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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Gustina (2014) melakukan penelitian tentang sistem informasi akuntansi 

atas pengadaan dan penyaluran persediaan obat serta perlengkapan medis pada 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa 

sistem yang telah diterapkan mampu menghasilkan informasi yang memadai karena 

mencakup siklus pemprosesan transaksi, penggunaan teknologi, pembagian unit 

kerja, pemisahan tanggung jawab, tugas dan wewenang tetapi belum optimal bagi 

rumah sakit dalam rangka mempermudah perencanaan dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pengadaan dan pengelolaan karena masih 

terdapat kelemahan-kelemahan antara lain alur sistem dan kurang rincinya formulir 

dan prosedur yang ada. 

Permana (2013) menganalisis sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan 

pada Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa 

kurangnya sistem pengadaan obat-obatan yang ada pada instalasi farmasi di rumah 

sakit islam yarsi dan tidak adanya prosedur tertulis yang berlaku dalam pengadaan 

obat-obatan. Hal ini menyebabkan sistem yang ada belum lengkap sehingga 

terjadinya perangkapan tugas, tidak adanya batas wewenang. 

Riskiwati (2014) melakukan penelitian tentang sistem informasi akuntansi 

persediaan obat-obatan yang efisien dan efektif pada Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya. Hasilnya terdapat beberapa kekurangan, yaitu penggunaan komputer 
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dalam sistem informasi akuntansi persediaan obat dan pengendalian penggunaan 

komputer dalam sistem informasi akuntansi persediaan obat. 

Filasti (2010) mengevaluasi tentang sistem akuntansi pembelian obat pada 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Hasilnya sistem akuntansi 

pembelian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta cukup baik, meskipun 

memiliki beberapa kelemahan seperti, rumah sakit tidak ada tawar-menawar harga, 

pada saat membeli obat-obatan SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) keluar 

terakhir, tidak ada rotasi pekerjaan, Satuan Pemeriksaan Intern tidak memeriksa 

secara tiba-tiba, dokumen tidak telah dicetak nomor urut. 

Pangadda (2015) melakukan penelitian tentang analisis sistem dan prosedur 

persediaan obat-obatan dalam upaya mendukung pengendalian intern (studi pada 

Rumah Sakit Islam Unisma Malang). Hasil penelitiannya adalah sistem dan 

prosedur persediaan yang ada pada Rumah Sakit Islam Unisma Malang sudah 

cukup baik untuk mendukung dalam pengendalian intern hal ini dapat dilihat pada 

pemisahan fungsi penerimaan dan pengadaan, setiap prosedur membutuhkan 

otorisasi dari pejabat yang berwenang, dokumen dan catatan yang ada dapat 

menciptakan praktek yang sehat. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini 

memiliki beberapa perbedaan. Secara keseluruhan perbedaan terletak pada lokasi 

penelitian, tujuan penelitian, dan data yang digunakan dalam penelitian. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem informasi fungsiona l 

yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informas i 

produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain 

membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. 

Menurut Widjajanto (2001:4) SIA adalah susunan berbagai formulir 

catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikas i, 

tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain 

untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan 

manajemen. Sedangkan menurut Mulyadi (1997:3) SIA adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. SIA adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2015:4). 

Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa tujuan. Salah satu ahli, Hall 

(2001:18) mengungkapkan: 

a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber 

daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang 

kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan 

tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara intern, pihak 
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manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan 

pertanggungjawaban. 

b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informas i 

memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan 

tanggung jawab pengambilan keputusan. 

c. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informas i 

menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka 

melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. 

Salah satu fungsi dasar sebuah SIA adalah melakukan pemrosesan data 

tentang transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Pemrosesan transaksi terdiri 

atas tiga tahap yang dilakukan secara berurutan sebagai berikut: (1) merekam data 

transaksi pada sebuah dokumen, (2) mencatat transaksi ke dalam jurnal, yang 

merupakan catatan yang bersifat kronologis tentang apa yang telah terjadi, (3) 

membukukan (memposting) data dari jurnal ke dalam rekening-rekening buku 

besar, yang meringkas data berdasarkan jenis rekening (Krismiaji, 2015:26). 

Fungsi kedua SIA adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

pembuatan keputusan oleh manajemen. Dalam sistem manual, informasi ini 

disajikan dalam sebuah laporan, yang dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu 

laporan keuangan (financial statements) dan laporan manajemen (managerial 

reports). 

a. Laporan keuangan 

Diatur dalam PSAK no. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, Revisi 2009) paragraf 1-

138, yang memiliki kekuatan mengatur yang sama. Penyusunan laporan 
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keuangan yang bertujuan umum (general purpose financial statement). 

Penyusunan laporan keuangan melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut: (1) 

membuat neraca saldo, dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan 

kredit catatan akuntansi, (2) melakukan penyesuaian, yaitu mencatat transaksi-

transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja. Hasil dari aktivita s 

ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo ini dibuat untuk 

menguji ketelitian aktivitas penyesuaian, (3) menyusun laporan laba rugi atas 

dasar neraca saldo setelah disesuaikan, (4) menutup buku untuk mengosongkan 

(nol) saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya, dan mentransfer laba rugi 

ke rekening modal. Dari proses ini dapat disusun neraca, (5) menyusun laporan 

arus kas dengan menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan laba/rugi 

dan neraca (Krismiaji, 2015:35). 

b. Laporan managerial 

Selain menghasilkan laporan keuangan, SIA juga mampu menghasilkan 

informasi yang bermanfaat bagi manajemen tentang operasional secara rinci, 

seperti laporan status persediaan, laporan kemampulabaan setiap jenis produk, 

laporan kinerja setiap petugas penjualan, laporan penerimaan kas, dan lain-la in. 

Agar SIA dapat menghasilkan informasi jenis ini, tentunya rancangan dokumen 

yang digunakan untuk menangkap data transaksi harus cukup memadai, 

sehingga data yang penting dan diperlukan dapat terekam didalamnya. 

Fungsi ketiga SIA adalah melakukan pengawasan yang memadai untuk: (1) 

menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya, (2) 

menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan 
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tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan, (3) 

melindungi dan menjaga aset organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh 

perusahaan (Krismiaji, 2015:37). 

Menurut Krismiaji (2015:37), untuk mencapai tujuan tersebut dapat digunakan 

metoda-metoda antara lain: 

a. Dokumentasi yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis. 

Dokumentasi yang tepat bagi seluruh transaksi bisnis adalah kunci untuk 

pertanggungjawaban. Dokumentasi memungkinkan manajemen melakukan 

pengujian apakah tanggung jawab yang dibebankan telah dijalankan secara 

memadai. Dokumen dan catatan yang dirancang dengan baik juga meningkatkan 

akurasi dan efisiensi pemrosesan transaksi. Salah satu contoh dokumen yang 

dirancang baik adalah pencantuman nomor urut dokumen yang tercetak. Dengan 

nomor urut semacam ini, maka kemungkinan adanya dokumen yang 

disalahgunakan atau hilang dapat dilacak dengan mudah. 

b. Pemisahan fungsi atau tugas. 

Pemisahan fungsi merupakan pemecahan tanggung jawab untuk melaksanakan 

sebagian transaksi diantara beberapa karyawan. Tujuan dilakukannya pemisahan 

fungsi adalah untuk mencegah seseorang secara penuh melaksanakan sebuah 

transaksi. Secara umum ada tiga fungsi yang harus dipisahkan secara tegas dan 

dilaksanakan oleh karyawan yang berbeda, yaitu fungsi persetujuan atau 

otorisasi dilaksanakannya sebuah transaksi, fungsi pencatatan transaksi, dan 

fungsi pemeliharaan atau perlindungan terhadap aktiva perusahaan. Pemisahan 

ketiga fungsi ini membantu perusahaan dalam menjaga aktiva dan memperbaik i 
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akurasi karena setiap karyawan dapat melihat dan mambatasi aktivitas karyawan 

lain. Pemisahaan fungsi yang efektif harus menciptakan kondisi yang sulit atau 

tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mencuri kas atau aktiva lainnya. 

2.2.2 Sistem Persediaan 

Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan 

persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan 

penambahan. Perusahaan menggunakan sistem persediaan untuk menjamin bahwa 

barang tersedia untuk dijual kembali. Sebuah sistem persediaan memproses dua 

jenis transaksi yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kedua transaksi 

tersebut adalah transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang 

(Krismiaji, 2015:395). 

Persediaan yang dimaksud dalam akuntansi adalah barang-barang yang 

dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi dan bahan baku yang sedang diproses produksi. Untuk perusahaan 

dagang hanya terdapat persediaan barang dagangan sebab tidak melakukan proses 

produksi. 

a. Pembelian barang 

Siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang. Dengan metoda 

periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan 

perubahan persediaandari waktu ke waktu. Catatan yang diselenggarakan adalah 

catatan untuk menampung transaksi pembelian barang dagang. Catatan ini diberi 

nama rekening Pembelian. Dalam hal ini, perusahaan menentukan persediaan awal 

dan persediaan akhir dengan melakukan penghitungan fisik persediaan. Secara 
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periodik perusahaan juga menghitung harga pokok penjualan dari saldo awal dan 

saldo akhir periode dan saldo rekening pembelian. 

Di masa lalu, ketika sistem akuntansi dilaksanakan secara manual, metoda 

semacam ini banyak digunakan, karena dianggap lebih praktis dibandingkan 

metoda perpetual. Saat ini, dengan digunakannya komputer untuk mengolah data 

akuntansi, justru banyak perusahaan bahkan perusahaan kecil sekalipun, 

menggunakan metoda perpetual. Dengan metoda perpetual, perusahaan 

menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Dengan 

catatan ini, maka posisi persediaan dapat diketahui setiap saat, karena dengan 

digunakannya komputer untuk mengolah data akuntansi, kendala yang dihadapi 

pada masa lalu dapat dieliminasi, sehingga aktivitas pencatatan dapat dilakukan 

dengan cepat dan akurat, serta menghasilkan berbagai informasi yang penting untuk 

pengendalian perusahaan. 

Jika perusahaan membeli barang, maka pembelian ini akan dicatat dalam 

rekening persediaan barang, sehingga otomatis menambah kuantitas dan menambah 

kos. Jika perusahaan menjual barang, maka perusahaan akan mengurangi kuantitas 

dan kos langsung pada rekening persediaan. Dengan cara ini maka perusahaan akan 

selalu mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada di gudang, sehingga dapat 

memutuskan kapan persediaan barang perlu ditambah. Dengan demikian 

perusahaan akan terhindar dari risiko kehabisan barang (Krismiaji, 2015:395) 

b. Penjualan barang 

Dalam metode fisik atau periodik jumlah persediaan dicatat setiap akhir 

periode dengan jalan menghitung jumlah fisik persediaan yang ada pada akhir 
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periode. Kemudian ditentukan harga pokok persediaan dengan cara, kuantitas 

persediaan dikalikan dengan harga pokok setiap unitnya. Sedangkan dalam metode 

perpetual pencatatan persediaan dilakukan secara terus menerus sehingga jumlah 

persediaan yang ada setiap saat dapat diketahui tanpa menghitung secara fisik 

persediaan yang ada.  

Pencatatan terhadap mutasi persediaan dalam metode fisik adalah kas 

didebit bila penjualan secara tunai dan piutang dikredit bila penjualan secara kredit. 

Metode fisik dalam penentuan harga pokok penjualan diperlukan penyesuaian dan 

dilakukan setiap akhir periode dimana kita akan menyusun laporan keuangan. 

Dengan demikian dalam metode fisik ini jumlah persediaan dan harga pokok 

penjualan tidak dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode perpetual 

harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan dapat diketahui secara cepat 

dan setiap saat, sehingga pada akhir periode penyusunan laporan keuangan tidak 

perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagaimana yang dilakukan pada metode fisik 

(Dhaniel Syam, 2011:216). 

Pengendalian aplikasi untuk sistem persediaan dibagi menjadi pengendalian 

input, pengendalian proses, dan pengendalian output. 

Jenis Prosedur Pengendalian 

Input Uji Kelengkapan. Verifikasi eksistensi nomor dan kuantitas pada laporan 

penerimaan barang. Verifikasi eksistensi data berikut: nomor, kuantitas 

barang dan nomor rekening buku besar pada formulir permintaan bahan baku. 

Uji Validitas. Verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah 

transaksi ada dalam file induk persediaan. 

Pemrosesan Penghitungan Data. Program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa 

debit pada rekening persediaan = angka pada laporan penerimaan barang. 

Program juga melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit = 

angka pada bukti permintaan bahan baku. 
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Output Petugas melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa 

seluruh transasksi telah diproses. 

Tabel 2.1 contoh pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan 

Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem persediaan menurut 

Mulyadi (1997:571) adalah:  

a. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Prosedur ini 

merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam 

prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen sumber yang 

digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli 

adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. 

b. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada 

pemasok. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka 

transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, 

yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang 

diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan harga pokok 

persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan 

yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang 

membentuk sistem retur pembelian. Dokumen yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok adalah 

laporan pengiriman barang dan memo debit. 

c. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini merupakan 

salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam 

prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan 

habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan 
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kegiatan non produksi. Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini 

adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

d. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian 

barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan 

menambah persediaan barang di gudang. Dokumen yang digunakan dalam 

prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang 

gudang. 

e. Sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan 

umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan 

yang disimpan di gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta 

pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungs i 

penyimpanan, dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengena i 

keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan 

penyesuaian (adjustment) terhadap catatan persedian di bagian kartu persediaan.  

2.2.3 Pengendalian Intern 

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol 

intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu 

organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern 

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya 

suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan 

(fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin 
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dan lahan) maupun yang tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan 

intelektual seperti merek dagang). 

Menurut Mulyadi (1997:165) sistem pengendalian intern meliputi 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. Sedangkan 

menurut IAI (2007), pengendalian intern adalah sistem yang meliputi organisasi 

semua metode dan ketentuan yang terorganiasi yang dianut dalam suatu perusahaan 

untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi 

serta meningkatkan efisiensi usaha. 

Tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen 

perusahaan/organisasi/entitas agar: (1) tujuan perusahaan yang ditetapkan akan 

dapat dicapai, (2) laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, 

(3) kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sasaran pengendalian intern: (1) mendukung operasi perusahaan yang 

efektif dan efisien, (2) laporan keuangan yang handal/akuntabel, (3) perlindungan 

aset, (4) mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi, (5) kesediaan dengan 

hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, (6) membantu menentukan kebijakan 

manajerial. 

Komponen-komponen SPI (Sistem Pengendalian Intern) menurut Krismiaj i 

(2015:222) adalah sebagai berikut: (a) lingkungan pengendalian, (b) aktivitas 

pengendalian, (c) pengukuran risiko, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) 

pemantauan kinerja. 
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a. Lingkungan pengendalian 

Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan (meliputi atribut 

individu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi) dan lingkungan tempat 

karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerak organisasi dan 

merupakan fondasi untuk komponen lainnya. 

b. Aktivitas pengendalian 

Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan 

melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat 

menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-

ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. 

c. Pengukuran risiko 

Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko yang 

dihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan, 

yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan,  

dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat beroperasi sebagaimana 

mestinya. Organisasi harus pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifkas i, 

menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. 

d. Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem 

tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan menukar 

informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 

kegiatan organisasi. 
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e. Pemantauan kinerja 

Seluruh proses bisnis harus dipantau, dan dilakukan modifikasi seperlunya. 

Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika 

kondisinya menghendaki perubahan. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan, manajemen harus menetapkan prosedur 

pengendalian yang baik. Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri 

dari: 

a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau 

transaksi. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat 

yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh 

karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap trasnsaksi. Dengan adanya 

pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, 

karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang 

terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang 

lain. 

b. Pembagian tugas. 

Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, 

catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang 

sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua 

fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi 

yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan 
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tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisas i 

tidak terjamin keamanannya. 

c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan 

yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan 

kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan 

menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, 

utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi (biasanya dilakukan berdampingan 

dengan penggunaan wewenang secara tepat). 

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. 

Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan 

aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan 

data/informasi perusahaan. 

e. Pengecekan independen terhadap kinerja. 

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara 

periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan 

oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit 

fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivita s 

pemeriksaan. 

 


