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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tampi & Tinangon (2015) meneliti tentang Analisis Sistem Pengendalian 

Intern Terhadap Penggajian pada Grand Sentral Supermarket Tomohon. Hasil 

penelitian menunjukan sistem yang diterapkan dalam perusahaan telah berjalan 

efektif dengan adanya pencatatan yang terstruktur dan jelas dan pengawasan 

langsung yang dilakukakan oleh pemilik perusahaan. Majemen sebaiknya 

meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kedisiplinan dari para karyawan.  

Husniyah, Darminto, & Dwiatmanto (2015) meneliti tentang Analisis 

Pengendalian Internal pada Sistem Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD 

Dr. H. Moh. Anwar Sumenep). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengendalian internal pada sistem penggajian karyawan di RSUD Dr. H. Moh 

Anwar Sumenep, fungsi pembuat daftar gaji berada dibawah fungsi keuangan, 

sebaiknya fungsi pembuat daftar gaji dipindah ke sub bagian kepegawaian 

sesuai dengan job deskripsi yang ada, kemudian terkait mutu karyawan di 

beberapa fungsi masih ada penambahan karyawan yang berlebih itu sebaiknya 

dikurangi agar kinerja lebih efektif dan maksimal. Saran lain yaitu untuk 

meningkatkan kedisiplinan karyawan perlu pengadaan finger print dan perlu 

adanya flowchart sistem penggajian karyawan untuk memepermudah dalam 

membaca sistem penggajian karyawan secara singkat tanpa harus membaca 

prosedur-prosedur yang ada satu persatu, sebaiknya sistem penggajian RSUD 
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Dr. H. Moh Anwar Sumenep menggunakan sistem penggajian modern, yang 

dimana gaji karyawan langsung ditransferkan ke rekening masing-masing, 

selain demi keamanan hal ini dilakukan agar kerja fungsi keuangan lebih 

efektif dan efisien.  

Indrawan, Sinarwati, & Sujana (2017) meneliti tentang Analisis Sistem 

Pengendalian Intern pada Penggajian Karyawan PT. PLN (Persero) Area Bali 

Utara. Penelitian ini dapat menghasilkan hasil seperti berikut : 1) Prosedur 

penggajian PT PLN (Persero) Area Bali utara dilakukan dengan komputerisasi 

dengan menggunakan SAP dan telah terintegrasi dengan baik. 2) Sistem 

pengendalian intern yang ditetapkan pada PT PLN (Persero) area Bali Utara, 

fungsi-fungsi dan jaringan prosedur serta dokumen yang digunakan dalam 

sistem pengendalian intern sudah cukup baik dan telah memenuhi unsur-unsur 

pengendalian intern. 3) Efektivitas sistem pengendalian intern telah memadai 

berdasarkan unsur-unsur yang ada. 4) Kelemahan sistem pengendalian intern 

pada PT PLN (Persero) area Bali Utara yaitu terletak pencatatan daftar hadir, 

tidak ada pencadangan dokumen dan tidak ada pencocokan sebelum input ke 

dalam sistem.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Akuntansi 

Informasi dari suatu perusahaan terutama informasi keuangan 

dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dari pihak dalam perusahaan, disusun suatu sistem 
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akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk meghasilkan suatu informasi yang 

berguna bagi pihak luar maupun pihak dalam perusahaan yang dibutuhkan. 

Romney & Steinbart (2016) mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai 

berikut : 

“Sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah 

data untuk menghasilakan informasi bagi para pembuat keputusan. Sistem 

ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, 

infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran 

keamanan.” 

Mulyadi (2016) berpendapat sebagai berikut : 

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

di butuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolaan perusahaan.” 

Dari definisi yang telah diungkapkan diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa sebenarnya sistem akuntansi itu dibuat untuk 

memperoleh informasi dari perusahaan yang menyangkut masalah yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan, sehingga manajemen dapat 

mengadakan pengawasan terhadap harta perusahaan. 

Dalam penyusunan sistem akuntansi oleh suatu perusahaan perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor, sehingga penyusunan sistem akuntansi 

benar-benar bermanfaat. 

Romney & Steinbart (2016) terdapat beberapa komponen dari Sistem 

Informasi Akuntansi yaitu antara lain : 
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a. Orang yang menggunakan sistem 

b. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

c. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya 

d. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data  

e. Insfrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

sstem informasi akuntansi 

f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data 

sistem informasi akuntansi 

Meskipun terdapat beberapa definisi yang agak berbeda mengenai 

sistem akuntansi, namun dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi itu 

menggunakan formulir dan dokumen-dokumen yang membantu agar 

terlaksananya sistem akuntansi dengan baik. 

Adapun tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tiangkat keandalan (realibility) informasi akuntansi 
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dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 

dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi 

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah di jelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah untuk 

menyediakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada apakah 

sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik. 

2.  Electronic Data Processing (EDP) 

Pengolahan data atau data processing yaitu proses memanupulasi data 

kedalam bentuk yang lebih informative atau menjadi informasi. Mengelolah 

data dengan menggunakan system computer dikenal dengan istilah 

pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP).  

Bodhar & Hopwood (2007) adalah : 

“Electronic Data Processing (EDP) merupakan penggunaaan teknologi 

computer untuk menjalankan pemprosesan data transaksi suatu organisasi. 

EDP merupakan satu aplikasi system informasi akuntansi yang fundamental 

di setiap organisasi. Seiring perkembangan teknologi computer, yang makin 

banyak dikenal oleh masyarakat, istilah pemprosesan data memiliki 

pengertian yang sama denga. EDP”. 

Romney & Steinbart (2016) pengertian EDP adalah : 

“EDP yaitu mengolah data dengan menggunakan system komputer”. 
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Dari definisi yang telah di ungkapkan diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Electronic Data Processing (EDP) adalah suatu 

pemprosesan data yang dalam prosesnya menggunakan teknologi computer. 

Jadi dengan demikian pengolahan data dapat menghasilkan informasi yang 

tepat dan cepat.  

Adapun tujuan Electronic Data Processing (EDP) adalah untuk 

menghasilkan informasi yang berguna untuk para pemakai. Hal ini 

diungkapkan oleh Wilkinson, Cerullo, Raval, & Wong-On-Wing (2000) 

yaitu: 

a. Relevan : Suatu sistem informasi mempunyai kemampuan pemprosesan 

terbatas. Jadi hanya data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau 

masa depan perusahaan. 

b. Meningkatkan hasil : salah satu ukuran dari sistem konversi data adalah 

laju konversinya, kuantitas data yang  dikonversi sistem selama suatu 

periode waktu tertentu peningkatan laju konversi meningkatkan kinerja 

sistem. 

c. Efisien : istilah efisiensi mengacu pada hasil yang di capai dengan 

kumpulan sumber daya tertentu. Sistem konversi data yang efisien pada 

umumnya menghasilkan laju konversi yang tinggi dengan biaya yang 

wajar. 

d. Tepat waktu : bila konversi data dilakukan secara tepat waktu, catatan 

dalam basis data dijaga selalu mutakhir. Jadi makin banyak informasi 

berguna yang dapat disediakan bagi para pamakai. 
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e. Fleksibel : kebanyakan perusahaan sangat sering mengalami perubahan. 

Oleh karena itu sangat penting agar sistem konversi data mampu 

menghadapi perubahan. Perubahan ini secara lancar, efektif dan mampu 

melayani berbagai kebutuhan pengguna. 

f. Akurat dan Aman : untuk menghasilkan bahwa data yang dapat 

diandalkan, sistem konversi data membutuhkan tindakan-tindakan 

pengendalian dan pengamanan yang memadai. 

g. Ekonomis : mengkonversi data biaya wajar merupakan sasaran terakhir. 

Ini merupakan sasaran yang sifatnya paling luas atau berbanding terbalik 

dengan sasaran yang lain sebagai contoh, efisiensi berbanding lurus 

dengan kehematan, sedangkan ketepatan waktu umumnya berbanding 

terbalik dengan kehematan. 

Susanto (2017) ada beberapa aspek-aspek teknis Electronic Data 

Processing (EDP), yaitu terdapat 3 aspek teknis : 

a. Perangkat keras (hardware) 

Perangkat keras komputer mencangkup peralatan fisik yang secara 

keseluruhan sering disebut sebagai komputer itu sendiri. Peralatan-

peralatan ini mencangkup unit processor pusat, processor pendukung, 

penyimpanan sekunder, peralatan masukan dan peralatan keluaran. 

b. Perangkat lunak (software) 

Perangkat lunak merupakan komponen di luar komputer yang berupa 

instruksi-instruksi yang diperlukan oleh komputer, gunan memproses dan 

menghasilkan data atau informasi sesuai dengan kehendak dari instruksi 
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tersebut. Software terdiri dari sistem operasi, program aplikasi dan 

bahasa komputer. 

c. Manusia (brainware) 

Brainware 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 lain sebelum segala suatunya dikerjakan oleh komputer.  

Dakam electronic data processing (EDP) terdapat metode yang 

digunakan untuk mengolah sumber data, guna menghasilkan informasi bagi 

para pemakainya. 

Dengan keterangan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengelolaan data elektronik memiliki beberapa kererbatasan yaitu : 

a. Apabila terdapat kesalahan pada program atau proses pemasukan data, 

hasil yang akan diperoleh akan salah dan sangat sulit untuk melacak 

kembali. 

b. Membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan atau profesional di 

bidang komputer  

c. Komputer membutuhkkan tenaga listrik untuk pengoprasiannya, tanda 

adanya listrik komputer tidak dapat di operasikan  

d. Membutuhkan potensi manusia, tanpa adanya manusia yang 

menjalankan, komputer adalah sesuatu benda mati yang tidak ada 

gunanya. 
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3. Penggajian 

Dalam suatu perusahaan badan usaha atau usaha dagang, pembayaran 

kepada karyawan dibagi menjadi 2 bagian yaitu gaji dan upah. Beberapa 

ahli telah mendefinisikan gaji dan upah dari sudut pandang yang berbeda-

beda, meskipun dalam pengungkapan kalimatnya berbeda namun semuanya 

benar dan tidak bertentangan. 

Romney & Steinbart (2016) mendefinisikan penggajian sebagai berikut: 

“Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang 

terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara 

efektif.” 

Riani (2013) berpendapat tentang penggajian yaitu : 

“Gaji yaitu imbalan kerja yang tetap untuk setiap periode tanpa 

menghiraukan jumlah jam kerja.” 

Mulyadi (2016) berpendapat bahwa : 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, 

sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji 

dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan 

hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan.” 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji 

adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang dihitung berdasarkan 

jangka waktu sebulan atau setahun. Sedangkan upah adalah imbalan yang 
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diberikan kepada karyawan yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja 

yang diselesaikan oleh karyawan. 

Sistem dan prosedur pemberian gaji dan upah dalam perusahaan 

melibatkan beberapa bagian yaitu : bagian kepegawaian, bagian keuangan 

dan bagian akuntansi. 

Perhitungan tenaga akuntansi dimulai dengan suatu skedul mengenai 

rencana kerja yang disusun secara cermat. Dalam beberapa perusahaan 

lazimnya digunakan suatu perbandingan yang cukup akurat dari jam kerja 

dan jumlah pekerjaan dengan nilai penjualan menurut produksi sehingga 

dapat ditaksir kebutuhan akan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. 

Bagian-bagian yang terlibat dalam sistem dan prosedur pemberian gaji 

dan upah sebagai berikut : 

a. Bagian kepegawaian 

Bagian ini bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga kerja yang 

diperlukan oleh perusahaan. Bagian ini meliputi prosedur penerimaan 

karyawan baru, penempatan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, 

promosi, penurunan pangkat, mutasi karyawan, pemberhentian karyawan 

dari pekerjaannya dan penempatan berbagai tunjangan kesejahteraan 

karyawan serta membuat laporan mengenai tenaga kerja. 

b. Bagian keuangan  

Bagian ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan 

upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. 
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c. Bagian akuntansi  

Bagian ini bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja untuk 

kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi 

guna pengawasan biaya tenaga kerja, jaringan prosedur yang membentuk 

sistem penggajian dan pengupahan. 

Sistem penggajian dan pengupahan terdiri dari beberapa jaringan 

prosedur yaitu sebagai berikut : 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir para pegawai. 

Pencatatan wakktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang 

karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan atau dengan menggunakan kartu hadir yang diisi secara 

otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu. Pencatatan waktu 

hadir ini diselenggarakan untuk menentukan apakah karyawan dapat 

memperoleh gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran 

mereka. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan bekerja di 

perusahaan dalam jam biasa atau jam lembur sehingga dapat digunakan 

apakah karyawan akan menerima gaji saja atau menerima tunjangan 

lembur. 

b. Prosedur pencatatan waktu kerja 

Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian 

produksi pada suatu pabrik untuk keperluan distribusi biaya upah 

karyawan kepada produk yang menikmati jasa karyawan tersebut, 



17 
 

 
 

misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam 

dalam 1 hari kerja. Jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja 

didalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Lalu dipakai sebagai dasar 

pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang 

diproduksi. 

c. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah  

Data yang dipakai sebagai pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-

surat keputusan mengenai pengangkatan untuk karyawan baru, kenaikan 

pangkat, penghentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji 

sebelumnya dan daftar hadir.  

d. Prosedur pembayaran gaji dan upah  

Pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

administrasi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran 

kas kepada fungsi administrasi keunagan untuk menguangkan bukti kas 

guna pembayaran gaji dan upah. 

e. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah  

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya dan perhitungan 

harga pokok produk. 

Dokumen dan formulir yang digunakan dalam sistem penggajian dan 

pengupahan yaitu sebagai berikut : 
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a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian personalia yang berupa surat-surat 

keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, 

penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), 

pemindahan dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini 

dikirim kebagian pembuat daftar gaji dan upah.  

b. Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh bagian pencatat waktu yang mencatat jam 

kerja hadir tiap perusahaan. Catatan jam hadir karyawan dapat berupa 

daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kertu hadir yang dicap dengan 

pencatat waktu. 

c. Kartu jam kerja  

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang di konsumsi oleh 

tenaga kerja langsung pabrik untuk mengerjakan pekerjaan. Dokumen ini 

diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan kebagian pembuat daftar gaji 

dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum 

digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap produk. 

d. Daftar gaji dan upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk 

organisasi karyawan dan lain sebagainya. 
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e. Rekap daftar gaji dan daftar upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan manufaktur, 

rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam 

hubungannya dengan produk yang bersangkutan. 

f. Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh bagian pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi 

tiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima oleh tiap 

karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban tiap karyawan. 

g. Amplop gaji dan upah  

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada tiap karyawan dalam 

amplop gaji dan upah tiap karyawan berisi informasi mengenai nama 

karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang 

diterima dalam bulan tertentu. 

h. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian pembuat daftar gaji dan 

upah. 
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4. Pengendalian Internal 

Dalam perusahaan yang sedang berkembang kegiatan perusahaan 

makin bertambah besar, untuk itu pemimpin perusahaan membutuhkan 

suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan aktiva perusahaan 

dengan melakukan pengendalian intern. 

Prosedur-prosedur pengendalian intern berbeda-beda antara 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya dan bergantung kepada beberapa 

faktor seperti sifat operasi dan besarnya perusahaan. 

Menurut Jusup (2011) mendefinisikan tujuh pengendalian intern yang 

pokok meliputi: 

a. Penetapan pertanggung jawaban secara jelas 

b. Penyelenggaraan pendapatan yang memadai 

c. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan  

d. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva  

e. Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan  

f. Pemakaian peralatan mekanis (bila memungkinkan) 

g. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen 

Dalam sistem akuntansi elemen pengendalian intern harus 

dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam sistem akuntansi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan. Berikut ini penulis mengemukakan 

definisi pengendalian menurut Siagian (2014)mendifinisikan pengendalian 

sebagai berikut : 
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“Pengendalian (controlling) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2016) mendefinisikan pengendalian 

intern sebagai berikut :  

“ Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang 

mengkoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

Berikut menurut Romney & Steinbart (2016) dalam bukunya “Sistem 

Informasi Akuntansi” mengatakan bahwa : 

“Pengendalian internal (internal control) adalah proses yang dijalankan 

untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian 

berikut terlah tercapai. 

a. Mengamankan aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, 

atau penempatan yang tidak sah. 

b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset 

perusahaan secara akurat dan wajar. 

c. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel. 

d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional 
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f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan  

g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku 

Mengembangkan sebuah sistem pengendalian internal memerlukan 

pemahaman yang seksama terhadap kemampuan teknologi informasi 

(information system) dan risikonya, begitu pula dengan menggunakan TI 

untuk mencapai tujuan pengendalian sebuah perusahaan. Para akuntan dan 

pengembang sistem membantu manajemen mencapai tujuan 

pengendaliannya dengan (1) mendesain sistem pengendalian yang efektif 

dengan menggunakan pendekatan proaktif untuk mengeliminasi ancaman 

sistem, serta yang dapat mendeteksi, memperbaiki, dan memulihkan dari 

ancaman ketika terjadi; dan (2) membuatnya lebih mudah guna membentuk 

pengendalian ke dalam sebuah sistem pada tahapn desain awal daripada 

menambahkannya setelah terbentuk.   

Pengendalian internal menurut Romney & Steinbart (2016) 

menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut : 

a. Pengendalian preventif (preventive control), mencegah masalah sebelum 

timbul. Contohnya, merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas 

pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. 

b. Pengendalian detektif (detective control), menemukan masalah yang 

tidak terelakkan. Contohnya, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan 

menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. 

c. Pengendalian korektif (corrective control) mengidentifikasi dan 

memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari 
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kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, menajaga salinan backup pada 

file, perbaikan kesalahan entri data, dan pengumpulan ulang transaksi-

transaksi untuk pemprosesan selanjutnya. 

5. Pengendalian Internal Penggajian 

Menurut Susanto (2017) prisnsip sistem dan pengendalian intern upah 

dan gaji adalah sebagai berikut : 

a. Harus terdapat organisasi intern yang memadai dimana terdapat 

pemisahan fungsi yang serasi antara : 

1) Fungsi penguasaan yang berwenang untuk mnyetujuai penetapan 

besarmya upah atau gaji oleh kepala bagian personalia. 

2) Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absensi, surat 

keputusan pengangkatan dan lain-lain oleh bagian umum atau 

personalia. Pencatatan atas absensi dapat pula dilakukan oleh bagian 

pencatatan waktu (time keeping departement). 

3) Fungsi peenghitungan atas upah atau gaji oleh bagian akuntansi upah 

(payroll accounting department), bagian akuntansi umum (general 

accounting) baik upah atau gaji kotor maupun upah atau gaji bersih. 

4) Fungsi pembayaran upah atau gaji oleh bagian keuangan atau kas 

(trasures departement) dan juri bayar (pay master). 

b. Harus dapat ditentukan jumlah pembayaran yang jumlahnya tepat untuk 

karyawan yang tepat, juga harus dapat dihindati adanya pembayaran pada 

karyawan fiktif, waktu kehadiran fiktif maupun jumlah yang kurang 

dibayar. 
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c. Harus terdapat budget atau standar atau norma kerja dan tarif upah atau 

gaji yang memadai. 

d. Secara periodik dan surprise harus dilakukan pengamatan atas 

pembayaran upah atau gaji dan pencatatan kehadiran dan prestasi (on the 

job control). Dan bagi perusahaan besar dengan jumlah cukup banyak 

bila perlu diadakan pemeriksaan intern upah dan gaji (internal payroll 

audit). Dan sedapat mungkin diadakan cek dan ricek mengenai kalkulasi 

upah antara akuntansi upah dan gaji dengan bagian pemeriksaan intern 

dan gaji. Atas upah dan gaji yang telah disiapkan tetapi belum diambil, 

harus dipertanggungjawabkan oleh juru bayar. 

e. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran upah atau gaji. 

f. Dikembangkan oengwasan pihak ketiga (olehkaryawaan sendiri) 

mengenai upah dan gaji yang diterimanya dngan prestasi yang diberikan. 

g. Untuk mengembangkan internal cek yang baik, sistem pencatatan absensi 

menggunakan mesin absensi. Dan dibuat laporan absensi oleh petugas 

pencatat waktu (Itime keeper). 

h. Tunjangan dan potongan berikut penjumlahannya telah betul dan telah 

melalui pengecekan. 

i. Sedapat mungkin petugas kas meneliti setiap karyawan yang akan 

mengambil upah atau gaji di kas baik mengenai orang-oranngnya 

maupun tanda tangannya. Hindari kemungkinan pengambilan upah atau 

gaji oleh bukan orangnya kecuali ada surat kuasa. 
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j. Harus dicek bahwa karyawan yang tercantum di dalam daftar upah atau 

gaji itu, memang berhak untuk dicantumkan nama-nama dalam daftar 

upah atau gaji dan upah untuk upah sebagaimana mestinya. 

k. Perlu dicek bahwa potongan-potongan yang dilakukan dari upah atau gaji 

adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memeriksa 

kebenaran berbagai potongan misalnya : 

1) Potongan yang didasarkan pada Undang-Undang, misalnya : PPh 

pasal 21, Astek. 

2) Potongan yang didasarkan pada permintaan bagian lain.potongan yang 

didasarkan pada permintaan pihak luar, misalnya dari kreditur yang 

mengadakan penjualan secara cicilan kepada karyawan. 

Tujuan pengendalian intern adalah untuk menjamin ketepatan dan 

keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan 

mendorong ketaatan kepada kebjakan yang telah digariskan oleh pimpinan 

perusahaan. Jadi secra singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pengendalian 

intern adalah untuk menunjang organisasi agar lebih efektif dan efisien 

dalam tujuannya dan pengendalian itern dikatakan baik apabila telah 

memenuhi syarat dan dapat menguntungkan perusahaan. 

Adapun tujuan pengendalian internal gaji yang efektif menurut Arens 

& Loebbecke (2000) yaitu memenuhi : 

a. Existence (keveradaan) 

Yaitu setiap transaksi pembayaran gaji yang dicatat adlah untuk 

pekerjaan yang secara actual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif 
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b. Completeness (kelengkapan) 

Yaitu setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat dengan baik. 

c. Accuracy (akurasi) 

Yaitu setiap transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja 

aktual dan tingkat gaji yang semestinya, pemotongan dihitung dengan 

semestinya. 

d. Classification (klarifikasi) 

Yaitu setiap transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai 

e. Timing (tepat waktu) 

Yaitu setiap transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat 

f. Posting and Summarization (posting dan pengikhtisaran) 

Yaitu setiap transaksi penggajian dimasukan dalm berkas induk 

penggajian dengan semestinya, dan diitisarkan dengan semstinya. 

Tujuan pengendalian internal diatas tidak akan berfungsi apabila unsur-

unsur oengendalian internal tidak memadai. 

6. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis EDP 

Sistem informasi akuntansi yang ditetapkan dalam fungsi penggajian 

akan menghasilkan informasi penggajian yang berkualitas yaitu informasi 

penggajian yang dapat tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan 

lengkap yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung 

arti dan berguna. 
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Jadi dalam penggunaan sistem informasi diperlukan adanya 

pengolahan data secara elektronik, salah satunya yaitu komputer, seperti 

yang dijelaskan oleh Bodhar & Hopwood (2007)  sebagai berikut : 

“Istilah sistem informasi akuntansi mencakup penggunaan teknologi 

informasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Komputer 

digunakan dalam berbagai jenis sistem informasi.” 

Sistem informasi akuntansi berbasis EDP diterapkan dalam berbagai 

fungsi di perusahaan, termasuk fungsi penggajian. Sistem pembayaran gaji 

berdasarkan komputer yaitu dengan mengotomatisasikan sistem 

pembayaran gaji dengan pemprosesan batch seperti yang dijelaskan oleh 

Hall (2009) sebagai berikut : 

“ Karena sistem pembayaran gaji tidak sering dilakukan (mingguan atau 

bulanan), sistem tersebut seringkali cocok dengan pemprosesan batch dan 

file sekuensial. Departemen pemprosesan data menerima formulir kegiatan 

personel, job ticket, time card, yang dikonversi ke file sekuensial. Program 

komputer batch melakukan pencatatan dengan rinci, menukis cek, dan 

menjalankan fungsi buku besar umum.” 

Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi akuntansi penggajian 

berbasis EDP diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas informasi 

penggajian. Hal ini sesuai dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya 

sistem informasi akuntansi penggajian berbasis EDP ini seperti yang 

dikemukakan oleh James A. Hall sebagai berikut : 
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“Sistem ini mepromosikan keakuratan akuntansi dan mengurangi kesalahan 

dalam menulis cek.” 

7. Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Revianto dalam Masruri & 

Muazansyah (2017) adalah sebagai berikut : 

“Evektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejuah mana 

orang menghasilkan keluaran dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa 

apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam 

waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”. 

Kemudian menurut Bungkaes, Posumah, & Kiyai (2013) 

mendifinisikan efektivitas yaitu sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian 

efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dalam organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam 

pengerian teoritis dan praktis, tidak ada persertujuan yang universal 

mengenai apa yang dimaksud ‘efektivitas’. Bagaimanapun definisi 

efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas 

berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, 

akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan (2). Penggunaan 

metode/cara, saran/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil 

guna (mencapai hasil yang optimal). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan 

hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi. 

Adapun sumber kriteria menurut Arens & Loebbecke (2000) adalah 

sebagai berikut : 

a. Historical performance  

Merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual periode 

sebelumnya. Dalam hal ini, prestasi kerja periode berjalan dibandingkan 

dengan prestasi sebelumnya. Kriteria ini mudah ditetapkan, tetapi hasil 

penilaian yang digunakan kriteria ini sering tidak memberikan gambaran 

yang tepat mengenai keadaan organisasi yang seusngguhnya karena 

adanya perubahan waktu dan perubahan keadaan. 

b. Benchmarking 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

perusahaan lain yang sejenis. Walaupun lebih baik daripada kriteria 

sebelumnya, tetapi masih kurang mencerminkan keadaan yang 

sebenernya karena mungkin saja dua buah perusahaan yang sejenis 

menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. 

c. Engineered Standards 

Merupakan kriteria yang ditetapkan dengan rekayasa, perhitungan 

standar ilmiah, untuk menentukan banyaknya output yang harus 

diproduksi. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk menyelesaikan 
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masalah operasional, tetapi pembuatan kriteria ini memakan waktu dan 

biaya serta memerlukan keahlian khusus. 

d. Discussion and Agreement 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan 

persetujuan bersama antara manajemen da pihak-pihak lain yang terlibat. 

Kriteria ini umum digunakan karena oembuatan kriteria yang lain lebih 

sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi. 

Ada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi 

perushaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yaitu : 

a. Pertanggungjawaban, hak, kewajiban, wewenang, dan tugas antara 

jenjang manajemen tidak jelas diatur dalam pedoman uraian dan masih 

adanya percampuran fungsi yang melemahkan kendali. 

b. Perencanaan tidak realistis, tidak didahului studi kelayakan, tidak diambil 

alternatif terbaik. 

c. Personil kurang mampu dan imbalan jasa tidak menarik atau tidak 

memotivasi personil untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin dan 

prestasi rendah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulakn bahwa evektifitas pada intinya 

lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam 

pemcapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penilaian 

efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan suatu organisasi dapat 

dicapai. 
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8. EDP Penggajian dalam Efektivitas Pengendalian Internal Gaji 

Sistem akuntansi merupakan suatu sistem oengolahan data akuntansi 

yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi 

secara harmonis dalam suatu wadah organisasi terstruktur untuk 

menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi 

manajemen yang terstruktur pula. 

Jadi sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada fungsi 

penggajian akan menghasilkan informasi penggajian yang terstruktur 

sehingga informasi penggajian tersebut dapat lebih berkualitas dan secara 

keseluruhan informasi akuntansi penggajian tersebut mengandung arti dan 

berguna. 

Sistem pengolahan data elektronik merupakan manipulasi dari data ke 

dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan 

menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Rakaian kegiatan dari 

pengolahan data elektronik tersebit terdiri dari proses pemasukan, 

penyimpanan, pengolahan, menghasilkan kelaiaran dan pengendalian. 

Jadi peranan sistem informasi akuntansi berbasis EDP terhadap 

aktivitas penggajian tercermin dari manfaat yang diperoleh manajemen 

dengan dilaksanakannya di dalam aktivitas tersebut. Manfaat yang diperoleh 

dari sistem informasi akuntansi yang menggunakan pengolahan data 

elektronik ini antara lain adanya pengumpulan daya, fungsi manipulasi data 

berupa klarifikasi data, penyususnan data, transfer data, perhitungan dan 
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pengikhtisaran data, fungsi penyimpanan data dan persiapan laporan data 

yang lebih cepat, akurat dan dapat dijamin keandalannya. 

Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem 

EDP penggajian yang dikaitkan dengan efektivitas pengendalian interanl, 

sistem EDP penggajian lebih unggyl dbandingkan dengan sistem manual. 

Hal ini tercermin dari tujuan pengendalian internal yaitu penekana kedapa 

kenadalahn laporan keuangan, peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi 

perusahaan, serta mendorong dipatuhinya undang-undang dan peraturan 

yang telah ditetapkan. 

Aktivitas pembayaran gaji meliputi pengeluaran gaji untuk karyawan 

dan dibutuhkan sejumlah pertimbangan dan alasan dalam pengambilan 

keputusan manajemen sebagai langkah kebijakan, disebabkan oleh : 

a. Gaji biasanya menunjukan bagian terbesar dari biaya operasi perusahaan 

b. Pengeluaran ini melibatkan orang atau pegawai yang berari masalah yang 

tidak dapat dihidarkan. 

c. Gaji berhubungan erat dengan masalah operasional dari kegiatan 

operasional dari kegiatan perusahaan dan usaha untuk mencapai 

penggunaan tenaga kerja yang efektif. 

Untuk itu pengendalian internal yang efektif harus dicapai sebab 

banyak terwujudnya penyelewengan pada kegiatan pembayaran gaji. Hal 

tersebut telah diantisipasi oleh manajemen dengan memilih diterapkannyya 

sistem EDP karena manfaat dan kelebihan-kelebihan yang akan diperoleh. 
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Dalam perusahaan yang besar, adapanya departemen electroic data 

processing (EDP) merupakan unsur yang penting dari pencapaian 

pengendalian internal penggajian. Menurut Winarno (2007), pengendalian 

internal dan sistem pengolahan elektronik terdiri dari : 

“Pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi 

(application control)”. 

a. Pengendalian umum  

Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan 

pemprosesan transaksi. Menurut Bodhar & Hopwood (2007), 

pengendalian umum mencangkup beberapa hal yaitu : 

1) Perencanaan organisasi pemprosesan data 

Mencangkup pemisahan tugas dalam fungsi pemprosesan data dan 

pemisahan organisasi pemprosesan data dari operasi lain dalam 

organisasi. 

2) Prosedur operasi secara umum 

Mencangkup manual tertulis dan dokumentasi lain yang memuat 

spesifikasi prosedur yang harus diikuti. 

3) Karakteristik pengendalian peralatan 

Merupakan karakteristik pengendalian yang diistal di komputer untuk 

penanganan data yang tidak benar atau operasi peralatan yang salah.  
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4) Pengendalian akses data dan peralatan 

Mencangkup prosedur yang terkait dengan akses fisik ke sistem 

komputer dan data. Perlu ada prosedur yang memadai untuk 

melindungi peralatan dan file data dari kerusakan atau dari pencurian. 

Pengendalian umum terdiri dari kegiatan yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Praktik manajemen yang sehat 

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal yang palinh efektif. 

Pengendalian ini meliputi perencanaan, penganggaran, pemilihan 

karyawan dan pengawasan atau supervisi terhadap karyawan. 

2) Pengendalian operasional 

Pengendalian ini lebih ditekankan pada aspek teknis dan bukan pada 

aspek manajerial, sehingga pelaksanaanya diserahkan pada manaher 

tingkat bawah. Mirip dengan pengendalian manajemen, pengendalian 

operasional juga meliputi 3 fase yaitu : 

a) Penetapan standar teknis 

b) Penilaian prestasi 

c) Pengambilan keputusan, terutama sebagai tindakan korektif 

3) Pengendalian organisasi 

Pengawasan ini dirancang untuk memberikan pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pemisahan tanggung 

jawab yang terpisah, tidak ada karyawan yang bisa menyembunyikan 

kesalahan yang diperbuat. Pemisahan tugas dan tanggung jawab 
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berdasarkan pada pemisahan fungsi otorisasi, pencatatan dan 

penyimpanan. 

4) Pengendalian dokumentasi 

Semua komponen sistem informasi harus didokumentasikan dengan 

jelas. Adanya dokumen akan : 

a) Memudahkan karyawan memahami kebijakan dengan jelas 

b) Membantu karyawan memahami hubungan antara bagian dalam 

perusahaan  

c) Menjamin bahwa berbagai prosedur dilaksanakan secara konsisten, 

efissien dan terpercaya 

5) Pengendalian otorisasi 

Biasanya diwujudkan dalam tanda tangan di atas dokumen otorisasi 

khususnya dan otorisasi umum. 

a) Otorisasi khusus adalah persetujuan yang diterapkan untuk keadaan 

atau peristiwa tertentu. 

b) Otorita umum adalah persetujuan yang ditetapkan untuk keadaan 

atau peristiwa rutin. 

6) Pengendalian perangkat keras dan lunak 

Tujuan pengendalian ini untuk mengecek kemungkinan adanya 

peralatan atau program yang tidak berfungsi, sehingga akan 

meningkatkan kehandalan perhitungan, manipulasi dan transfer data 

dalam sistem komputer. 
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Pengendalian perangkat keras berupa : 

a) Parity check, untuk melakukan pengecekan data yang tersimpan 

dalam komputer 

b) Echo check, untuk memeriksa peralatan masukan keluaran masih 

tetap beroperasi dengan memuaskan bila dibutuhkan  

c) Real after write check, untuk meyakinkan apakah data yang 

direkam di magnetic disc dan magnetic tape telah terekam dengan 

baik dan benar. 

d) Dual read check, untuk memeriksa apakah data telah dibaca 

dengan cermat 

e) Validity check, untuk memeriksa apakah data telah dikode secara 

sah 

Pengecekan perangkat keras lainnya adalah : 

a) Duplicate circuit, untuk menghasilkan kalkulasi dan mengecek 

hasilnya 

b) schedule preventive maintenance, untuk memperbaiki komputer 

secara berkala 

c) diagnostic test routine 

Untuk pengecekan terhadap hardwere untuk mengetahui 

kelemahannya. Pengecekan perangkat lunak berupa : 

a) Label check, untuk pengecekan label internal pada pita 

penyimpanan dan piringan magnetic 
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b) Read write check, secara otomatis menghentikan program jika 

membaca atau menulis tidak diperkenankan 

7) Pengendalian keamanan fisik 

Pengendalian keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga 

keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan manusia di 

dalam perusahaan. Bila pengamanan fisik tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya, maka dapat mengakibatkan : 

a) Menurunnya operasi kegiatan 

b) Membahayakan sistem  

c) Menurunnya atau menghilang harta kekayaan milik perusahaan  

Pengendalian keamanan fisik dapat membantu melindungin harta 

kekayaan milik perusahaan. Teknik tersebut dapat berupa : 

a) Pengawasan terhadap pengaksesan fisik 

Pengawasan ini dapat berupa penempatan satpam, pengisian 

agenda kunjungan, penggunaan tanda pengenal, pemakaian kartu, 

dn penggunaan circuit television. 

b) Pengaturan local fisik 

Pengaturan ini dapat berupa lokasi yang tergantung oleh 

lingkungan dan gedung yang terpisah.  

c) Penerapan alat-alat pengaman  

Penerapan alat-alat pengaman seperti alat pemaddam kebakaran, 

UPS (uninterruptible power system), stadilizer, AC dan pendeteksi 

kebakaran. 
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8) Pengendalian keamanan data 

Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan 

terhadap data yang tersimpan di llluar supaya tidak hilang, rusak, dan 

tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Beberapa cara 

pengendalian keamanan data antara lain sebagai berikut : 

a) Pengamanan data log 

Agenda (log) dapat digunakan dalam proses pengolahan data untuk 

memonitor, mencatat, dan mengidentifikasi data  

b) Proteksi file  

Berupa alat atau teknik tersedia untuk menjaga file dari 

penggunaan yang tidak benar, yang dapat menyebabkan rusak atau 

tergantinya data dengan nilai yang tidak benar. Diantaranya label 

file eksternal. 

c) Pembatasan pengaksesan  

Tujuan pembatasan pengaksesan adalah untuk mencegah personil 

yang tidak berwenang untuk dapat mengakses data. 

d) Data back up dan recovery 

Pengendalian ini berfungsi untuk menjaga bila file atau data 

mengalami kerusakan, kehilangan atau kerusakan data. 

b. Pengendalian aplikasi 

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk 

aplikasi tertentu. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang 

berhubungan dengan kegiatan pengolahan yang khusus pada sistem 
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pengolahan data elektronik. Berikut merupakan pengendalian aplikasi 

yang dikenal secara luas : 

1) Pengendalian masukan (input controls) merupakan pengendalian 

program yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan 

dalam data yang dimasukan untuk diproses. 

Pengendalian masukan ini terdiri dari : 

a) Otorisasi transaksi. Dalam metode batch otorisasi dapat berupa 

pemberian paraf, tanda tangan dan cap. Dalam metode online 

otorisasi dapat berupa pemberian kode atau kata sandi. 

b) Pencatatan. Dalam sistem manual dan batch, semua data harus 

dicatata melalui dokumen sumber. Dalam sisitem online data dapat 

langsung dimasukan kedalam komputer. 

c) Pengurutan yaitu dokumen yang akan di input ke komputer harus 

disertai keterangan berapa banyak dokumen yang akan di input ke 

komputer harus disertau keterangan berapa banyaknya dokumen 

yang akan di olah, dari nomor berapa sampai nomor berapa. 

d) Edit data transaksi yaitu memperkecil kesalahan data dengan 

memasukan data transaksi dengan alat-alat pengawasan. 

e) Pengubahan data transaksi yaitu pengubahan dari satu bentuk ke 

bentuk lainnya. Proses ini membuka peluang terjadinya kesalahan 

data oleh karena itu data-data yang diubah haruslah dibandingkan 

untuk menjamin kebenarannya. 
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f) Pengiriman data yaitu pengendalian untuk memastikan apakah data 

sudah diterima dengan benar. 

2) Pengendalian pemrosesan (processing controls) dirancang untuk 

menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer 

telah dilaksanakan seperti yang ditunjukan untuk aplikasi tertentu. 

Oleh karena itu, pengendalian tersebut harus menghindarkan data dari 

kemungkinan hilang, ditambahkan, digandakan, atau diubah selama 

pemrosesan. 

Pengendalian proses dalam sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari: 

a) Kontrol tiap proses. Dilakukan dengan cara mencetak laporan 

setiap kali selesai menjalankan suatu proses. 

b) Cek file dan program. Biasanya disimpan pada pita magnetik, 

disket, kaset atau hard disk eksternal agar menghemat tempat 

penyimpanan. 

c) Katerkaitan telusuran audit yaitu setiap kali data transaksi 

simutakhirkan khususnya dengan menggunakan metode batch dan 

setiap pada akhir kerja metode online merupakan catatan yang 

sangat membantu terhadap telususran audit. 

3) Pengawasan keluaran yaitu untuk menjamin bahwa keluaran yang 

dihasilkan oleh sistem sudah lengkap, benar dan didistribusikan ke 

pemakai yang berhak. Pengendalian dilakukan dengan cara : 
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a) Mengkaji hasil laporan. Setiap yang dihasilkan oleh sistem harus 

selalu dikaji ulang sebelum dididstribusikan kepemakai akhir. 

b) Pengawasan distribusi laporan. Yaitu tidak semua orang dalam 

perusahaan memerlukan laporan yang sama, sehingga hanya orang 

yang berhak saja yang menerima laporan yang harus di laporkan. 

Tujuan pengendalian aplikasi yaitu : 

1) Menjamin bahwa semua transaksi yang diotoritasi diproses secara 

lengkap dan lebih dari satu kali. 

2) Menjamin bahwa data transaksi telah lengkap dan teliti 

3) Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai keadaan  

4) Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan 

yang telah ditetapkan  

5) Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan 

yang telah ditetapkan  

6) Menjamin bahwa program aplikasi dapat terus berfungsi 

Jika pengendalian aplikasi dalam sistem pengolahan data elektronik 

telah dilaksanakan secara memadai. Maka dapet meningkatkan pencapaian 

pengendalian umum. Dengan tercapainya pengendalian umum dalam sistem 

pengolahan data elektronik, akan mendorong tercapainya pengendalia 

internal yang memadai termasuk dalam hal penggajian. Selanjutnya 

pelaksanaan penggajian yang memadai akan meningkatkan pencapaian 

tujuan struktur pengendalian internal. 


