukan pengawasan.

3. Biaya

Tujuan  pengendalian  intern  bukanlah  untuk  sekedar  pengendalian. 

Pengendalian  berguna  dan  diperlukan  untuk  berlangsungnya  pelaksanaan 

tugas atau usaha yang efisien dan mencegah tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan.  Pengendalian  juga  harus  mempertimbangkan  biaya  dan 

kegunaannya.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Bank
2.4.1 Pengertian Bank

Dalam  Undang-undang  perbankan,  Nomor  10  tahun  1998  pasal  1 

akhtisar  ketentuan-ketentuan perbankan Indonesia,  bank didefinisikan sebagai 

berikut :



“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 
bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut  Kasmir (2003:2) menyebutkan bahwa secara sederhana bank 

dapat diartikan sebagai berikut :

“Bank  ialah  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya  adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Dari beberapa pengertian bank tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa 

bank  memiliki  sifat  aktif  yaitu  melakukan  usaha  penyaluran  dana  kepada 

masyarakat  yang  membutuhkan  melalui  pemberian  kredit  baik  modal  sendiri, 

simpanan masyarakat, maupun penciptaan uang, kedua bank memiliki sifat pasif 

yaitu menunggu pemasukan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang 

melalui penerimaan kredit atau simpanan.

2.4.2 Fungsi Bank dan Jenis Bank
Dewasa  ini  kehadiran  bank  di  tengah-tengah  masyarakat  sangat 

diperlukan,  mengingat  setiap  kegiatan  yang  dilakukannya  selalu  berhubungan 

dengan masalah keuangan yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu bank 

memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu :

1. Sebagai pengatur, penjaga dan pemelihara nilai kestabilan nilai uang rupiah.

2. Sebagai penghimpun dana masyarakat yang tidak produktif untuk dimasukan 

dalam bentuk simpanan, deposito, giro dan tabungan.

3. Sebagai penyalur dana yang berasal dari modal sendiri  maupun simpanan 

masyarakat dan kepada masyarakat pula dalam bentuk kredit jangka pendek, 

jangka menengah, jangka panjang.

4. Sebagai  pemberi  jasa antara lain  jasa pengiriman  uang,  penagihan  uang, 

penjamin barang-barang berharga, serta jual beli valuta asing dan saham.

5. Sebagai penggerak roda pembangunan dan perantara antar negara.

Dalam  Undang-undang  perbankan  No  10  tahun  1998  pasal  5  ikhtisar 

ketentuan-ketentan  perbankan  Indonesia,  menurut  jenisnya  bank  terdiri  dari 

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).



1. Bank Umum

Bank Umum sering disebut juga dengan bank komersil. Bank umum adalah 

bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau 

berdasar  prinsip  syariah  yang dalam kegiatannya  memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari segi status atau kedudukannya, bank umum terdiri atas:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan  bank  yang  belum  mempunyai  izin  untuk  melaksanakan 

transaksi  sebagai  bank  devisa,  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa, sehingga transaksi yang dilakukan 

masih dalam batas-batas negara.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan  bank  umum  yang  diuraikan  oleh  Kasmir  (2003:30) secara 

lengkap sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan  menghimpun  dana  merupakan  kegiatan  me,beli  dana  dapat 

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan atau rekening 

atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a. Simpanan Giro (Demand deposit)

Merupakan  simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  dapat  dilakukan 

dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b. Simpanan Tabungan (Saving deposit)

Merupakan  simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  sesuai  dengan 

persyaratan yang  ditetapkan oleh bank.  Penarikan tabungan dilakukan 

dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu 

anjungan tunai mandiri (ATM).



c. Simpanan Deposito (Time deposit)

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). 

Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut.

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun 

dari  masyarakat.  Penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  bank  dilakukan 

melalui pemberian pinjaman yang lebih dikenal dengan nama kredit.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa  bank  lainnya  merupakan  kegiatan  penunjang  untuk  mendukung 

kelancaran  kegiatan  menghimpun dan  menyalurkan  dana.  Jasa-jasa  yang 

ditawarkan tersebut antara lain:

a. Kiriman Uang (transfer)

Merupakan jasa pengiriman lewat bank, dapat dilakukan pada bank yang 

sama  ataupun  bank  yang  berlainan.  Khusus  untuk  pengiriman  uang 

keluar negeri harus melalui bank devisa.

b. Kliring (Clearing)

Merupakan  penagihan  warkat  (surat-surat  berharga  seperti  cek,  bilyet 

giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

c. Safe Deposit Box

Merupakan  layanan  penyewaan  box  atau  kotak  pengaman  tempay 

menyimpan  surat-surat  berharga  atau  barang-barang  berharga  milik 

nasabah.

d. Bank Card (kartu kredit)

Kartu  ini  dapat  dibelanjakan  di  berbagai  tempat  pembelanjaan  atau 

tempat-tempat hiburan, selain itu dapat juga digunakan untuk mengambil 

uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

e. Bank Notes

Merupakan  jasa  penukaran  valuta  asing,  dengan  menggunakan  dasar 

kurs.

f. Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka 

membiayai  suatu  usaha.  Dengan  jaminan  bank  ini,  si  pengusaha 

memperoleh fesilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.



g. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya, 

yang mana dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.

h. Letter of Credit (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang 

digunakan  untuk  melakukan  pembayaranatas  transaksi  ekspor-impor 

yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam L/C 

sesuai kondisinya.

i. Cek Wisata (Travellers Cheque)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh wisatawan sebagai 

alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti 

hotel dan supermarket.

j. Menerima Setoran-setoran

Di  sini  pihak  bank membantu  nasabahnya  dalam menampung setoran 

dari  berbagai tempat lain, seperti pembayaran uang kuliah, pembayaran 

telefon, pembayaran listrik, dan sebagainya.

k. Melayani Pembayaran-pembayaran

Bank  melakukan  pembayaran-pembayaran  yang  diperintahkan  oleh 

nasabahnya,  seperti  membayar  gaji,  pembayaran  deviden,  dan 

sebagainya.

l. Bermain dalam Pasar Modal

Dalam hal  ini,  bank dapat  berperan sebagai  penjamin  emisi,  penjamin 

wali  amanat,  perantara  perdagangan  efek,  pedagang  efek,  ataupun 

perusahaan pengelola dana.

m. Dan Jasa-Jasa Lainnya

2.5 Tinjauan Umum Tentang Inkaso
2.5.1 Pengertian Inkaso

Menurut  Taswan  (2005:277) dalam  bukunya  Akuntansi  Perbankan  II 

mendefinisikan inkaso sebagai berikut :

“Inkaso  atau  Collection  adalah  jasa  perbankan  yang  melibatkan 
pihak  ketiga  dalam  rangka  penyelesaian  tagihan  berupa  warkat-
warkat  atau  surat  berharga  yang  tidak  dapat  diambil  alih  atau 



dibayarkan  segera  kepada  si  pemberi  amanat  untuk 
keuntungannya”.
Pengertian  lain  mengenai  inkaso  dikemukakan  oleh  Amsa  Brata 

(2000:193) adalah sebagai berikut :

“Inkaso adalah pemberian kuasa dari perorangan atau perusahaan 
kepada  bank  untuk  menagihkan,  memintakan  persetujuan 
pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak 
yang tertarik di tempat lain atas surat-surat berharga, bernilai rupiah 
ataupun mata uang asing”.  

Menurut pihak bank dalam hal ini bank X dalam bukunya Pedoman dalam 

negri  Transfer,  Wesel  Solarenise  dan  inkaso.  Seperti  yang  diuraikan  oleh 

pegawai yang berkompeten pengertian inkaso yaitu :

“Inkaso adalah salah satu kegiatan jasa bidang dalam negeri yaitu 
jasa  penagihan  warkat/surat-surat  berharga  melalui  bankkepada 
penerbit/pembayaran  diluar  wilayah  kliring  untuk  keuntungan 
nasabah.”

2.5.2 Jenis Inkaso
Seperti halnya jasa perbankan lainnya, yang memiliki bermacam-macam 

jenis inkaso, juga dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Inkaso Keluar

Yaitu inkaso yang dikirimkan oleh satu bank/ cabang penagih kepada bank/ 

cabang lain untuk ditagihkan. 

2. Inkaso masuk        

Yaitu  inkaso  yang  diterima  oleh  suatu  bank/  cabang  penagih  dari  bank/ 

cabang lain untuk diselesaikan penagihannya.

2.5.3 Mekanisme Inkaso
Cara menagihkan adalah sebagai berikut :

1. Datangi bank dan hubungi petugas bank dibagian/ seksi inkaso.

2. Minta formulir untuk inkaso.

3. Isi formulir inkaso dengan cermat, kemudian sertakan kembali pada inkaso, 

dilampiri surat berharga yang akan diinkasokan.

4. Setelah  formulir  diperiksadan  ditandatangani  dan  stempel  petugas  bank 

(teller), maka kita akan menerima tanda terima inkaso.



Setelah  beberapa  hari  bank  akan  memberitahu  hasilnya,  bila  berhasil 

diuangkan maka hasilnya setelah dipotong biaya inkaso, diserahkan/dimasukan 

kedalam rekening nasabah pemohon inkaso.

2.6 Efektivitas
2.6.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Hongren,  Foster dan Datar (2000:229) 
mendefinisikan efektivitas adalah sebagai berikut :

“Effectiveness: the degree to which a predetermined objective on 

target is met”.

Pengertian  lain  yang  intinya  sejalan  diberikan  Oleh  Arens  and 
Loebbecke (2000 ; 298) adalah sebagai berikut :

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve these objectives  
and example of effectiveness is production of part without defect.  
Efficiency concern whether those part are produce”.

Dari definisi di atas dapat diartikan secara umum, efektivitas menyangkut 

derajat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

sedangkan efisiensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan organisasi dalam 

menggunakan  sumber  daya  yang  ada  untuk  menghasilkan  keluarann  yang 

diharapkan.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut  Azhar Susanto (2004 ;  47) 
yaitu:

“Efektivitas  artinya  informasi  harus  sesuai  dengan  kebutuhan 
pemakai  dalam  mendukung  suatu  proses  bisnis,  termasuk 
didalamnya  informasi  tersebut  harus  disajikan  dalam waktu  yang 
tepat,  format  yang  tepat,  sehingga  dapat  dipahami,  konsisten 
dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini 
dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

Efektivitas  merupakan salah  satu  tugas yang  harus  dilaksanakan  oleh 

manajemen  untuk  menjamin  tercapainya  suatu  tujuan  perusahaan  atau 

organisasi.



Jadi  yang  dimaksud  efektivitas  secara  umum,  adalah  menyangkut 

masalah bagaimana suatu perusahaan dalam mengorganisasikan pekerjaannya 

untuk menghasilkan output yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan, dengan 

menggunakan sistem yang ada dalam perusahaan tersebut.

2.7 Efektivitas Pengendalian Intern Inkaso
Suatu  sistem  atau  prosedur  dikatakan  efektif  jika  sasaran  yang  ingin 

dicapai dapat diwujudkan dengan diberlakukannya sistem dan prosedur tersebut. 

Dalam  hal  ini  untuk  mencapai  efektivitas  pengendalian  intern  inkaso  dapat 

dihubungkan dengan tujuan dari pengendalian intern itu sendiri :

1. Keandalan Laporan Keuangan

Semua  transaksi  inkaso  yang  terjadi  dicatat,  diotorisasikan/ditangani  oleh 

setiap bagian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan pada akhirnya akan 

dilaporkan untuk kepentingan manajemen dan pengambilan keputusan guna 

menjalankan  kegiatannya,  ketepatan  keputusan  yang  diambil  akan 

tergantung pada kecermatan dan keandalan data akuntansi yang disajikan.

2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba yang maksimal, 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia agar tujuan perusahaan ini 

dapat tercapai.  Maka pihak perusahaan harus mengusahakan agar semua 

aktivitas operasional perusahaan berjalan seefisien mungkin. 

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan-peraturan yang berlaku

Pada  saat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen,  pada  prakteknya 

sering ditemui penyimpangan-penyimpangan dari prosedur yang seharusnya 

berkenaan  dengan  masalah,  maka  pihak  perusahaan  harus  segera 

mengantisipasinya, misalnya dengan melakukan pemeriksaan rutin maupun 

secara mendadak.  Oleh karena itu  perusahaan harus menetapkan hukum 

dan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini dimaksudkan agar penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dapat diketahui sejak dini dan di atasi sesegera 

mungkin.



2.8 Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas 
Pengendalian Internal Inkaso
Pengendalian internal adalah proses atau alat yang memberikan jaminan 

yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal seperti peraturan, kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen ditaati dan dipatuhi oleh personil 

organisasi,  semua sistem dan prosedur telah diterapkan,  aktivitas operasional 

perusahaan  berjalan  efektif  dan  efisien,  serta  dapat  diandalkannya  laporan 

keuangan.  Hal  ini  akan berpengaruh kepada  kelayakan  data  yang  diperlukan 

untuk diolah menjadi sebuah informasi. Di sisi lain pengendalian internal yang 

telah dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang memadai 

dan pengendalian internal yang efektif. Sistem informasi akuntansi mempunyai 

peranan yang sangat penting dimana sistem informasi akuntansi berperan dalam 

menyediakan  sumber  daya  manusia,  data  dan  informasi  atau  laporan,  dan 

metode  (sistem  &  prosedur)  yang  akan  menunjang  efektivitas  pengendalian 

internal sehingga dapat tercapai tujuannya yaitu keandalan laporan keuangan, 

efktivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-

peraturan yang berlaku.

Dalam sistem informasi akuntansi yang memadai terdapat pengendalian 

yang  melekat.  Keefektifan  pengendalian  internal  inkaso  dapat  tercapai  bila 

sistem  informasi  akuntansi  lengkap  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang 

seharusnya.  Dengan  demikian  bila  didalam  perusahaan  telah  melaksanakan 

sistem  informasi  akuntansi  yang  memadai  dan  ditunjang  oleh  unsusr-unsur 

pengendalian  yang  baik,  maka  tujuan  pengendalian  internal  dapat  tercapai. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa sistem informasi akuntansi dengan 

pengendalian internal mempunyai pola yang saling menunjang. Sistem informasi 

akuntansi  inkaso  yang  diterapkan  perusahaan  yang  telah  memadai  akan 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal inkaso yang efektif.


