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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian yang dilakukan meneliti tentang sistem pengendalian 

intern pada sistem akuntansi penerimaan kas atas pendapatan iklan dan sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan di PT. Guntur IB 29. Metode analisis data 

yang digunakan data seperti studi dokumentasi, teknik observasi, teknik wawancara 

mengenai penelitiannya tersebut. Hasil penelitian sistem pengendaian internal 

sudah cukup baik, namun penelitian menemukan beberapa kesalahan yang terjadi 

dalam sistem akuntansi seperti formulir belum terotorisasi dengan baik, kekeliruan 

mencatat transaksi, menajmen upah tarif iklan kurang baik, kesalahan penghitungan 

gaji. Cara mengatasi kesalahan-kesalahannya yaitu dengan menerapkan struktur 

organisasi yang sesuai prosedur, sistem pengendalian internal penggajian dan upah 

dengan metode daftar jam kerja serta rekapitulasi list gaji (Sugiasmi dkk., 2017). 

  Penelitian tentang analisis penerapan sistem akuntansi penjualan kredit dan 

penerimaan kas dalam mendukung pengendalian intern perusahaan pada PT. Smart 

Tbk Refinery Surabaya masih memiliki kelemahan pada sitem akuntansi penjualan 

kredit dan penerimaan kas dari piutang, yaitu beberapa aktivitas terkait transaksi 

penjualan kredit serta penerimaan kas seperti tidak adanya pemeriksaan mendadak 

pada perusahaan hingga dapat memicu karyawan melaksanakan tugas dengan tidak 

maksimal. Pada tanda terima penerimaan kas belum diotorisasi oleh bagian 

penjualan administasi dan tidak ada cap lunas (Maharani dkk., 2016). 

 Sedangkan pada Anaisis Pengendalian Peneriman dan pengeluaran kas pada 

PT. Manado Media Grafika, penelitian dengan metode daskriptif untuk mengetahui 



9 

 

 

pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Hasil dari penelitian ini diketahui 

perusaahan sudah melakukan pengendalian sesuai dengan prosedur yang baik, 

segingga kinerja manajerial dapat terlaksana dengan mudah, dan terjaganya 

hubungan yang baik dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas (Sumurung 

dkk., 2015) 

 Kesimpulan dari penelitin terdahulu terdapat pada topik pembahasan yang 

sama yaitu tentang pengendalian internal penerimaan kas, bisa disimpulkan bahwa 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian internal 

penerimaan kas antara lain sistem akuntansi seperti formulir belum terotorisasi 

dengan baik, kekeliruan mencatat transaksi, menajmen upah, kesalahan 

penghitungan gaji (Sugiasmi dkk., 2017). Sedangkan Penelitian pada PT. Smart 

Tbk Refinery Surabaya masih memiliki kelemahan seperti tidak adanya 

pemeriksaan mendadak pada perusahaan hingga dapat memicu karyawan 

melaksanakan tugas dengan tidak maksimal dan pada tanda terima penerimaan kas 

belum diotorisasi oleh bagian penjualan administasi dan tidak ada cap lunas 

(Maharani dkk., 2016). 

 Sedangkan anaisis pada PT. Manado Media Grafika, hasil dari penelitian ini 

diketahui perusaahan sudah melakukan pengendalian sesuai dengan prosedur yang 

baik, dan terjaganya hubungan yang baik dalam kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran kas (Sumurung dkk., 2015) 

 

 

 

 



10 

 

 

B. Kajian Pustaka  

1. Pengertian Sistem 

Muyadi (2016) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut 

pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur yaitu 

urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih. 

 Hartono (2005) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang 

yang betul-betul ada dan terjadi untuk mencapai suatu sasaran. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan elemen-elemen yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan. 

2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Muyadi (2016) sistem pengendaian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut Widjajanto (2001) sistem pengendalian internal adalah suatu 

sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan 

ukuran yang diterapkan dalam perusahaan.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengkoordinasikan, 
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mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menjaga 

aset perusahaan, dan mencegah adanya kecurangan yang mungkin dilakukan. 

3. Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Muyadi (2016), tujuan pengendalian internal diadakan untuk 

a. Menjaga asset organisasi 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

c. Mendorong efisiensi 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

 Menurut Baridwan (2008) tujuan pengendalian internal yaitu : 

a. Menggunakan dana perusahaan secara efektif. 

b. Menyediakan kas perusahaan yang cukup untuk keperluan operasional 

perusahaan.  

c. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan yang diotorisasi.  

d. Keandalan dalam pencatatan akuntansi.  

e. Melindungi saldo kas dari penyelewengan, manipulasi dan pencurian 

Untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan 

secara efektif dan efisien maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan harus diawasi, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki harus 

digunakan secara efisien, sehingga perusahaan perlu memiliki suatu sistem 

pengendalian internal. 

4. Pengertian Kas  

Menurut Martini., (2012) Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk 

kegiatan oprasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena 

dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat 
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pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membayar kegiatan 

entitas.  

5. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal 

 Unsur Pengendalian Internal menurut COSO (2019) meliputi hal-hal berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

b. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

c. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) 

 Kebijakan dan prosedur yang membantu mengurangi resiko dalam 

pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

1) Menganalisis pemisahan tugas, seperti tanggung jawab untuk melaksanakan 

transaksi, memelihara penjagaan aktiva, dsb. 

2) Menganalisis pengendalian pemrosesan informasi, mengacu pada otorisasi, 

kelengkapan, dan akurasi transaksi. Pengendalian ini terutama relevan 

dengan audit laporan keuangan. Pada saat ini, kebanyakan entitas, tampa 

memperhatikan ukurannya, menggunakan komputer untuk pemerosesan 

informasi secara umum dan untuk sistem akuntansi secara khusus, 

pengendalian sistem akuntansi secara khusus (berbasis komputer) dibagi 

menjadi dua yaitu : 

• Pengendalian umum, untuk mengendalikan pengenbangan program, 

perubahan program, operasi komputer, dan untuk pengamanan akses 

terhadap data program. Pengendalian umum dibagi menjadi lima jenis 

pengendalian umum : 

1) Pengendalian organisasi dan operasi, berhubungan dengan 

pengendalian lingkungan. 
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2) Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. Prosedur 

yang berguna dalam menyediakan pengendalian yang dibutuhkan 

yaitu : 

a) Perancangan sistem 

b) Setiap sistem mempunyai spesifikasi tertulis 

c) Pengujian sistem 

d) Manajer teknologi informasi, administrator database, personel 

pemakai informasi, dan tingkat manajemen harus setuju 

dengan sistem yang digunakan 

e) Perubahan program harus disetujui sebelum 

pengimplementasian 

Pengendalian dokumentasi yang berkenaan dengan dokumentasi 

dan catatan sebuah perusahaan untuk menguraikan aktivitas 

perosesan komputer, dokumentasi mencakup: 

a) Instruksi pengoprasian bagi operator komputer 

b) Prosedur pengendalian yang akan diikuti oleh operator dan 

pemakai 

c) Uraian dan contoh dari masukan dan keluaran yang diperlukan 

3) Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, factor penting 

pada tingkat keandalan yang tinggi dari teknologi informasi saat 

ini. Pengendalian ini mencakup hal-hal berikut : 

a) Pembacaan dua kali (dual read)  

b) Pengujian keseimbangan  

c) Pengujian gema (echo check) 
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d) Baca setelah ditulis (read after write) 

4) Pengendalian akses, mencegah penggunaan yang tidak terotorisasi 

dari peralatan teknologi informasi, file data, dam pemograman 

komputer. Pengendalian khusus meliputi penjagaan fisik, 

perangkat lunak, dan prosedur. 

5) Pengendalian data dan prosedur, suatu prosedur untuk 

mengendalikan operasi komputer sehari-hari, meminimalkan 

kemungkinan kekeliruan pemerosesan. Fungsi pengendalian data 

dan prosedur melipiti : 

a) Penerimaan dan pemeliharaan semua data yang akan diperoses 

b) Akuntansi untuk semua data masukan 

c) Penindaklanjutan dari kekeliruan  

d) Pemeriksaan distribusi output dengan tepat 

• Pengendalian aplikasi, pengendalian ini dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu : 

1) Pengendalian input, yaitu pengendalian program cadangan untuk 

mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dalam data yang 

dimasukan untuk diproses, pengendalian ini meliputi pengendalian 

verifikasi, editing komputer atau pendeteksi data. 

2) Pengendalian pemerosesan, dirancang untuk menyediakan 

keyakinan yang memadai bahwa pemerosesan komputer telah 

dilaksanakan seperti yang ditujukan untuk apikasi tertentu, 

pengendalian ini meliputi total pengendalian, label 
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pengidentifikasian data, pengecekan kelayakan, laporan sebelun 

dan sesudah, pengujian urutan, proses pengeluaran data. 

3) Pengendalian output, dirancang untuk memastikan bahwa hasil 

pemerosesan adalah benar dan hanya personil yang memiliki 

otoritas yang menerima. Tujuan ini dipenuhi dengan rekonsiliasi 

total, perbandingan dengan dokumen sumber, dan peninjauan 

secara visual. 

3) Menganalisis pengendalian fisik  

4) Menganalisis review kinerja yang dilakukan perusahaan 

 

d. Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication) 

 Informasi dan komunikasi digunakan untuk menunjang aktivitas 

perusahaan dan memungkinkan orang-orang di organisasi mendapatkan informasi 

yang bermanfaat terkait pengendalian internal dan dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan. 

Informasi dan komnikasi terdiri dari: 

1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. 

2) Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya 

3) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat. 

4) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan 

secara tepat. 

e. Kegiatan Pengawasan (Monitoring Activities) 
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 Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan telah 

beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah disesuaikan dengan perubahan 

kondisi. 

Menurut Muyadi (2016) unsur pokok pengendalian internal adalah: 

a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Pembagian tugas didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

b) Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi 

c) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap transaksi. 

d) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Setiap 

transaksi yang terjadi harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. Setiap petugas memiliki tugas dan wewenangnya masing-

masing dan dapat bertanggung jawab atas tugasnya. 

e) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organsisasi. Praktik yang sehat adalah pelaksanaan kerja sesuai dengan 

fungsi setiap unit organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 

perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

f) Penggunaan formulir bernomor urut cetak dan pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

g) Pemeriksaan mendadak terhadap obyek-obyek yang dianggap penting. 
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h) Pembagian tugas, setiap transaksi tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja 

tanpa ada peran dari pihak lain. 

i) Rotasi jabatan, perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin dapat 

mencegah adanya persekongkolan yang mungkin terjadi antar karyawan. 

j) Keharusan mengambil cuti, ketika petugas yang berwenang mengambil cuti 

maka tugasnya akan digantikan oleh yang lain. Dengan demikian apabila 

terjadi kecurangan akan segera terungkap oleh petugas yang baru. 

k) Pencocokan fisik aset dengan yang ada di catatan secara periodik. 

l) Pembentukan unit organisasi khusus (satuan pengawas intern) untuk 

mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian internal. 

m) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya akan dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. 

Untuk itu sebelum merekrut calon karyawan harus diadakan seleksi 

karyawan terlebih dahulu. 

6. Pengendalian Internal Berbasis komputer (computer based information 

system) 

Pengendalian internal CBIS Menurut James (2007) dibagi dalam dua 

kategori utama, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian 

umum diterapkan pada serangkaian eksposur yang secara sistematis mengancam 

integritas semua aplikasi yang diproses dalam lingkungan CBIS. 

a. Pengendalian sistem oprasi  

Sistem oprasi merupakan program pengendalian komputer yang 

memungkinkan pengguna dan aplikasi bersama-sama menggunakan dan 
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mengaksis sumber daya komputer, seperti prosesor, memori utama berbasis 

data, dan printer. 

Teknik pengendalian sistem oprasi  

1) Pengendalian hak istimiwa, dalam mengakses direktori, file, aplikasi, 

dan sumber daya lainnya ini menentukan direktori, file, aplikasi, dan 

sumber daya lainnya yang dapat diakses oleh individu atau kelompok. 

Hak istimewa harus diadministrasi dengan hati-hati dan diawasi secara 

ketat agar sesuai dengan kebijakan organisasi dan prinsip-prinsip 

pengendalian internal. 

2) Pengendalian kata sandi, Kata sandi merupakan sebuah kode rahasia 

yang dimasukan oleh pengguna agar dapat mengakses system, aplikasi, 

file data, atau server jaringan. 

3) Pengendalian toleransi kesalahan  

Kemampuan sistem untuk melanjutkan oprasi ketika sebagian sistem 

gagal karena kegagalan prangkat lunak, kesalahan program aplikasi, 

ataulah kesalahan operator seperti: 

a. Pasokan daya listrik bisa diinterprerupsi 

Daya listrik cadangan yang disiapkan, sehingga dapat dikendalikan. 

Hal ini akan mencegah terjadinya kehilangan data yang membuat 

sistem mengalami kegagalan secara tidak terkendali. 

b. Pemrosesan majemuk  

Digunakan dua prosedur dalam waktu yang bersamaan akan 

meningkatkan output operasi normal. Jika terjadi kegagalan pada 
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salah satu prosesor, prosedur yang satunya akan menyeimbangkan 

beban kerja dan menyediakan cadangan data secara lengkap. 

 

b. Pengendalian Manajemen Data 

Pengendalian manajemen data memiliki dua katagori umum pengendalian akses 

dan pengendalian pendukung. Pengendalian akses dirancang untuk mencegah 

individu yang tidak memiliki otorisasi untuk memeriksa, menganbil, merusak 

atau mengoprasi data organisasi. Pengendalian pendukung memastikan bahwa 

dalam peristiwa hilangnya data karena akses yang tidak sah, kegagalan 

peralatan, atau bencana fisik, organisasi dapat memulihkan file dan basis data. 

Teknik pengendalian manajemen data  

1) Pengendalian akses  

Resiko terhadap basis data perusahaan mencakup korupsi pencurian, 

penyalahgunaan dan perusakan data. Ancaman ini bisa berasal dari 

penyusup yang memiliki otorisasi, maupun yang tidak memiliki otorisasi. 

2) Pengendalian pendukung  

Data bisa dikorupsi dan dirusak oleh berbagai tindakan yang berbahaya dari 

hacker eksternal, karyawan yang kecewa, kegagalan disket, kesalahan 

program. Hal ini dilakukan hanya jika basis data dibuatkan cadangan 

terlebih dahulu. 

c. Pengendalian struktur organisasi  

Kecenderungan dalam lingkungan CBIS adalah mengonsolidasikan aktivitas 

sebuah aplikasi dapat mengesahkan, memproses, dan mencatat semua aspek 

dari sebuah transaksi. Jadi fokus pengendalian pemisahan tugas bergeser dari 
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tingkat oprasionalke relasi organisasi yang lebh tinggi dalam fungsi layanan 

komputer.  

Teknik pengendalian struktur organisasi  

1) Memisahkan pengenbangan system dari oprasi komputer  

2) Memisahkan administrasi basis data dari fungsi lain  

d. Pengendalian pengenbangan sistem  

Diperhatikan karena ada dua alasan : 

1) Pembuatan sistem informasi mewakili transaksi keuangan signifikan yang 

memerlukan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. 

pengenbangan sistem sama dengan proses manufaktur lainnya yang 

menghasilkan produk yang rumit melalui beberapa tahap. Transaksi ini 

harus direncanakan melalui beberapa tahap . transaksi ini harus 

direncanakan, diotorisasi, dijadwalkan, dihitung, dan dikendalikan. 

2) Menekan produk yang dihasikan oleh SDLC.  

Kualitas system informasi akuntansi berhubungan langsung dengan 

aktivitas SDLC yang menghasilkannya. System ini digunakan untuk 

menyajikan informasi akuntansi ke pengguna internal maupun eksternal. 

Tanggung jawab akuntansi adalah untuk memastikan bahwa system tersebut 

sesuai dengan konvensi dan peraturan akuntansi, serta dapat dikendalikan 

dengan baik.  

Teknik pengendalian pengenbangan sistem  

a. Aktivitas otorisasi sistem 

b. Partisipasi audit internal 

e. Pengendalian pemeliharaan sistem  
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Penting sekali diingat bahwa sistem tidak statis selama periode ini melainkan, 

sistem tersebut mengalami perubahan subtansional yang memerlukan biaya 

berkali-kali lebih banyak dari biaya implementasi awal.  

Tenik pengendalian pemeliharaan sistem 

1) Otorisasi pemeliharaan, pengujian, dan dokumentasi  

2) Pengendalian perpustakaan program sumber  

f. Keamanan dan pengendaian pusat komputer  

Tujuan dari pengendalian pusat komputer yaitu menciptakan sebuah lingkaran 

yang aman. Para akuntan secara rutin mempelajari lingkungan fisik dari pusat 

komputer sebagai bagian dari pekerjaan audit tahunan mereka. Bidang ini 

berpengaruh pada informasi catatan akuntansi, pemrosesan transaksi, dan 

efektivitas pengendalian internal. 

Teknik keamanan dan pengendalian pusat komputer  

1) Konstruksi fisik, idealnya pusat komputer harus ditempatkan di dalam 

sebuah gedung berlantai satu yang kontruksinya kuat dan aksesnya 

dikendalikan. 

Utilitas dan jujur komunikasi harus aksesnya dikendalikan dan jalur 

komunikasi harus ditempatkan di bawah tanah, jendela-jendela gedung 

jangan dibuka, Sistem penyaring udara harus berada di tempat yang tidak 

terkena serbuk atau debu. 

2) Lokasi, lokasi fisik pusat komputer secara langsung mempengaruhi resiko 

kerusakan sebisa mungkin, pusat komputer tersebut harus jauh dari bahaya 

buatan manusia atau alam . 
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3) Akses, akses ke pusat komputer harus dibatasi pada oprator dari para 

pekerja lain yang bekerja disana.  

4) Pendingin udara  

5) Pasokan daya listrik 

6) Pemadam kebakaran, ancaman yang paling umum pada peralatan komputer 

perusahaan adalah kebakaran. 

7) Perencanaan pemulihan kerusakan  

g. Pengendalian internet dan intranet  

Topologi jaringan terdiri dari berbagai konfigurasi yaitu saluran komunikasi, 

komponen perangkat keras, perangkat lunak. 

Teknik pengendalian internet dan intranet  

1) Pengendalian kegagalan peralatan, pemeriksaan echo melibatkan 

penerimaan pesan untuk mengembalikan pesan ke pengirim. Pengirim 

tersebut membandingkan pesan yang diterima dengan salinan pesan asli 

yang disimpan. Jika ada perbedaan antara  pesan yang dikembalikan dan 

pesan aslinya, berarti kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengiriman dan 

pesan dikirim ulang. 

Pengendalian cadangan, cadangan data penting untuk misi perusahaan 

rentan terhadap ancaman akses yang sama seperti data produksi. 

2) Pengendalian ancaman subversive  

1. Tanda tangan digital  

2. Sertifikat digital 

3. Ferewall 

3) Pengendalian pesan 
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1. Penomoran berurutan, pemberian nomor pesanyang berurutan, nomor 

urut berurutan disisipkan dalam setiap pesanan. 

2. Catatan harian transaksi, harus mencatat id pengguna, waktu akses. 

h. Pengendalian pertukaran data elektronik 

Memastikan bahwa transaksi telah terotorisasi dan sah, mencegah akses yang 

tidak berwenang ke file data, dan memelihara jejak audit dari seluruh transaksi  

Teknik pengendalian pertukaran data elektronik 

1) Pengendalian akses, pengendalian ditetapkan pada perjanjian antara para 

mitra usaha. 

2) Pengendalian jejak audit catatan harian transaksi dapat direkonsiliasikan 

untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dimulai oleh system 

pembelian telah diterjemahkan dan dikomunikasikan dengan benar, dan 

sebaliknya. 

i. Pengendalian komputer pribadi  

Teknik pengendalian komputer pribadi 

1) Pengendalian organisasi 

2) Pengendalian akses 

3) Pengendalian cadangan  

4) Penguncian disket  

j. Pengendalian aplikasi  

Pengendalian aplikasi berkenaan dengan beberapa eksposure yang 

dikelomporan dalam tiga kategori besar: 

a. Pengendalian input, komponen pengumpula data dari sistem informasi 

bertanggung jawab untuk membawa data ke dalam sistem untuk diproses. 
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Pengendalian input pada tahap ini berusaha untuk memastikan transaksi-

transaksi tersebut sah, akurat, dan lengkap. 

b. Pengendalian pemerosesan, dibagi menjadi tiga : 

1. Pengendalian prosedur ke prosedur  

2. Pengendalian intervensi operator 

3. Pengendalian jejak audit  

c. Pengendalian output, memastikan sistem tidak hilang, tidak salah, 

memastikan tidak ada penyelewengan dan hak pribadi tidak terlanggar. 

 

 

 

 

 


