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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2017) di Kota Madiun, dengan topik 

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tiket pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun di Stasiun Kras. Hasil penelitian 

ini dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan tiket PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun telah memadai, hal ini dapat 

dilihat dari sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas tinggi, proses 

pengolahan data yang mendukung, serta adanya dokumen/formulir yang mampu 

membantu sebagai alat bukti pendukung dalam penjualan tiket. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2009) di Kota Semarang, dengan 

topik Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT. Amapharm. Hasil 

penelitian diketahui sistem informasi akuntansi penjualan yang dirancang dapat 

mempermudah pekerjaan karyawan untuk dapat menghasilkan informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan membantu pengelolaan dan 

keputusan dalam mengembangkan usahanya. Dengan aplikasi ini dapat 

menghasilkan informasi akuntansi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan 

oleh manajemen serta laporan keuangan. Selain itu, juga menghasilkan 

informasi penjualan yaitu tentang faktur penjualan, faktur S.P.B dan faktur pajak 

yang dapat membantu proses distributor obat di berbagai wilayah. Sistem 

penjualan yang ada hubungannya dengan logistik (gudang). Dalam sistem ini, 

karyawan dapat menghasilkan informasi-informasi dengan melalui kartu 
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persediaan, yang dilakukan secara manual yaitu dengan tulisan tangan kemudian 

disalin memakai komputerisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2012) di Kota Bekasi, dengan 

topik Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan 

Tiket pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Stasiun Kranji. Hasil penelitian 

diketahui dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Stasiun Kranji 

tidak berjalan secara efektif. Ini terlihat dari prosedur penerimaan kas hanya 

terdiri dari dua bagian yang terkait, yaitu bagian loket dan bagian kasir. Dalam 

bagian kasir terjadi penumpukan tugas dan tidak jelas dalam pembagian 

tugasnya sehingga dinilai dapat menimbulkan manipulasi data. Oleh karena itu, 

bagian yang diusulkan dalam penelitian sistem informasi akuntansi penerimaan  

kas terdiri dari prosedur bagian loket, prosedur bagian kasir, dan prosedur bagian 

akuntansi serta penulis juga merubah sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

yang semula manual menjadi terkomputerisasi dengan menambahkan database 

dalam penelitian yang dapat diharapkan agar sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dapat berjalan secara efektif. 

Penelitian yang dilakukan Aprilia (2010) di Kota Bandung, dengan topik 

Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tiket PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung. Hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan tiket 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung, dapat 

ditarik kesimpulan pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan tiket pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung telah memadai. 
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Selain itu terdapat tiga prosedur dalam penjualan tiket yaitu; prosedur penjualan, 

prosedur penundaan, dan prosedur pembatalan. Dari ketiga prosedur tersebut 

telah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan 

dan ketentuan juklak tiketing serta STP Direksi No.135 tanggal 28 Januari 2002 

serta keunggulan dan kelemahan sistem informasi akuntansi penjualan tiket pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung, terlihat bahwa 

kelemahan lebih banyak dari pada keunggulan. Jadi sistem informasi akuntansi 

penjualan tiket pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II 

Bandung harus lebih diperbaharui agar sistem informasi akuntansi penjualan 

tiket lebih berjalan dengan baik dari yang sebelumnya. 

Kaitan dengan penelitian dahulu, peneliti perlu melakukan penelitian di 

Stasiun Sidoarjo karena objek penelitian yang berbeda dapat menghasilkan 

kesimpulan dengan permasalahan yang berbeda pula. Sidoarjo sebagai daerah 

penopang Kota Surabaya apakah memiliki kendala yang sama atau berbeda 

dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dan 

pengembangan dari penelitian Ajeng (2017) dengan mengubah objek penelitian. 

Karena peneliti sebagai pengguna juga pernah mengalami kendala dalam hal e-

ticketing kereta api. 

B. Literatur/Tinjauan Pustaka

1. Sistem

Definisi Sistem Menurut Krismiaji (2005) menyatakan bahwa 

sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk 

mencapai serangkaian tujuan. Definisi sistem menurut Mulyadi (2005) 
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menyatakan bahwa sekelompok elemen yang erat berhubungan satu 

dengan yang lainya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

sistem memiliki tiga karakteristik yaitu: 

a. Komponen atau elemen yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan; 

b. Proses atau kegiatan untuk mengkoordinasi komponen yang 

terlihat dalam sebuah sistem. 

c. Tujuan mengenai sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan 

koordinasi komponen tersebut. 

Definisi Informasi Menurut Cushing (2006) yang telah dialih 

bahasakan oleh La Midjan menyatakan bahwa informasi diartikan 

sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data yang telah 

diorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya. Menurut 

Bodnar (2006) yang telah dialih bahasakan oleh Yusuf menyatakan 

bahwa informasi merupakan data yang berguna dan diolah sehingga 

dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. 

Kesimpulan beberapa definisi tersebut dapat yakni informasi 

merupakan data yang telah diolah melalui suatu proses menjadi suatu 

bentuk yang lebih bernilai dan berguna bagi yang menerimanya serta 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik 

pada saat ini maupun yang akan datang. 
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2. Sistem Informasi 

Definisi Sistem Informasi Menurut Wilkinson (2006) 

menyatakan “A formal information system is frame work by which 

coordinate resources collect process control and manage data throught 

successive stage in order to finish information via a communication 

network to various user for one more purposes.” 

Menurut definisi diatas, sistem informasi merupakan suatu 

kerangka yang mengkoordinasikan pengumpulan sumber-sumber, 

proses dan pengolahan data melalui berbagai tingkatan dengan tujuan 

menyediakan informasi melalui jaringan komunikasi kepada pemakai 

untuk satu atau lebih tujuan. menurut Krismiaji (2005) menyatakan 

bahwa sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan cara-

cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan 

dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang dalam 

hal pengambilan keputusan. Operasi sehari-hari perusahaan dan juga 

informasi mengenai hasil kerja manajemen perusahaan. 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi 

menurut Hall (2006) yang telah dialih bahasakan oleh Learning 
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menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri atas catatan-

catatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, 

menganalisis dan mencatat transaksi organisasi untuk memperhitungkan 

aktiva dan kewajiban terkait. Menurut Krismiaji (2005) menyatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi sebuah sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan dari sumber-sumber seperti orang dan peralatan yang 

dirancang untuk mentrasformasikan data keuangan dan data lainnya 

kepada para pembuat keputusan. Untuk dapat menghasilkan informasi 

yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi 

akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:  

• Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke 

dalam sistem 

• Memproses data transaksi 

• Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang 

• Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi 

laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri 

data yang tersimpan di komputer 

• Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga 

informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. 

4. Unsur Sistem Informasi Akuntansi 
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Upaya mencapai tujuan Sistem Informasi Akuntansi yang 

diharapkan diperlukan unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut 

Midzan & Susanto (2005). Manual praktika dan penyusunan metode dan 

prosedur menyatakan 1) Manusia; 2) Alat; 3) Metode sistem dan 

prosedur. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Manusia 

Manusia merupakan salah satu unsur sistem informasi 

akuntansi yang berperan di dalam pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi, menentukan apakah suatu sistem itu dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya serta berperan tidaknya sistem tersebut 

dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Alat 

Alat merupakan dari sistem informasi akuntansi, mulai 

digunakan pada saat terjadinya transaksi pencatatan transaksi 

sampai dengan dihasilkannya laporan. Alat yang dimaksud dapat 

berbentuk alat-alat sederhana seperti formulir, catatan, laporan 

sampai dengan alat teknologi seperti komputer. 

1) Formulir merupakan alat dalam sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat bukti-bukti transaksi dalam buku 

jurnal maupun buku besar. Dalam merancang suatu formulir 

prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan: 
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a) Menggunakan tembusan 

Agar memenuhi beberapa tujuan sekaligus dan untuk 

mengurangi pekerjaan klerikal, yang dapat dengan sekali 

pengerjaan, beberapa tujuan dapat dicapai. 

b) Pencantuman nomor urut tercetak 

Nomor urut tercetak digunakan untuk mengawasi 

pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasikan transaksi 

bisnis. Nomor urut tercetak ini akan dicantumkan di dalam 

catatan akuntansi, sehingga memudahkan pencarian kembali 

dokumen yang dicatat dalam pencatatan tersebut. 

c) Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas 

Formulir yang dirancang sederhana dan ringkas akan 

menghindarkan perekaman data yang tidak perlu sehingga 

akan membantu pencatatan ke dalam jurnal dan pembantu. 

d) Cantumkan nama dan alamat perusahaan. 

Formulir untuk antar bagian di dalam perusahaan tidak 

perlu memuat nama dan alamat perusahaan. Namun untuk 

formulir yang dikirim keluar perusahaan nama, alamat, dan 

logo perusahaan perlu dicantumkan untuk memudahkan 

pengidentifikasian asal formulir tersebut bagi perusahaan 

penerima. 
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e) Nama formulir 

Nama formulir biasanya dipilih untuk menggambarkan 

fungsi formulir tersebut dan untuk memudahkan 

pengidentifikasian formulir tersebut. 

2) Catatan di dalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa 

buku yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi. 

Buku-buku dan catatan tersebut adalah:  

a) Jurnal, merupakan buku catatan pertama (books of original 

entry) 

b) Buku besar, merupakan buku catatan akhir (books of final 

entry) 

3) Laporan hasil akhir atau ouput dari sistem informasi akuntansi 

adalah informasi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. 

Suatu laporan yang baik harus memenuhi beberapa syarat sebagai 

berikut:  

a) Relevan laporan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan 

pemakai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan.   

b) Kepadatan laporan harus memuat informasi yang perlu dan 

penting saja.  

c) Laporan yang dibuat harus memuat suatu lingkup yang 

sesuai dengan kebutuhan. 
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d) Tepat waktu apabila laporan itu terlambat, maka laporan 

tersebut sudah tidak bernilai untuk itu suatu laporan harus 

disajikan tepat waktu.  

e) Kehandalan laporan harus dibuat dengan tingkat kecermatan 

dan ketepatan yang tinggi sehingga laporan tersebut dapat 

dipercaya. 

4) Komputer telah menjadi alat yang tidak dapat dihindarkan dalam 

sistem informasi akuntansi sebagian besar perusahaan. Hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan, khususnya 

perusahaan menengah dan besar, yang telah memasang perangkat 

komputer di dalam perusahaannya yang tidak hanya untuk 

mengolah data menjadi informasi, seperti penggunaan komputer 

dalam sistem komunikasi, jaringan digital dan lain-lain. 

c. Metode Sistem dan Prosedur Metode 

Sistem dan prosedur, merupakan gambaran yang 

mencangkup seluruh jalannya kegiatan, mulai dari saat dimulainya 

aktivitas sampai dengan adanya sistem dan prosedur diharapkan 

suatu kegiatan operasi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan 

ekonomis. Hasil akhir sistem informasi akuntansi adalah informasi 

akuntansi keuangan dan informasi manajemen. Informasi tersebut 

antara lain dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, 
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daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar, daftar saldo 

persediaan dan sebagainya. 

5. Penjualan 

Definisi penjualan menurut Mulyadi (2006), menyebutkan 

bahwa: Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penjualan barang 

atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai. Pengertian penjualan 

menurut Henry (2006) menyatakan bahwa penjualan adalah pendapatan 

lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan 

kepada pelanggan atas barang atau jasa.  

Kedua pengertian penjualan di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi 

pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar 

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan, penjualan adalah 

pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang 

dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. 

6. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Pengertian sistem informasi akuntansi penjualan menurut 

Midzan & Susanto (2006) menyatakan sebagai berikut sistem informasi 

akuntansi penjualan adalah kerangka kerja dalam sumber daya 

manusia, alat, metode dan kesemuanya itu dikoordinasikan untuk 

mengolah data penjualan menjadi informasi penjualan yang berguna 

bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Pengertian sistem informasi 

akuntansi penjualan menurut Mulyadi (2006) menyatakan sebagai 
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berikut sistem informasi akuntansi penjualan adalah penjualan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli 

melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diserahkan 

kepada pembeli, setelah uang diterima oleh perusahaan, barang 

kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan 

kemudian dicatat oleh perusahaan.  

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi penjualan mengoordinasikan seluruh subsistem dan 

komponen-komponen sistem di dalamnya untuk mengolah data 

penjualan mulai dari transaksi hingga pelaporan menjadi suatu 

informasi penjualan yang akan digunakan oleh penggunaannya sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

7. E-Commerce 

Definisi e-commerce menurut Loudin (1998) menyebutkan 

bahwa, e-commerce ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam 

membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari 

perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara 

transaksi bisnis yang dilakukan. Pengertian menurut Kalakota & 

Whinston (1997) menyatakan bahwa, peninjauan pengertian e-

commerce dari empat perspektif: 

a. Perspektif komunikasi, e-commerce ialah sebuah proses 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran 

melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. 
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b. Perspektif  proses bisnis, e-commerce merupakan sebuah 

aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi 

bisnis dan aliran kerja. 

c. Perspektif layanan, e-commerce ialah suatu alat yang memenuhi 

keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk 

mengurangi biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan 

kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan 

pengiriman. 

d. Perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk 

membeli dan menjual produk atau barang serta informasi 

melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, e-

commerce itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja 

online dan jangkauannya lebih sempit, serta cara transaksinya melalui 

transfer uang secara digital. 

Keunggulan dan kelemahan e-commerce 

a. Bagi perusahaan, memperpendek jarak, perluasan pasar, 

perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi, dengan kata lain 

mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan pelayanan lebih 

responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan 

dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan 

sebagainya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

b. Bagi konsumen, efektif, aman secara fisik dan flexible. 
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c. Bagi masyarakat umum, mengurangi polusi dan pencemaran 

lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan 

dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM. Sementara 

kelemahannya, 

d. Meningkatkan individualisme, pada perdagangan elektronik 

seseorang dapat bertransaksi dan mendapatan barang/jasa yang 

diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. 

e. Terkadang menimbulkan kekecewaan, apa yang dilihat di layar 

monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat 

secara kasat mata. 

f. Tidak manusiawi, sering sekali seseorang pergi ke pusat 

perbelanjaan tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya 

akan barang/jasa tertentu, akan tetapi bisa juga untuk refreshing, 

ketemu teman dan keluarga dan sebagainya. 

8. E-Ticketing 

Perkembangan teknologi informasi atau internet memberikan 

banyak terobosan-terobosan baru bagi dunia bisnis. Gambaran yang 

nyata adalah terobosan baru dalam pelayanan pemesanan tiket yang 

semula konvensional beralih menjadi online atau yang dikenal dengan 

electronic ticketing atau e-ticketing. Tiket elektronik atau e-ticket 

adalah sebuah tiket dalam bentuk digital. Tiket elektronik dapat 

digunakan untuk penerbangan, hotel, bioskop, dan juga suatu 

pertunjukan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket
https://id.wikipedia.org/wiki/Digital
https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertunjukan&action=edit&redlink=1
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Menurut Blenz (2008) E-ticketing atau electronic ticketing 

adalah sebuah metode perdagangan, pembelian, dan penjualan tiket dari 

berbagai produk jasa khususnya jasa perjalanan melalui media internet 

dan komputer. Electronic Ticketing (e-ticketing) atau e-ticketing adalah 

salah satu bentuk e-commerce yang berkembang dalam bidang 

transportasi. Teknologi ini dikenalkan pertama kali oleh sebuah 

perusahaan penerbangan di Amerika bernama ValueJet pada Agustus 

1993. Semenjak itulah e-ticketing perusahaan penerbangan lainnya satu 

per-satu mulai menerapkan teknologi tersebut. Seiring berjalannya 

waktu, teknologi ini membuka potensi penggunaannya untuk 

mendukung proses bisnis perusahaan yang bergerak di bidang penyedia 

jasa layanan transportasi lainnya (seperti: bus, kereta, kapal, dan lain-

lain).  

Definisi dari Electronic Ticketing (e-ticketing) adalah sebuah 

dokumen elektronik yang banyak digunakan sebagai tiket penumpang 

moda transportasi. Di sisi lain menyebutkan e-ticketing merupakan 

suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas 

perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen secara fisik. 

Sehingga dapat diartikan bahwa e-ticketing merupakan sebuah 

teknologi yang berguna untuk menggantikan pengolahan dan 

penggunaan tiket tradisional (paper ticket). Menurut Ng-Kruelle & 

Swatman (2006) E-ticketing atau electronic ticketing adalah suatu cara 

untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas perjalanan 
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pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik 

ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticketing 

disimpan secara digital dalam sistem komputer milik perusahaan. 

Dalam proses e-ticketing terdapat beberapa langkah yang dapat 

dilakukan guna mempermudah kita dalam pemesanan tiket secara 

online dimana dengan e-ticketing kita tidak repot mengantri dalam 

memesan tiket. Langkah-langkah e-ticketing sangat praktis, reservasi 

adalah yang paling utama. Sebagai seorang yang mobile, sibuk dan 

akrab dengan e-lifestyle, melakukan resservasi secara mandiri menjadi 

pilihan. Berikut dengan pembayara melalui ATM atau credit card. 

Terjaminnya semua informasi anda akan disimpan dengan rapi dan 

aman. Hasil beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa e-ticketing merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan 

perusahaan jasa kepada konsumen untuk mempermudah melakukan 

pemesanan tiket yang memanfaatkan media intranet sebagai media 

transaksi jual beli. 

9. Sistem Pengendalian Internal  

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut 

menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur 
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yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian 

pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan 

yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan, maupun dengan komputer. 

Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut 

adalah: (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat 

dibagi menjadi dua macam: pengendalian internal akuntansi (internal 

accounting control) dan pengendalian internal administratif (internal 

administrative control). Pengendalian internal akuntansi, yang 

merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 

untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan 

menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang 

ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 
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Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka 

(framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit 

organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 

wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya 

pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan 

otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aset perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi 

yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan 

perusahaan. 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam 

pelaksanaan transaksi pembelian tersebut dilakukan untuk 

membagi berbagai tahap transaksi tersebut ke tangan manajer 
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berbagai unit organisasi yang dibentuk, sehingga semua tahap 

transaksi pembelian tersebut tidak diselesaikan oleh satu unit 

organisasi saja. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu 

transaksi terdapat internal check di antara unit organisasi 

pelaksana. Dengan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-

fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi 

yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi 

sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang 

memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika 

misalnya fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi 

akuntansi, perangkapan fungsi ini akan membuka 

kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya 

tidak terjadi, sehingga data akuntansi yang dihasilkan tidak 

dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, 

kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan 

beban. 

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, 

pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya 

terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang 

untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, 
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dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

Formulir merupakan media yang digunakan untuk mereka 

penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya 

transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir 

harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan 

otorisasi. Di lain pihak, formulir merupakan dokumen yang dipakai 

sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. 

Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direka 

dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat 

ketelitian dan keandalannya (reliability) yang tinggi. Dengan 

demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan 

yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur 

pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan 

dapat dipercaya mengenai aset, utang, pendapatan, dan beban suatu 

organisasi. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan 

tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara 
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untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah: 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan 

otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian 

pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, 

akan dapat menetapkan pertanggungjawabkan terlaksananya 

transaksi. 

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan 

mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu 

kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak 

teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan 

mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan 

mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga 

akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada 

campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena 

setiap transaksi dilaksanakan dengan campur tangan pihak 

lain, sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan 

tugas setiap unit organisasi yang terikat, maka setiap unit 
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organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

4) Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang 

diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi 

pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

persekongkolan di antara mereka dapat dihindari. 

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 

menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang 

bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, 

sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen 

yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat 

yang menggantikan untuk sementara tersebut. 

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan 

catatannya. Untuk menjaga aset organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik 

harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara aset secara 

fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut. 

Pembentukan unit organisasi yang bertugas mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. 

Unit organisasi ini disebut satua pengawas intern atau staf 

pemeriksa intern (SPI). Adanya satuan pengawas intern dalam 
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perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem 

pengendalian internal, sehingga aset perusahaan akan terjamin 

keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan 

keandalannya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung 

kepada manusia yang melaksanakannya. Di antara empat unsur 

pokok pengendalian internal di atas, unsur mutu karyawan 

merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling 

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas 

yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan 

yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya 

akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, 

meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang 

mendukungnya. Di lain pihak, meskipun tiga unsur sistem 

pengendalian internal yang lain cukup kuat, namun jika 

dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, 
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empat tujuan sistem pengendalian internal seperti yang telah 

diuraikan di atas tidak akan tercapai. 

Namun, karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya tidak 

cukup menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian internal 

untuk menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian internal. 

Manusia mempunyai kelemahan yang bersifat manusiawi, dalam 

pengembangannya analis sistem memandang manusia yang jujur 

tidak akan selamanya jujur. Banyak godaan yang selalu datang 

kepada setiap orang, untuk mengatasi kelemahan yang bersifat 

manusiawi inilah tiga unsur sistem pengendalian internal yang lain 

diperlukan dalam suatu organisasi. Setiap karyawan yang 

melaksanakan sistem harus terhindar dari godaan, sehingga tujuan 

sistem pengendalian internal dapat terwujud. Mendapatkan 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara 

berikut ini dapat ditempuh: 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 

oleh pekerjaannya. Memperoleh karyawan yang mempunyai 

kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang 

akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis 

jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-

syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan 

menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi 

seperti yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya. 
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2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaannya.  

 




