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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Andriani et al. (2018) mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas di KUD Sido Makmur dan dari evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa 

penerapan sistem informasi akuntansi telah dilaksanakan dengan baik. Namun 

meski demikian masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan 

pernyataan didalam teori yang dikemukakan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi, 

penyimpanan kas koperasi yang tidak dilakukan melalui bank dan hanya disimpan 

pada brankas yang terdapat di koperasi, penerimaan kas dari bank langsung 

diterima oleh pihak KUD, dan uang yang telah diterima dari bank langsung 

diletakkan di brankas KUD. 

 Pradana et al. (2017) menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan 

dan pengeluaran kas di KUD Seririt dan menemukan masih adanya penyimpangan 

pengendalian di beberapa unsur diantaranya, masih adanya rangkap jabatan dan 

belum adanya kebijakan yang mengatur tentang bonus atau reward untuk 

karyawan dalam unsur pengendalian lingkungan. Selain itu dalam sistem 

pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas didapati bahwa tugas dan 

tanggungjawab bendahara belum berjalan sesuai dengan ketetapan yang 

ditentukan. 

 Barata dan Kurniawati (2019) melakukan penelitian dengan mengevaluasi 

sistem pengendalian internal penerimaan kas terhadap penjualan tunai pada 

Koperasi Karyawan PT. Anabatic Technologies Tbk dan mengevaluasi beberapa 

hal diantaranya belum efekifnya pengendalian intern atas penerimaan kas pada 
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penjualan tunai dikarenakan belum bisa memenuhi 5 unsur pengendalian, 

penaksiran risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

pemantauan. Selain itu belum adanya pemisahan tanggung jawab antara kasir dan 

akuntansi dalam operasionalnya. 

 Samudra et al. (2015) melakukan analisis pengendalian kas pada Koperasi 

Unit Desa Sangatta dan menyimpulkan sistem dan prosedur pengendalian kas 

pada Koperasi Unit Desa Sangatta  telah memenuhi unsur sistem pengendalian 

intern, hanya saja masih perlu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kas dengan 

rekening pengendalian kas dalam buku besar. 

 Sofiawati et al. (2018) menyimpulkan berdasarkan hasil analisis terhadap 

sistem akuntansi penerimaan kas berdasarkan model Coso di Koperasi Unit Desa 

(KUD) Sri Mulyo masih adanya penyimpangan dengan perangkapan tugas pada 

bagian penerimaan kas. Selain itu sistem setoran harian yang diberlakukan masih 

sering terjadi keterlambatan. 

Dari penjabaran penelitian diparagraf sebelumya dapat disimpulkan terdapat 

kesamaan hasil penelitian dari jenis objek yang sama. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan Andriani et al. (2018) ,  Barata dan Kurniawati (2019), dan  Sofiawati 

et al. (2018) yaitu ditemukannya praktik rangkap jabatan yang disebabkan belum 

adanya kebijakan yang mengatur tentang pembagian tanggung jawab dan tugas 

dari perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktik rangkap jabatan antara 

tugas bagian kasir, akuntansi, dan bendahara yang dilakukan oleh satu orang. Hal 

tersebut terjadi akibat tidak dijalankannya sistem pengendalia internal pada unsur 

sutruktur orgaisasi dan pengendalian akivitas dengan baik. Sedangkan dari 
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penelitian yang dilakukan oleh  Andriani et al. (2018) hasil yang didapatkan 

adalah kurangnya pengendalian intern pada unsur pelaksanaan kerja secara sehat 

dalam hal pengawasan dan penilaian dan respon risiko. Seperti peggunaan brankas 

koperasi sebagai tempat penyimpanan kas dan tidak dibentuknya badan pengawas 

internal. Sehingga menyebabkan besarnya kemungkinan kecurangan terhadap 

proses penerimaan kas dan ketidak lengkapan dokumen-dokumen pendukung 

seperti nota. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh  Samudra et al. (2015) yang 

menyimpulkan sistem dan prosedur pengendalian kas yang dilakukan dapat 

dikatakan sebagai sistem akuntansi karena telah terpenuhinya unsur-unsur 

pengendalian intern seperti pelaksanaan kerja secara sehat dan pengendalian 

aktivitas dengan adanya pengorganisasian formulir, dokumen, dan laporan 

pencatatan. Contoh pengorganisasian dokumen terlihat dari pembubuhan cap 

“lunas” pada dokumen pengeluaran kas segera setelah dilakukannya pengiriman 

cek kepada kreditur. Pembubuhan cap ini dimaksudkan untuk mencegah adanya 

penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali. Selain itu digunakannya 

rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi pencatatan kas perusahaan dan 

menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatatan dalam register 

cek dan jurnal penerimaan kas. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Koperasi   

a. Pengertian Koperasi 

Moonti (2016) menjelaskan bahwa koperasi berasal dari kata co-operation 

yang berarti usaha bersama. Sehingga koperasi merupakan suatu bentuk peraturan 
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dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan orang tertentu pula, dan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan dasar. 

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992, koperasi di Indonesia sebagai “Badan 

usaha yang bersangkutan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkann asas kekeluargaan”. 

Berdasarkan UU No 17 tahun 2012, pasal 1 menyebutkan bahwa “Koperasi 

adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 

Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.” 

b. Prinsip-Prinsip Koperasi 

Berdasakan UU No. 17 tahun 2012 pasal 6 disebutkan bahwa terdapat tujuh 

prinsip Koperasi yang meliputi : 

1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 

2) Pengawasan oleh keanggotaan diselenggarakan secara demokrasi. 

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. 

4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 

5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, 

pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi. 
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6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan 

Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat 

lokal, nasional, regional, dan internasional. 

7) Koperasi berkerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 

c. Penggolongan Koperasi 

Penggolongan Koperasi sangat dipengaruhi oleh dasar atau latar belakang 

pembentukan Koperasi dan tujuan yang ingin dicapai. Moonti (2016) 

menggolongkan Koperasi kedalam kelompok-kelompok besar dimana kemudian 

dari masing-masing kelompok besar dapat digolongkan kedalam kelompok-

kelompok kecil dan khusus sebagai berikut : 

1) Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha sebagai berikut. 

a) Koperasi Konsumsi 

b) Koperasi produksi 

c) Koperasi pemasaran 

d) Koperasi kredit simpan pinjam 

2) Koperasi berdasarkan jenis komoditinya dibedakan menjadi : 

a) Koperasi Ekstratif 

b) Koperasi pertanian 

c) Koperasi industri 
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d) Koperasi jasa-jasa 

3) Koperasi berdasarkan daerah kerjanya dibedakan mejadi : 

a) Koperasi primer 

b) Koperasi pusat 

c) Operasi gabungan 

d) Koperasi induk 

2. Pengendalian Intern 

a. Pengertian Pengendalian Intern 

  Romney dan Steinbart (2015) mengartikan pengendalian intern merupakan 

suatu proses dan prosedur yang dijalanan sebagai jaminan tercapainya tujuan 

pengendalian telah terpenuhi. 

“Pengendalian intern (Internal Control) adalah suatu sistem pengendalian 

yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang 

diterapkan dalam perusahaan.” (Widjajanto, 2001) 

 Simkin et al. (2013) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern 

menjelaskan mengenai kebijakan, rancangan, dan prosedur yang dijalankan 

menejemen organisasi untuk tujuan melindungi aset, memastikan keakuratan dan 

kelengkapan informasi keuangan, dan juga untuk memenuhi tujuan bisnis 

organisasinya. 
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Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal merupakan serangkaian prosedur yang dijalankan perusahaan untuk dapat 

memenuhi tujuan perusahaan. 

b. Tujuan Pengendalian Intern 

Terdapat beberapa tujuan dari pengimplikasian pengendalian intern pada 

perusahaan menurut  Romney dan Steinbart (2015) sebagai berikut : 

1) Mengamankan aset dimana sistem pengendalian intern ini digunakan 

untuk mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan 

yang tidak sah. 

2) Mengelola catatan dengan detail untuk melaporkan aset perusahaan secara 

tepat dan wajar. 

3) Memberikan informasi yang akurat dan reliabel. 

4) Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. 

5) Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 

6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan menejerial yang telah ditetapkan. 

7) Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

Simkin et al. (2013) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern terdiri 

dari berbagai metode dan tindakan yang dirancang dan diimplementasikan 

kedalam suatu organisasi untuk mampu mencapai empat tujuan sebagai berikut : 

1) Melindungi aset-aset perusahaan dengan aman. 
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2) Memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi perusahaan. 

3) Mendorong kegiatan operasi perusahaann berjalan dengan efisien. 

4) Menegakkan kebijakan-kebijakan menejerial yang sudah ditentukan. 

ketika keempat tujuan dari pengendalian intern berhasil dicapai menandakan 

berhasilnya sistem pengelolaan perusahaan secara adil, transparan, dan akuntabel 

untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua kelompok pemegang 

kepentingan. 

  Widjajanto (2001) berdasarkan dari definisi yang dijabarkan bahwa 

pengendalian intern bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, 

melindungi aktiva perusahaan dari kecurangan, pencurian, dan pemborosan yang 

bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan baik dari internal maupun 

eksternal perusahaan. Selain itu pengendalian intern juga harus bisa memberikan 

kemudahan bagi perusahaan untuk melacak kesalahan yang terjadi akibat 

kesengajaan maupun keidaksengajaan sehingga proses audit dapat berjalan 

dengan lancar. 

Dapat disimpulkan dari tujuan-tujuan diatas bahwa pengendalian intern 

pada perusahaan bertujuan untuk melindungi, memastikan, dan mengelola aset 

perusahaan dari tindakan kecurangan maupun pencurian oleh piha-pihak tertentu. 

c. Fungsi Pengendalian Intern 

Menurut  Romney dan Steinbart (2015) pengendalian intern menjalankan 

tiga fungsi yang meliputi :  
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1) Fungsi pengendalian preventif (preventive control) yaitu fungsi 

dimana pengendalian intern digunakan sebagai pencegahan sebelum 

masalah timbul. 

2) Fungsi pengendalian detektif (detective control) pengendalian yang 

didesain utuk mendeteksi sebuah masalah pengendalian yang tidak 

terelakkan. 

3) Fungsi Pengendalian Korektif (corrective control) pengendalian yang 

mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan 

memulihkan dari kesalahan yang diakibatkan. 

d. Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Untuk bisa berjalan dengan baik menurut Mulyadi (2016) pengendalian intern 

harus memiliki beberapa unsur-unsur pokok sebagai berikut : 

1) Sruktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara 

Tegas 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan pembagian tanggung jawab 

menurut fungsi. Dimana pemberian tanggung jawab dalam struktur organisasi 

harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut, pertama adalah prinsip adanya 

pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaa, dan penyimpanan atau 

pengelolaan. Prisnsip kedua adalah suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung 

jawab penuh untuk melaksanakan seluruh tahap transaksi. 

2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan 
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Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

Leh karena itu dalam sebuah organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir 

merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk 

memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu 

penggunaan formulir harus diawasiduna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Dilain 

pihak, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan 

transaksi dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian 

dan keandalan yang tinggi. 

3) Pelaksanaan Kerja Secara Sehat 

Pelaksanaan kerja yang sehat merupakan tata cara pelaksanaan kerja yang 

dibuat untuk mendukung jalannya pengendalian intern perusahaan. Tata cara kerja 

yang sehat meliputi : 

a) Penggunaan formulir yang bernomor urut cetak. Nomor urut 

diperlukan dalam formulir sebagai pengawasan mengingat formulir 

merupakan alat otorisasi. 

b) Pemeriksaan secara mendadak tehadap objek-objek yang dianggap 

penting. 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi. Karena setiap pelaksanaan 

dilakukan oleh lebih dari satu pihak, maka akan menciptakan sebuah 
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sistem internal check, maka setiap unit organisasi akan melaksanakan 

praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya. 

d) Rotasi jabatan antara pegawai untuk tujuan mencegah dan memutus 

mata rantai kolusi didalam perusahaan. 

e) Kewajiban untuk cuti karyawan agar dapat digantikan dengan 

karyawan yang lain. 

f) Pencocokan harta fisik perusahaan dengan catatatan guna menjaga 

ketelitian dan keandalan data perusahaan. 

g) Adanya staf bagian pemeriksa intern yang disebut staf pengawas intern 

(SPI). Dimana untuk menjaga objektifitas dan efektivitas pengawasan 

staf pengawas intern harus mandiri dan tidak ikut campur dalam 

kegiatan operasional perusahaan. 

4) Karyawan dengan Kualitas yang Sesuai Tanggung Jawab 

Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, 

berbagai cara berikut dapat dilakukan seperti melakukan seleklsi penerimaan 

calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan 

melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi setiap karyawan yang 

disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. 

Unsur pengendalian intern menurut COSO 1992 dalam  Romney dan 

Steinbart (2015) menyebutkan bahwa pengendalian internal harus memiliki tujuh 

unsur sebagai berikut : 
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1) Lingkungan Internal 

Ingkungan internal (internal environment) meliputi budaya perusahaan yang 

dapat memengaruhi cara organisasi dalam menentukan strategi dan tujuan, 

merumuskan struktur aktivitas bisnis, dan mengindetifikasi, menilai, serta 

merespon resiko. Lingkungan internal ini menjadi sebuah dasar yang penting 

dimana kelemahan dan kekurangan yang terjadi didalam lingkungan internal 

perusahaan akan dapat berdampak pada terjadinya kerusakan pada menejemen 

perusahaan. Lima cangkupan lingkungan internal meliputi : 

a) Filosofi menejemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. 

Setiap perusahaan selalu memiliki filosofi atau kepercayaan yang dianut 

bersama dalam setiap proses penentuan kebijakan, prosedur, komunikasi, serta 

keputusan yang akan diambil. Selain itu perusahaan juga memiliki selera risiko 

yang merupakan besarnya jumlah risiko yang mampu diambil dan ditanggung 

perusahaan dalam proses pencapaian tujuan dan sasarannya. Semakin 

bertanggungjawab filosofi, gaya pengoperasian, dan semakin baik komunikasi 

yang dilakukan, maka akan semakin besar juga kemungkinan karyawan bertindak 

dengan tanggungjawab. Jika menejemen hanya memiliki sedikit perhatian 

terhadap pengendalian intern dan menejmen risiko akan berakibat pada semakin 

rendah tanggungjawab karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

b) Komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. 

c) Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. 
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Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 mensyaratkan perusahaan 

publik untuk membentuk komite audit yang berasal dari dewan luar dan bersifat 

independen. Komite audit sendiri bertanggungjawab terhadap pelaporan 

keuangan, kepatuhan peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan 

pengawasan baik auditor internal maupun eksternal. 

d) Struktur organisasi. 

Beberapa aspek-aspek penting dari struktur organisasi menyertakan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Sentralisasi atau desentralisasi wewenang. 

 Hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. 

 Organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan 

pemasaran. 

 Bagaimana alokasi tanggungjawab memengaruhi ketentuan 

informasi. 

 Organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pegauditan, dan 

fungsi sistem informasi. 

 Ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. 

e) Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dikomunikasikan menggunakan 

deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, 

kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. 



18 

 

 

f) Standar- standar sumber daya manusia. 

Kebijakan sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur 

kondisi kerja, insentif pekerjaan, dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan 

dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan yang loyal.  

Beberapa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang penting 

dilakukan meliputi perekrutan untuk pekerjaan yang berdasarkan latar belakang 

pendidikan, pengalaman, pencapaian, kejujuran, dan integritas, serta persyaratan 

kerja yang sesuai. Hal pening lainnya juga meliputi mengompensasi, 

mengevaluasi, promosi yang didasarkan pada kinerja dan kualifikasi, pelatihan, 

pengelolaan pegawai yang tidak puas, pemberhentian, liburan dan rotasi tugas, 

perjanjian kerahasiaan dan asuransi ikatan kesetiaan, serta menuntut dan 

memenjarakan pelaku. 

2) Pengaruh eksternal. 

Pengaruh ekstenal ini meliputi persyaratan-pesyaratan yang diajukan oleh 

bursa efek, badan-badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. 

a) Penetapan Tujuan 

Komponen pengendalian intern yang ke dua menurut COSO adalah penetapan 

tujuan. Penetapan tujuan merupakan langkah dalam merancang visi dan misi 

perusahaan dimana menjadi tanggungjawab menejemen. Terdapat empat tujuan 

menurut COSO yang meliputi : 
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1) Tujuan strategis (strategic objective), merupakan tujuan tingkat tinggi 

yang sejajar dan mendukung misi perusahaan yang dapat menentukan 

nilai pemegang saham perusahaan. 

2) Tujuan operasi (operational objective), tujuan yang berhubungan 

dengan efektivitas dan efisiensi  terhadap operasi perusahaan dan dapat 

digunakan sebagai dasar acuan pengalokasian sumber daya. 

3) Tujuan pelaporan (reporting objective), tujuan untuk membantu 

memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan 

perusahaan. Membantu meningkatkan pembuatan keputusan. Serta 

mengawasi aktivitas dan kinerja perusahaan. 

4) Tujuan kepatuhan (compliance objective), tujuan yang dibuat untuk 

mendorong perusahaan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku. Penilaian terhadap reputasi perusahaan dapat 

dilihat dari bagaimana perusahaan mampu mematuhi setiap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

3) Identifikasi Kejadian  

Kejadian (event) didefinisikan COSO sebagai “sebuah insiden atau peristiwa 

yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi 

implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki 

dampak positif atau negatif atau keduanya.” Kejadian merupakan sesuatu yang 

tidak pasti artinya perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan 

akan terjadi, dampak apa yang bisa disebabkan, dan bagimana kejadian dapat 

memicu kejadian yang lain. Untuk itu perusahaan ditutut untuk mampu 
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mengantisipasi seluruh kemungkinan-kemungkinan kejadian negatif atau positif, 

menentukan kejadian yang lebih dan kurang untuk terjadi, dan memahami 

hubungan timbal balik dari suatu kejadian. 

4) Penilaian dan Respon Risiko 

Dalam menentukan tujuan perusahaan pemimpin perusahaan juga harus 

mampu untuk mengindentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin dapat 

terjadi selama proses pencapaian tujuan. Risiko sendiri dibagi menjadi dua jenis 

yaitu risiko bawaan dan risiko residual. Risiko bawaan adalah kelemahan yang 

dimiliki oleh setiap penetapan akun atau transaksi yang terjadi tanpa adanya 

pengendalian internal. Risiko residual merupakan risiko yang masih muncul 

ketika menejemen telah selesai mengimplemetasikan pengendalian internal.  

Terdapat empat cara yang bisa digunakan menejemen untuk merespon risiko 

yaitu : 

a) Mengurangi, mengimplementasikan sistem pengendalian intern 

merupakan cara untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. 

b) Menerima, menerima kemungkinan dan dampak dari risiko. 

c) Membagikan, cara merespon risiko dengan membagikan atau 

mengalihkan risiko kepada orang lain dalam bentuk asuransi 

pembelian, mengalihdayakan sebuah aktivitas, atau masuk ke dalam 

transaksi lindung nilai (hedging). 

d) Menghindari, menghindari artinya tidak melakukan aktivitas yag dapat 

menciptakan sebuah risiko. Penghindaran ini bisa dilakukan dengan 
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cara menjual sebuah divisi, keluar dari lini produk, atau tidak 

memperluas perusahaan seperti yang direncanakan. 

Untuk memastikan bahwa sebuah sistem telah berjalan dengan efektif 

menejemen menggunakan strategi penilaian dan respon risiko melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 

a) Memperkirakan kemungkinan dan dampak. 

b) Mengidentifikasi pengendalian. 

c) Memperkirakan biaya dan manfaat. 

d) Menentukan efektivitas biaya dan manfaat. 

e) Mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau 

menghindari risiko. 

5) Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, aturan, dan prosedur yang dilakukan 

untuk memberikan jaminan bahwa pencapaian tujuan pengendalian dan penilaian 

risiko telah dilakukan. Untuk itu menejemen harus dapat memastikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a) Pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi 

risiko hinggal level yang dapat diterima. 

b) Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui 

teknologi. 
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c) Aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalanan sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. 

Kategori-kategori prosedur pengendalian yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

a) Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak 

Otorisasi merupakan penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti 

dan kemudian diberdayakan guna menjalankan fungsi organisasi tertentu. Bentuk 

dari otorisasi dapat berupa penandatanganan, penginisialisasian, atau pemasukan 

kode pengotorisasian pada sebuah dokumen atau catatan. Terdapat dua jenis 

otorisasi yaitu otorisasi umum (general authorization) dan otorisasi khusus 

(specific authorization). Otorisasi umum (general authorization) sebuah prosedur 

dimana perusahaan menugaskan pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa 

adanya persetujuan khusus. Otorisasi khusus (specific authorization) merupakan 

konsekuensi dari adanya beberapa aktivitas atau transaksi tertentu yang harus 

diotorisasi secara khusus. 

b) Pemisahan tugas 

Sistem pengendalian intern yang baik tidak mensyaratkan adanya pegawai 

yang memiliki banyak tanggungjawab terhadap suatu transaksi atau aktivitas 

bisnis. Pemisahan tugas harus dibedakan antara pemisahan tugas akuntansi dan 

pemisahan tugas sistem. 

Pemisahan tugas akuntansi (segregation of accounting duties) yang efektif 

dapat tercapai jika adanya pemisahan antara fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, 

dan fungsi penyimpanan. 
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Pemisahan tugas sistem (segregation of system duties) bertujuan untuk 

mencegah tindakan menyamarkan penipuan oleh pihak-pihak yang memiliki akses 

tidak terbatas ke komputer, program, dan data langsung. Dari tujuan itu maka 

wewenang dan tanggung jawab harus dibedakan sesuai dengan fungsi-fungsi 

seperti fungsi administrator sistem, menejemen jaringan, menejemen keamanan, 

menejemen perubahan, pengguna, analisis sistem, pemrograman, operasi 

komputer, perpustakaan sistem informasi, dan pengendalian data. 

c) Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi 

Pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal seperti komite 

pengarahan (streering committee), rencana induk strategis, rencana 

pengembangan proyek, jadwal pengelolaan data, pengukuran kinerja sistem, dan 

tinjauan pasca implementasi. 

d) Mengubah pengendalian menejemen. 

e) Mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. 

f) Pengamanan aset, catatan, dan data. 

Dalam melakukan pengamanan aset perusahaan bisa melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. 

2) Memelihara catatan akurat dan seluruh aset. 

3) Membatasi akses terhadap aset. 

4) Melindungi catatan dan dokumen. 
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g) Pengecekan kinerja yang independen 

Pengecekan kinerja yang independen bertujuan untuk membantu memastikan 

bahwa transaksi diproses dengan tepat. Pengecean independen ini meliputi : 

a. Tinjauan tingkat atas 

b. Tinjauan analitis, merupakan sebuah pemeriksaan hubungan diantara set-

set data yang berbeda. 

c. Rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. 

d. Perbandingan antara kualitas akrual dengan nilai yang dicatat. 

e. Akuntansi double-entry.  

f. Tinjauan independen. 

6) Informasi dan Komunikasi 

Tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi adalah untuk memeroleh, 

mengumpulkan, mencatatan, memproses, menyimpan, meringkas, dan 

melaporkan informasi tentang sebuah organisasi. Dimana selanjutnya informasi 

yang berhasil diidentifikasi dan dilaporkan harus dikomunikasikan kepada pihak 

internal maupun eksternal perusahaan untuk menyediakan sebuah infrormasi yang 

digunakan untuk menjalankan aktivitas pengendalian internal harian. 

Terdapat tiga prinsip dalam kerangka informasi dan komunikasi yang berlaku 

sebagai berikut : 
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a) Mendapatkan atau menghasilkan infromasi yang relevan dan 

berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. 

b) Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan 

tanggungjawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-

komponen lain dari pengendalian internal. 

c) Mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada 

pihak-pihak eksternal. 

7) Pengawasan 

Setiap sistem pengendalian internal yang sudah dipilih menejemen harus 

dilakukan pengawasan, evaluasi, dan juga modifikasi sesuai kebutuhan yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Metode-metode pengawasan dalam 

pengawasan kinerja yang mampu dilakukan menejemen meliputi : 

a) Menjalankan evaluasi pengendalian internal. 

b) Implementasi pengawasan yang efektf yang meliputi pelatihan dan 

pendampingan kepada pegawai, mengawasi kinerja, mengoreksi 

kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. 

c) Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban meliputi 

anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas 

perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan 

prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi varians yang signifikan. 

d) Mengawasi aktivitas sistem. 
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e) Melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. 

f) Menjalankan audit berkala. 

g) Mempekerjakan petugas keamanan komputer dan chief compliance 

officer yang bertugas terhadap keamanan sistem, independen dari 

fungsi sistem informasi, dan melapor kepada chief operating officer 

(COO) atau CEO. 

h) Menyewa spesialis forensik seperti penyidik forensik dan spesialis 

forensik komputer. 

i) Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. 

j) Mengimplementasikan hotline penipuan sebagai cara yang efektif 

untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan konflik whistle blower. 

3. Prosedur Penjualan 

Widjajanto (2001) dalam menciptakan sebuah sistem pengendalian intern 

yang baik adalah harus adanya pemisahan terhadap tiga fungsi yaitu fungsi 

pelaksanaa, penyimpanan, dan pencatatan. Pemisahan ketiga fungsi tersebut 

bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling uji (internal check) antar ketiga 

fungsi tersebut. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut meliputi : 

a. Fungsi pelaksanaan penjualan, tercermin dalam penanganan pesanan 

dari pelanggan yang ditangani oleh bagian penjualan dan bagian kredit. 
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Pelanggan

1. Pesanan Pembelian 7. Faktur

2. Persetujuan Kredit

3. Perintah Pengiriman

    Barang

4. Pengeluaran

    Barang

6. Pemberitahuan

    Pengiriman Barang

5. Barang

8. Masukan Kinerja

    Pelanggan

Penanganan

Pesanan

Pengiriman 

Barang

Penyimpanan 

Barang

Pencatatan

dan

Penagihan

Pencatatan

Kinerja

Pelanggan

b. Fungsi penguasaan dan penanganan barang (custodianship), fungsi ini 

tercermin dalam kegiatan pengeluaran barang dari gudang dan 

pengiriman barang oleh bagian pengiriman barang. 

c. Fungsi pencatatan dan pengelolaan tagihan, yang ditangani oleh bagian 

akuntansi dan bagian penagihan sebagai akibat dari penjualan dan 

penyerahan barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambaran diagram prosedur penjualan  (Widjajanto, 2001) prosedur 

penjualan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pesanan pembelian dari pelanggan akan masuk kepada bagian 

penanganan pesanan. 

Gambar 2.1 Diagram Prosedur Penjualan 
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b. Bagian penanganan pesanan dan pelanggan melakukan persetujuan 

kredit yang menghasilkan sebuah dokumen yaitu pencatatan kinerja 

pelanggan. 

c. Selanjutnya bagian penanganan pesanan memberikan informasi kepada 

bagian pengiriman barang untuk melakukan pengiriman barang. 

d. Setelah mendapat informasi maka bagian pengiriman akan melakukan 

konfirmasi tehadap bagian penyimpanan atau gudang untuk 

mengeluarkan barang sesuai pesanan pelanggan. 

e. Barang yang sudah dikeluarkan dari gudang kemudian dikirimkan 

langsung kepada pelanggan. 

f. Kemudian bagian pengiriman akan memberitahu mengenai pengiriman 

barang yang dilakukan ke pelanggan kepada bagian pencatatan dan 

penangihan. 

g. Terakhir bagian pencatatan dan penagihan akan mengirimkan faktur 

kepada pelanggan sebagai dokumen penerimaan kas.  

4. Prosedur Penerimaan Kas 

Widjajanto (2001) menjelaskan tujuan dari prosedur penerimaan kas adalah 

untuk menghindari atau menekan kemungkinan terjadinyan kerugian terhadap kas. 

Prosedur penerimaan kas mengatur tentang penyetoran kas yang cepat, sentralisasi 

penanganan kas, pengelolaan kas yang hati-hati, serta pencatatan yang cepat dan 

cermat terhadap seluruh penerimaan kas.  
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Pelanggan

Akuntasi 

Piutang

Akuntasi 

Buku Besar

Unit

Penerima

Kiriman

Satuan

Pengawas

Intern

Kasir

Bank

1. Cek dan Pengantar

Pembayaran

2b. Pengantar

      Pembayaran
2a. Cek

3. Cek dan Slip

    Setoran

4. Total

    Kelompok

5. Voucher

    Jurnal

6. Slip Setoran

    dan Rekening

    Koran

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur penerimaan kas melaui tahap sebagai berikut : 

a. Uang diterima dalam bentuk cek dan semua cek diterima oleh unit khusus 

penerima dana (mail room) pada bagian kesekretariatan. 

b. Cek-cek tersebut diterima dengan disertai surat pengantar (remittance 

advice) yang menjelaskan mengenai tujuan pembiayaan bersangkutan. 

c. Uang diasumsikan diterima dari pelunasan piutang, sehingga surat 

pengantar pembayaran diteruskan oleh unit penerima kas kebagian 

piutang. 

Dari prosedur diatas  Widjajanto (2001) menjelaskan bahwa terdapat tiga 

fungsi yang menciptakan suatu mekanisme saling uji (internal check) yaitu : 

a. Fungsi pencatatan, suatu fungsi yang dilaksanakan oleh unit penerima 

kiriman, akuntansi piutang, dan akuntansi buku besar (general ledger). 

Gambar 2.2 Diagram Prosedur Penerimaan Kas 
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b. Fungsi penyimpanan dan pengelolaan, merupakan kewenangan untuk 

mengesahkan dan menyetorkan cek ke bank yang merupakan 

tanggungjawab unit kasir. 

c. Fungsi pengawasan, fungsi yang dilaksanakan oleh satuan pengawas 

intern. 

 




