
 
 

38 
 

 BAB IV 

HASIL PENELTIAN DAN ANALISIS 

 

4.1 Sejarah berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

Sejarah awal perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkakan di akhir 

abad ke-19, saat perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan 

pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. 

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaanperusahaan Belanda 

tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di 

awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang 

Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai 

listrik dan gas yang bersama-sama menghadap Presiden Soekarno untuk 

menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik 

Indonesia. Pada 27 oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk 43 44 Jawatan 

Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 

pembangkit listrik sebesar 157,5 MegaWatt. 

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN 

(Badan Pimpinan umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, 

gas dan kokas yang dibubarkan tahun 1965. Pada saat yang sama, 2 perusahaan 

negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik 

negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.  

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status PLN ditetapkan 

sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan dengan tugas menyediakan listrik bagi kepentingan umum. 
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Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor 

swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status 

PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan 

juga sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam menyediakan listrik 

bagi kepentingan umum. B. B. 

4.2 Gambaran Umum Tentang PT. PLN(Persero) UPJ Semarang Barat 

Penelitian ini dilakukan di PT PLN(Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Semarang 

Barat yang berdiri di tengah pusat kawasan industri  yang dengan penuh dinamika, 

yaitu PT.PLN (Persero) beberapa mengalami perubahan nama unit ini, antara lain 

PLN Rayon, Unit Pelayanan dan Pelanggan, dan akhirnya menjadi Unit Pelayanan 

dan Jaringan (UPJ), akan Pelayanan Pelanggan, hingga sekarang, yang mana hal 

tersebut karena mematuhi peraturan yang ada dan ditetapkan. 

Meski beberapa kali berganti nama, secara substansial bidang layanan realtif sama, 

yakni melayani masyarakat dengan jasa kelistrikannya. Mulai dari Sambung Baru, 

Perubahan Daya dan berbagai Pelayanan Teknis. 

Kemudian yang terakhir, PT PLN UPJ Semarang Barat sendiri terdiri dari beberapa 

wilayah kerja, yang meliputi sebagian besar Kota Semarang dikawasan industri dan 

sebagai pembatas wilayahnya yaitu jembatan banjir kanal barat. 

4.2.1 Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan 

terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.  

4.2.2 Misi 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
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4.2.3 Budaya 

a. Saling percaya 

b. Integritas 

c. Peduli 

d. Pembelajar 

4.2.4 Moto 

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik 

  

STRUKTUR ORGANISASI 

PT PLN (PERSERO) UPJ SEMARANG BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya struktur organisasi ini, untuk memberikan tanggung jawab untuk pegawai 

maupun karyawan PT PLN UPJ Semarang Barat untuk berkerja dengan sepenuhnya 

dan melayani masalah-masalah, keluhan dan gangguan di setiap sekitar  UPJ untuk 

menunjang opearsional kerja dengan mensejahterakan masyarakat disekitarnya. 

A. Job Description 

1. Manajer 

a. Tujuan : 

Manajer UPJ 

Supervisor Teknik 

 

Supervisor TEL 

(Transaksi Energi) 

Supervisor 

Administrasi 

Staff Teknik 

Staff Gudang 

Staff TE (Transaksi 

Energi) 

Staff Administrasi 
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Bertanggung jawab atas pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi tenaga listrik, niaga dan pelayanan pelanggan sesuai dengan 

kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan 

secara efisien dan efektif dengan mutu dan keandalan untuk mencapai 

target kinerja unit. 

b. Tugas: 

 Mengkordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja 

untuk mencapai kinerja unit.  

 Mengkoordinir pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan 

(K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja. 

 Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk 

mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.  

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tata Usaha 

Langganan (TUL).  

 Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan.  

 Melakukan evaluasi Realisasi Kinerja Rayon.  

 Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan 

jaringan distribusi. 

 Melakukan pengendalian komunikasi dan hubungan kerja internal dan 

eksternal dengan stakeholder perusahaan. 

2. Supervisior Teknik 

a. Tujuan 

Bertanggung jawab atas pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi, pemantauan susut distribusi dan upaya penurunannya, 

pengelolaan dan pengembangan asset jaringan dan konstruksi distribusi 

serta penyambungan dan pemutusan. 

b.Tugas 

 Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi.  

 Memelihara jaringan distribusi.  
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 Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas 

pelayanan teknik.  

 Memantau dan mengevaluasi susut distribusi dan upaya penurunannya.  

 Mengelola asset jaringan dan konstruksi distribusi.  

 Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.  

 Memastikan penyusunan RAB dan SPK pekerjaan Distribusi sesuai 

ketentuan yang berlaku 

3. Supervisor TE (Transaksi Energi) 

a. Tujuan 

Mengkoordinasikan pengoperasian/pemeliharaan peralatan pengukuran, 

proteksi dan mengawasi pengoperasian/pemeliharaan AMR untuk 

meningkatkan keandalan penyaluran tenaga listrik yang efektif & 

efesien kepada masyarakat pelanggan. Bertanggung jawab atas 

tersusunnya rencana pemasaran yang menjamin tercapainya target 

pendapatan penjualan tenaga listrik yang berorientasi kepada kebutuhan 

pelanggan, serta kesediaan standar pelaksanaan kerja dan tercapainya 

interaksi kerja yang baik antar unit-unit pelaksana dan menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik. 

b. Tugas 

 Merencanakan jadwal pemeliharaan proteksi dan pengukuran  

 Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan sistem proteksi dan pengukuran 

 Mengkordinir pengoperasian & pemeliharaan AMR  

 Melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), baca 

meter, dan juga pemeliharaan dan pengoperasian Alat Pengukur dan 

Pembatas (APP) pada pelanggan. 58  

 Menghitung arus gangguan dan merencanakan koordinasi setting relay 

proteksi 

 Memonitor unjuk kerja sistem proteksi dan pengukuran  
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 Merencanakan pengembangan sistem proteksi dengan konfigurasi 

loopscheme 

 Membuat SOP pekerjaan pemasangan / pemeliharaan sistem proteksi 

& pengukuran  

 Mengawasi pelaksanaan pemasangan / pemeliharaan APP pelanggan 

khususnya pelanggan > 66 KVA 

 Mengevaluasi hasil pembacaan KWh terima dari G.induk, Pembangkit 

yang menjadi energi terima di unit Cabang . 

 Mengevaluasi dan analisa data DLPD yang ditampilkan dari hasil 

pembacaan AMR  

 Membuat data asset / inventaris peralatan pengukuran dan proteksi di 

unit cabang 

 Menyusun RAO / UAI bagian pengukuran dan proteksi  

 Menyusun rancangan kebijakan dan strategi pemasaran yang 

berorientasi pada pelanggan  

  Menyusun dan mengendalikan anggaran rutin investasi perluasan 

jaringan  

 Melaksanakan riset pasar dan menyusun data potensi pasar 

 Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan  

 Menyusun segmentasi pelanggan dan menyusun rencana penjualan 

energi dan pendapatan  

 Menyusun strategi peningkatan pelayanan pelanggan 59  

 Mengevaluasi perkembangan Captive Power dan Menghitung biaya 

subtitusi tenaga listrik pada sisi konsumen 

4. Supervisor Administrasi 

a. Tujuan 

Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi tata usaha langganan, 

administrasi perkantoran, sarana kerja, keamanan serta administrasi 

keuangan di Rayon. 
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b. Tugas 

 Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Langganan.  

 Mengelola keamanan dan K3 dilingkungan gedung Rayon.  

 Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan 

fasilitas kerja.  

 Mengelola Fungsi Keuangan di Rayon.  

 Mengelola fungsi kehumasan 

4.2.5 SISTEM INFORMASIPENGADAAN BARANG DAN JASA PT 

PLN(PERSERO) UPJ SEMARANG BARAT 

4.2.5.1 Pengertian tentang pengadaan barang dan jasa 

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu proses pendistribusian barang (material) dan 

pemilihan jasa yang dibutuhkandisetiap operasionalyang digunakan untuk 

menunjang SPK(Surat Perintah Kerja) dalam perusahaan BUMN yaitu PT PLN 

(PERSERO). 

 

4.2.5.2 Macam- macam Pengadaan barang dan jasa, dalam bidang: 

1. Kontruksi, digunakan untuk pemasangan daya baru 

2. Jaringan, digunakan untuk material gangguan  

3. TE (Transaksi Energi), memonitoring penggunaan listrik di penggunanya. 

 

4.2.5.3 Aplikasi yang digunakan di Pengadaan barang dan jasa 

a. E-proc ialah aplikasi yang digunakan untuk menginformasikan 

pelelangan yang dilakukan PT PLN secara umum (public)semua orang 

dapat melihatnya, setiap 3 bulan sekali atau disesuaikan. Dilakukan 

oleh APJ Semarang 

b. SAP(Sistem Application and Product in data processing) 

SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung 

suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan 
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operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Sap sendiri merupakan 

software Enterprise Resources planning (erp), yaitu suatu tools IT dan 

manajemen untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan 

melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sistem aplikasi yang 

digunakan untuk memonitoring barang (material) yang ada di gudang 

Area Semarang untuk memberikan informasi atau data setiap harinya 

yang diberitahuakan untuk setiap Rayon-rayon yang ada di Semarang 

melalui email dalam bentuk (excel) 

c. SOGUD ialah aplikasi (online) yang digunakan setiap UPJ Semarang 

untuk meminta barang (material) yang dibutuhkan untuk memenuhi 

SPK (Surat Perintah Kerja). Antara APJ Semarang dengan UPJ 

Semarang Barat 

 

4.2.6 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA 

4.2.6.1 Proses Pengadaan barang dan jasa di Area menggunakan sistem: 

E-proc adalah Menurut SK DIR No 305.K/DIR/2010 bab V bagian 5.1.2, tujuan 

pelaksanaan e-Procurement PLN adalah untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit 

PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas, 

memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan 

material di gudang (baik material fast moving maupun material slow moving). Selain 

itu, aplikasi eProc juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi perusahaan yakni 

adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi 

pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di internal 

PLN, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Dibawah ini, ada 

langkah-langkah penggunaan sistem E-proc yang digunkan oleh PT PLN : 

1. Area Semarang setiap tahun membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan) & 

RAB(Rencana Anggaran Biaya) dengan dilampirkan data / informasi untuk 

bukti yang otentik dan sistematis  yang harus disetujui oleh Distribusi  



46 
 

 
 

2. Ketika Anggaran turun (keluar), semua sudah tanggungjawab Area 

Semarang untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa sendiri melalui 

proses lelang umum dengan teknologi informasi (e-proc). 

3. Ketika anggaran sudah diberikan (keluar) dari Distribusi, proses pelelangan 

pun langsung dilakukan selama 1 bulan oleh Area. 

4. Semua informasi atau data semua diinformasikan melalui E-proc  

5. Divisi Pengadaan pun hanya satu orang untuk melakukan evaluasi dan 

verifikasi syarat-syarat administrasi vendor (PT) yang sesuai dengan 

peraturan PT PLN(Persero). 

6. Divisi Pengadaan pun mengumumkan lagi siapa saja yang masuk kedalam 

kategori yang sesuai dengan persyaratan yang ada melalui eproc 

7. Rapat lelangpun dilakukan  selama 1 minggu yang diikuti oleh Supervisior 

Pengadaan barang dan jasa , direksi utama dan para jajarannya dalam satu 

ruangan di APJ Semarang 

8. Pemilihan PT atau CV (vendor) yang disetujui oleh semua pihak dirut dan 

jajarannya. 

9. Pengumuman pemenang lelang juga diberikan lampirkan teknik dan harga 

yang telah dibuat oleh Area sesuai Rencana Kerja & Anggran Biaya 

Tahuan (RKABT) yang sudah disetujui oleh Distribusi. 

10. Penawaran harga dari Vendor , Area pun memilih Vendor dengan harga 

(nilai  terendah). 

11. Pengumuman pemenang lelang melalui e-proc, dan juga untuk vendor yang 

tidak terpilih diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan selama 3 

hari dalam pemilihan ini. Jika tidak ada sanggahan, Langsung ditunjuk 

siapa pemenang lelang tersebut  serta penandatanganan kontrak kerja 

selama 3 bulan. 

 

4.2.6.2   Penggunaan SAP yang digunakan untuk Area: 
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Aplikasi ini digunakan untuk memonitoring stock opname yang ada digudang Area 

setiap harinya. Karena pasti disetiap hari ada transaksi permintaan material dari 

Rayon yang digunakan untuk mengetahui sisa saldo. Sisa saldo tersebut juga akan 

diinformasikan atau dikirim ke setiap Rayon untuk sebagai dasar dalam permintaan 

material. Pengiriman saldo atau data tersebut setiap hari dalam bentuk (excel). Jadi, 

dalam permintaan material oleh Rayon melalui sistem SOGUD, Area pun juga 

mengecek barang (material) di SAP juga untuk mengetahui bahwa barang (material) 

ada tau tidak. Ketika barang (material) ada kemudian di approve. Tetapi 

barang(material) di SAP setelah di approve tidak langsung berubah. Berubahnyapun 

ketika divisi gudang Rayon membawa form SAP yang diambil di Area ke gudang 

Area. Nanti pihak Gudang Area baru memotong saldo materialnya.Jadi, data SAP 

dari Area yang dikirim ke Rayon setiap harinya berdasarkan SAP yang sudang 

dipotong dari Gudang. 

Untuk mengetahui atau analisa sistem teknologi informasi di bidang Pengadaan 

barang dan jasa sampai (ngeserve) dari Area Semarang – setiap Rayon dalam 

pendistribusian barang (material) pasti ditunjang dengan adanya sistem aplikasi ini. 

Karena, dalam aplikasi pengadaan barang dan jasa sangat kompleks karena dari 

sistem satu dengan sistem yang lain masih berkaitan dan berhubungan dengan erat. 

Berkaitan dengan itu, penelitian ini akan menganalisa apakah sistem teknologi 

informasi ini sudah memfasilitasi menu dan beroperasi  dengan efektif atau efisien 

atau apakah  ada faktor-faktor eksternal yaitu dari (pegawai/karyawan) yang belum 

mampu menjalankan dengan baik adapun menyalahgunakan sistem tersebut. Dengan 

adanya itu akan menghambat kinerja disetiap Rayon yang pada dasarnya tujuannya 

untuk mensejahterkan masyarakat sekitar agar tidak dirugikan dengan adanya 

gangguan-gangguan yang ada dari gangguan yang tidak terduga ataupun ada terduga. 

 

4.2.6.3 Proses Pendistribusian Barang dan jasa Area ke Rayon Semarang 

Barat (Serve) 
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Serve adalah penghubung ( penyambung ) material yang dibutuhkan oleh semua 

Rayon Semarang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyaluran energy 

ketenagalistrikan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.Dalam penyaluran listrik 

tersebut pasti membutuhkan material untuk menunjang opersionalnnya. Dan untuk 

itu, permintaan barang ( material)  di setiap Rayon membutuhkan cara cepat dan 

efektif dan efisien. Karena PT PLN(Persero) dahulunya hanya menggunakan 

prosedur form ( manual ) yang ditulis dikertas dan waktu untuk permintaan barang 

(material) pun juga membutuhkan waktu yang lama yang membuat tidak efektif dan 

efisien, yaitu  

 

Gambar 4.1 Form TUG 5 ( Permintaan barang) 
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Gambar 4.2 Form TUG 3 ( Bon barang) 

 

 

Gambar 4.3 Form TUG 7 ( Retur barang) 
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Maka untuk mengatasi hal itu PT PLN( Persero) dalam 3 tahun terakhir telah 

membuat sistem (teknologi informasi) untuk mempermudah dalam permintaan 

material yaitu menggunakan sistem SOGUD (Sistem Online Gudang). Sistem ini 

sudah digunakan selama 3 tahun terakhir, dengan berbagai menu untuk 

mempermudah dalam akses pengisian permintaan barang. Dalam aplikasi SOGUD 

antara Area dan Rayon user maupun menunya berbeda, yaitu : 

A. Untuk Area hanya Persetujuan Permintaan(Approved), menu ini digunakan 

untuk mengapprove (menyetujui) permintaan material di setiap Rayon 

dengan waktu yang efektif dan efisien secara online oleh Area. 

B. Untuk Rayon ada 5 (lima) menu : 

1. Permintaan Material, pengisian permintaan material yang harus sesuai 

dengan material yang ada di data SAP Area 

2. Saldo gudang unit, untuk menginformasikan saldo terakhir di gudang 

sebagai acuan atau dasar perminttan material 

3. Pemakaian material, menginformasikan penggunaan material apakah 

sudah berjalan dengan baik,efekti dan efisien atau tidak 

4. Laporan persetujuan material, Laporan persetujuan permintaan 

material yang sudah disetujui (approve) oleh Area. 

5. Lacak transaksi, data (dokumen) yang sudah disetujui oleh Area yang 

siap untuk dicetak. 

Untuk memenuhi permintaan PT PLN menggunakan sistem SOGUD dalam 

permintaan material, berikut sistem ini berjalan: 

Setiap Rayon di Semarang pasti memiliki perencanaan dan perintah kerja (PK) untuk 

melayani gangguan, keluhan dan masalah yang ada di sekitar masing-masing 

Rayon.Untuk itu, tugas Rayon itu sangatlah berat karena banyaknya gangguan atau 

keluhan masyarakat disekitarnya dalam penggunaan ketenagalistrikan.Maka dari itu, 

Rayon sangat dimudahkan dengan adanya sistem SOGUD.Karena, ketika dulu tidak 

menggunakan sistem itu Rayon kewalahan dalam penanganan gangguan 
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tersebut.Salah satu faktornya adalah keterbatasan barang (material) yang 

didistribusikan oleh Area karena dengan prosedur manual yang itu membutuhkan 

waktu yang lama dan tidak efisien. 

Setelah 3 (tiga) tahun berjalan, sistem SOGUD sangat membantu bagi setiap Rayon, 

berikut alur atau sistem dalam penggunaan sistem SOGUD: 

1. Divisi Gudang setiap Rayon dipercaya mampu dan berkompenten 

untuk mengaplikasikannya 

2. Buka aplikasi SOGUD tersebut dengan usernya. 

3. Divisi Gudang sudah mempunyai rekapan atau data material yang 

dibutuhkan  Rayon yang biasanya dalam Jaringan ( Pemasangan daya 

baru) 

4. Menginput data (material) dalam menu Permintaan Material yang 

dibutuhkan  dengan disesuaikannya melalui data( stoc opname) Area 

yang diberikan oleh setiap harinya di Rayon. 

5. Ketika sudah diinput(proses kirim), pihak divisi gudang 

memberitahukan by email ke Area untuk segera mengapprove 

(menyetujui) Perminttan Material tersebut. 

6. Selama 1 hari untuk menunggu konfirmasi dari Area. 

7. Rayon menerima Laporan persetujuan material dari Area itupun 

berupa angka yang berarti angka 1 (setuju) , 0 (tidak setuju) 

8. Setelah itu, Rayon pun tidak langsung mencetak laporan tetapi. Masih 

membuka kode material yang sudah approve ( disetujui) dalam menu 

Lacak Transaksi, setelah semua sesuai baru dicetak oleh divisi gudang.  

9. Lalu, form yang sudah dicetak tersebut ditandatangi oleh Supervisor 

terkait – Manager Rayon- Asman yang terkait di Area. 
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Hasil dan analisis sistem pengendalian intern 

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap SPI ( Sistem Pengendalian Intern) pada 

Pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) UPJ Rayon Semarang Barat terhadap 

sistem pengendalian umum dan sistem pengendalian aplikasi yang telah ditetapkan 

selama ini dengan aplikasi SOGUD(Sistem Online Gudang ), maka hasi dari analisis 

yang dilakukan adalah : 

4.3 Analisis Pengendalian umum pengadaan barang dan jasa 

1. Lingkungan Pengendalian 

a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika 

UPJ Rayon Semarang Barat belum memiliki kebijakan tertulis 

(peraturan) yang mengatur mengenai masalah integritas dan etika 

dalam bekerja kepada setiap karyawannya di bidang masing-masing .  

Pihak pengadaan barang(gudang)sampai BTL (Badan Tenaga Listrik) 

atau pihak ke tiga (outsourcing) hanya  diberikan kepercayaan satu 

sama yang lain antar pegawai tetap dengan pihak ketiga (outsourcing) 

yang  mengenai tanggung jawabkinerja setiap harinya. Karena hal ini 

sangatlah berhubungan erat dan untuk mencapai tujuan perusahaan 

lebih baik lagi di mata pelanggan atau konsumen dan warga 

sekitarnya. 

Dalam hal ini menilai integritas dan etika, pihak pengadaan barangdan 

jasa belum memiliki peraturan tertulis khusus mengenai hal tersebut. 

Hal tersebut mempunyai kelemahan yang banyak dan akan 

menimbulkan resiko juga. 

b. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi 

Pengendalian ini dapat dilihat bahwa dari pihak pengadaan barang dan 

jasa bertanggung jawab penuh untuk standby setiap harinya untuk 

memenuhi kebutuhan barang (material) sampai penggunaannya yang 
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dilakukan oleh pihak outsourcing.Ini dapat dilihat dari staff gudang, 

setiap harinya merekap semua kebutuhan lalu diinput kedalam 

komputer berupa data dengan berbasis ms.excel yaitu kebutuhan 

pasang daya baru, penambahan daya, gangguan dan trabas 

(pemeliharaan) disekitar wilayah UPJ Rayon Semarang Barat dengan 

dilakukan hanya satu orang staff saja yang bertanggung jawab penuh . 

UPJ Rayon Semarang Barat memiliki wewenang untuk penanggung 

jawab dalam jasanya, karena pihak PT PLN hanya mengawasi dan 

mengontrol dalam kinerja opersionalnya saja. Sebelum dilakukannya 

kinerja dilakukan, semua BTL(Badan Tenaga Listrik) dikumpulkan 

untuk mengikuti briefing setiap minggunya yang dikoordinasi pihak 

Manajer atau Supervisor UPJ Rayon Semarang Barat. Untuk kinerja 

jasanya bagi UPJ Rayon Semarang Barat hanya pada jaringan 

pendukung,pasang daya baru, penambahan daya, gangguan dan trabas 

(pemeliharaan) disekitar wilayah UPJ Rayon Semarang Barat. 

UPJ Rayon Semarang Barat menilai langung kinerja sehari-harinya 

apabila dalam masalah pemeliharaan mampu menyelesaikan dengan 

efektif,efisien dan cepat. Pihak supervisior atau pengawas hanya akan 

memberikan nilai kepercayaan, apakah semua pekerjaan sudah 

terselesaikan dengan baik tanpa ada keluhan dari konsumen atau 

pelanggan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian ini memiliki masih 

memiliki kekurangan karena pengadaan jasa dan jasa masih memiliki 

resiko tinggi, dikarenakan halnya staff gudang hanya dilakukan oleh 

satu orang tanpa adanya kontrol dari pihak manajemen. Dan juga 

penilaian (outsourcing)., hanya berdasarkan hasil yang telah dicapai 

walaupun melupakan sisi dari pemakaian barang (material) sudah 

sesuai atau tidak. yang diberikan kepercayaan bahwa mempunyai 
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tanggung jawab benar yang harus menghandlenya sendiri. Dan bagi 

seluruh karyawan pula diberikan kepercayaan bahwa mereka telah 

bekerja dengan jujur (berdasarkan kesadaran moralitas dari masing-

masing karyawan bahwa mereka tidak akan melakukan penipuan atau 

kecurangan dalam melaksanakan pekerjaannya). 

c. Struktur organisasi 

Penetapan tanggung jawab untuk masing-masing bidang pekerjaan 

telah dideskripsikan secara jelas, sehingga para karyawan tahu apa 

wewenang mereka. Pemisahan tugas dan tanggung jawab ditunjukkan 

dalam struktur organiasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Tiap jabatan dijabat oleh 2 orang yaitu supervisor dan satu staffnya. 

Dan untuk pengadaan barang dan jasa hanya satu staff saja. 

Bertanggung jawab menghandle semua kebutuhannya, tanpa ada 

assistennya. Jumlah personalia yang terlibat di UPJ Rayon Semarang 

Barat terdapat 20 orang yang terdiri 10 orang pegawai tetap dan 

lainnya pegawai occoursing(tenaga tidak tetap), ketidakseimbangan 

tersebut membuat lemahnya kinerja yang dilakukan sehari-harinya dan 

kurang kontrol antar pihak atasan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian ini memiliki masih 

memiliki kekurangan karena struktur organisasi itu dasar dari sebuah 

perusahaan untuk mengotorisasi pegawai bekerja sesuai dengan 

peraturan dan batasan-batasan yang telah ditentukan. 

d. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab 

Pengendalian dalam hal metode untuk memberikan otoritas dan 

tanggung jawab termasuk sudah kuat, karena tiap karyawan sudah 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya di bidang masing- 

masing terhadap pimpinan. 
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UPJ Rayon Semarang Barat tetapi dalam mengotorisasi dalam bagian 

pengadaan barang dan jasa masih kurang, karena dalam menghandle 

sebuah tanggung jawab yang cukup besar dan berdominasi dalam 

pengaruh perusahaan yaitu staff gudang hanya satu orang 

saja.Kebutuhan mengenai barang (material) dilaporkan oleh staff 

gudang di masing-masing bidang kepada pihak pengadaan barang dan 

jasa (gudang) dengan benar, tepat waktu, relvan dan dapat dipercaya. 

Selain itu, UPJ Rayon Semarang Barat juga telah memiliki job 

description yang jelas (terlampir dalam 4.2.5) 

 Dan dalam pemakaian barang (material) oleh tenaga kerja 

(outsourcing) sudah diberikan kepercayaan  pertanggungjawaban 

untuk berkompenten dalam melayani konsumen dan warga sekitar 

dengan kepercayaa dilihat dari kinerja. Komunikasi rencana 

operasional dilakukan melalui rapat maupun briefing kepada seluruh 

tenaga kerja (outsourcing) UPJ Rayon Semarang Barat. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian ini memiliki masih 

memiliki kekurangan (lemah) karena metode penetapan dan tanggung 

jawab dilihat dari struktur organisasi sudah lemah karena itu dasar dari 

sebuah perusahaan untuk mengotorisasi pegawai bekerja sesuai 

dengan peraturan dan batasan-batasan yang telah ditentukan. 

e. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia 

Pihak UPJ Rayon Semarang Barat melakukan kebijakan dan praktik-

praktik dalam sumber daya manusia dengan berbagai cara seperti 

pengontrakan,pelatihan,pengevaluasian,pemberian kompensasi dan 

promosi pegawai. 

Pengadaan barang dan jasa, dari pihak barang dioperasikan oleh senior 

pegawai tetap tetapi kenyataannya beliau tidak mengikuti pelatihan 

sistem SOGUD (Sistem Online Gudang) hal tersebut kurangnya 
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profesional dalam mengopersikannya dan monoton belum mampu 

mengotak-atik sistem jika ada tiba-tiba masalah muncul. Dan 

kurangnya pegawai tetap untuk menghandle semuanya. Pengontrakan 

tenaga ahli (outsourcing) dalam melayani gangguan, pasang daya baru 

dan tambah daya dilakukan oleh pihak BTL (Badan tenaga listrik) 

yang dipilih oleh APJ Semarang melalui pemenang hanya satu vendor 

dan memiliki tugas masing-masing yang disebut BTL (Badan Tenaga 

Listrik). Jadi dalam setiap kerja atau operasinya semua dikerjakan oleh 

pihak outsourcing, pegawai pln hanya mengawasi pekerjaannya saja. 

Untuk pelatihan pegawai dilakukan apabila adanya software terbaru 

yang harus mampu dioperasikan oleh setiap pegawainya. 

Pengevaluasian dilakukan apabila ada pegawai yang dirasa ada gerak-

gerik yang mencurigakan dan evaluasi terhadap BTL (Badan tenaga 

listrik) dalam pengerjaan kinerjanya dan dirapatkan dengan berbagai 

pihak yang berkompenten. Pemberiann kompensasi (misalkan cuti 

menikah,melahirkan atau sakit).  Dan promosi pegawai juga sudah 

diatur menurut kebijakan manager yang dipromosikan ke APJ 

Semarang melalui rapat kerja.Dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

ini memiliki masih memiliki kelemahan. 

f. Pengaruh-pengaruh eksternal 

Pengendalian ini ditunjukkan denganadanya kesadaran manajemen 

UPJ Rayon Semarang Barat akan pentingnya prosedur dan kebijakan 

pengawasan intern serta adanya pemenuhan syarat dari standart yang 

berlaku. UPJ Rayon Semarang Barat sudah diaudit oleh audit SPI yang 

dilakukan tidak menentu tergantu pihak SPInya apabila akan 

mengaudit akan diberitahukan terlebih dahulu lewat by email ataupun 

pesan singkat. Audit ini dilakukan sebagaimana mestinya melihat 

apakah prosedur sudah dilakukan dan diterapkan semua dengan baik 

atau belum dengan adanya standarnya. Apabila belum akan diberikan 

peringatan agar segera dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian ini memiliki kekuatan 

karena UPJ Rayon Semarang Barat sudah diaudit oleh audit 

internal.Namun pengendalian aktivita ini juga termasuk masih lemah, 

karena implementasi dan penerapan standar yang berlaku masih perlu 

ditingkatakan lagi. 

2. Aktivitas Pengendalian 

a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai 

Untuk setiap aktivitas maupun transaski rutin yang terjadi (pembuatan 

form permintaan barang (material), bon barang dan retur barang. 

Pegawai memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam 

membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan per divisi. Maka 

dalam pengambilan keputusan harus disertakan pengesahan dari 

manajer rayon semarang barat, sehingga ada kejelasan dan kepastian 

bahwa transaksi tersebut telah disetujui oleh pihak atasan yang 

berwenang serta terhindar dari terjadinya manipulasi. Seluruh data, 

informasi, dan transaksi yang terjadi iinput ke dalam komputer oleh 

petugas yang berwenang dibidangnya masing-masing saja. Kebijakan 

tersebut telah diikuti oleh seluruh pegawai UPJ Rayon Semarang 

Barat. 

Dan aktivitas maupun transaski administrasi pihak tenaga kerja 

(outsourcing) diberikan wewenang hanya untuk bekerja secara 

langsung dan berinterkasi langsung ke pelanggan. Dalam kinerja 

disetai juga SPK(Surat Perintah Kerja) yang ditunjukkan langsung 

oleh UPJ Rayon Semarang dan memebuat tembusan untuk APJ 

Semarang. Sedangkan untuk transaksi yang memebutuhkan otorisasi 

khusus maka dalam pengambilan keputusan haus disertakan 

pengesahan dari manajer UPJ Rayon Semarang Barat, sehingga ada 

kejelasan dan kepastian bahwa transaksi tersebut telah disetujui oleh 

pihak atasan yang berwenang serta terhindar dari terjadinya 

manipulasi.  
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Pengendalian aktivitas ini termasuk sudah kuat, karena masing-masing 

proses memiliki otorisainya sendiri, dan mendapatkan persetujuan dari 

pihak pimpinan (manajer) dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. 

b. Pemisahan tugas 

Memiliki struktur organisasi dan jod description yang jelas untuk 

menunjukkan pemisahan tugas dan tanggung jawab pegawai sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Tiap jabatan dijabat 2 orang 

sehingga ada dua tanggung jawab bersama antar supervisor dengan 

staff tersebut. Selama ini belum ditemukan kasus kecurangan maupun 

penipuan yang dilakukan pegawai. 

Pengendalian aktivitas ini termasuk lemah, karena hal dalam 

pengadaan barang dan jasa hanya dihandle oleh satu orang saja dengan 

kapasitas usia juga sudah tua, hal tersebut akan menjadi fatal ketika 

semua pekerjaan harus diselesaikan dengan sendiri tanpa adanya 

asisten pasti akan merasakan kesulitan dalam mengoperasikan 

program yang pada hakikatnya sangat canggih. Tetapi dibarenginya 

dengan tenaga kerja (outsourcing) harus standby 24 jam dengan 

melayani gangguan secara tiba-tiba atau mendadak yang 

membutuhkan penangan yang cepat dan urgensi. Sampai 

digunakannya barang (material) dengan baik dan sesuai dengan SPK 

(Surat Perintah Kerja). 

c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai 

Pengendalian ini ditunjukkan denganadanya pencatatan yang akurat 

dan lengkap atas seluruh aktivitas yang berkaitan. Dokumen dan 

catatan dalam proses adminiistrasi mencakup surat jalan, surat perintah 

kerja, dokumen atas informasi mengenai (pekerjaan yang sudah 

dikerjakan, pemberitahuan adanya rapat atau evaluasi, dan 

perencanaan kinerja tiap tahunnya). 

Dalam penggunaan dokumen dalam pengadaan barang sudah 

diberikan tempat atau map tersendiri yang meliputi (permintaan 
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barang,bon barang dan retur barang). Ketika semua sudang 

terselesaikan akan diberikan tanda atau nomor, yang menyatakan 

bahwa kebutuhan barang tersebut sudah terselesaikan.  Dan bagi arsip-

arsip lainnya juga disimpan dalam lemari dengan berbagai tahun yang 

lalu pun ada arsipnya tertata dengan baik. 

 Pengendalian ini ditunjukkan denganadanya pencatatan yang akurat 

dan lengkap atas seluruh aktivitas yang berkaitan. Dokumen dan 

catatan dalam proses adminiistrasi mencakup surat jalan, surat perintah 

kerja, dokumen atas informasi mengenai (pekerjaan yang sudah 

dikerjakan, pemberitahuan adanya rapat atau evaluasi, dan 

perencanaan kinerja tiap tahunnya) oleh pihak tenaga kerja 

(outsourcing). 

Dalam penggunaan dokumen dalam pengadaan jasa sudah diberikan 

tempat atau map tersendiri yang meliputi arsip dan dokumen atas 

kerjanya setiap harinya dan itu akan diajukan ke pihak APJ Semarang 

untuk merekeningkan menjadi upah tenaga kerja (outsourcing). Ketika 

semua sudang terselesaikan akan diberikan tanda atau nomor, yang 

menyatakan bahwa kebutuhan barang tersebut sudah terselesaikan.  

Dan bagi arsip-arsip lainnya juga disimpan dalam lemari dengan 

berbagai tahun yang lalu pun ada arsipnya tertata dengan baik.  

Pengendalian aktivitas ini termasuk sudah kuat, karena masing-masing 

bidang pelayanan memiliki dokumen dan catatan sendiri. Pencatatan 

tersebut sudah sesederhana mungkin sehingga meminimalkan 

kesalahan pentatan. Dan dokumen yang digunakan juga dirancang 

dengan memeberikan ruang untuk mencantumkan otorisasi dari piha-

pihak yang bersangkutan dengan nomor urut. 

d. Penjagaan aset dan catatan memadai 

Pengendalian ini ditunjukkan dengan cara memisahkan tugas dan 

tanggung jawab secara efektif sesuai dengan bidangnya masing-

masing, memelihara catatan tentang aset dan informasi secra akurat, 
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membatasi akses secara fisik keaset (dokumen dan file yang penting 

disimpan di tempat yang aman, rapi,bersih dan hanya dapat diakses 

oleh pimpinan yang bertanggung jawab saja). 

Walaupun prosedur tersebut sudah baik, namun pelaksnaannya 

terkadang ketika tenaga kerja(outsourcing) apabila kerja pada waktu-

waktu urgensi atau hari libur pasti bekerja sendiri dan mempunyai 

barang(material) sendiri tanpa pengawasan pegawai tetap. Lalu untuk 

menetapkan barang(material) yang sudah terpasang akan 

disalahgunakan oleh pihak outsourcing dengan melebihkannya 

e. Pemeriksaan independen atas kinerja 

Yaitu pemeriksaan internal untuk memastiakan bahwa seluruh 

transaski dan aktivitas diproses secra akurat. UPJ Rayon Semarang 

Barat haya diaudit oleh pihak interanl saja yaitu APJ Semarang (SPI) 

untuk menilai kinerja dari keseluruhan proses kegiatan pelayanan. UPJ 

Rayon Semarang Barat tidak memiiki auditor independen sendiri 

karena diniali kurang efektif dalam pelaksnaanya. Pengawasn 

dilakukan oleh pihak APJ Seamrang saja. 

3. Perhitungan Risiko 

a. Identifkasi ancaman 

Dalam pengendalian ini, pihak UPJ Rayon Semarang Barat harus 

mengidentifikasi ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh sistem, 

adanya kebijakan atau prosedur yang memberikan jaminan terhadap 

keamanan data untuk menghindari data yang rusak atau hilang 

(dokumen dan file yang penting disimpan di tempat yang aman, rapi, 

bersih dan hanya doakses oleh pimpinan yang bertanggung jawab 

saja). Tetapi kenyatannya dalam ruangan(meja) pengadaan barang 

masih berantakan belum di atur secara rapi dan apabila mencari arsip 

harus mengadul-adul atau mengacak-acak yang alinnya. Dalam 

pengadaan barang pun dikelola hanya sau staff saja yang semua 

kebutuhan dihandle sendiri, itu membuat penyalahgunaan dokumen 
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yang ada diatas meja mampu dicurangkan.  Ketika ada gangguan atau 

masalah urgensi yang tiba-tiba terjadi di hari tertentu (libur sabtu dan 

minggu, libur nasional danlain-lain). Pihak tenaga kerja (outsourcing) 

bekerja sendiri melakukan kegiatan tanpa pengawasan pegawai tetap 

Oleh karena itu, dapat disimpulakan bahwaa pengendalian aktivitas ini 

termasuk lemah, karena tidak adanya kontrol dari pegawai tetap saat 

outsourcing bekerja dalam urgensi.  

b. Perkirakan risiko 

Risiko yang dihadapi UPJ Rayon Semarang Baratdalam pengadaan 

barang dan jasa yaitu risiko penyalahgunaan arsip atau dokumen yang 

berpengaruh diperusahaan  dan kesengajaan tenaga ahli (outsourcing) 

dalam pelayanan ganggunan tiba-tiba atau urgensi setiap Tenaga ahli 

(outsourcing) mempunyai barang (material) sendiri digunkan untuk 

penangan darurat. Tenaga kerja (outsourcing) ternyata 

menyalahgunakan hal tersebut dengan melebihkan barang (material) 

yang sudang terpasang atau diselesaikan, setelah itu tenaga kerja 

(outsourcing) meminta ganti kepada pihak gudang UPJ Rayon 

Semarang Barat tanpa pengecekan kembali barang(material) yang 

digunakannyaatau terpasang. Hal tersebut membuat kerugian terhadap 

saldo gudang tanpa adanya bukti form tabel barang (material). 

Sedangkan ancaman yang dihadapi seperti seringnya ditemukan 

barang (material) yang lama dan barupu masih terbengakalai di 

gudang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Sering kali ketika ada 

gangguan urgensi waktu hari libur, dalam permintaan barang tersebut 

hanya ditulis dalam form tug 5 saja dan hari berikutnya kan diinput 

olhe pihak guang itupun pihak gudang yang memintanya, 

mengakibatkan seringnya selisih saldo gudang karena belum direkap 

ulang dalam permintaan barang tersebut. Kekurangan pegawai dans 

ering memindahtugaskan pegawai ke bidang lain sehingga 

menghambat kinerja dari pegawai dibidang tersebut. Tidak dilakukan 
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backup ulang setiap bula atau tahunnya, karena pihak gudang merasa 

cukup hanya data dan dokumen disimpan dalam komputer dan arsip 

dalam lemari. Hal tersebut akan menimbulkan resiko yang besar. 

Oleh karena itu, dapat disimpulakan bahwa pengendalian aktivitas ini 

termasuk lemah, karena masih ditemukannya banyak ancaman. 

c. Identifikasi pengendalian 

UPJ Semarang Barat belum mempunyai pengendalian yang memadai 

dari segi pengadaan barang dan jasa sampai penggunaan barang 

(material) oleh outsourcing karena pengendalian tersebut langsung 

dinilai oleh pihak APJ Semarang dan setiap penilaian kinerja tenaga 

kerja (outsourcing) hanya berdasarkan baik dan efektifnya pekerjaan 

yang sudah terselesaikan sesuai target UPJ Rayon Semarang Barat 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini 

masih lemah karena sangat berpengaruh untuk operasi kinerja rayon. 

Yang terkadang dalam kinerja pihak ketiga atau BTL tanpa 

pengawasan pegawai pln nya. Yang mengakibatka resiko besar, seperti 

adanya tenaga kerja (outsourcing) mengalami kestrum atau terkena 

tegangan besar yang mengakibatkan keselamatan tidak terjaga dengan 

baik. Hal itu menjadi tanggung jawab UPJ Rayon Semarang Barat 

pihak manajer langsung dipanggil oleh APJ Semarang untuk 

mengklarifikasi masalah tersebut, apabila itu kelalaian pihak pegawai 

pln akan dikenakan sanksi dan PLN Jateng akan mendapat penilaian 

jelek dibandingkan wilayah lainnya. 

d. Perkirakan biaya dan manfaat 

Dalam hal perkirakan biaya dan manfaat bukan wewenang UPJ Rayon 

Semarang Barat karena semua dipantau langsung oleh APJ Semarang. 
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Jadi UPJ Rayon Semarang hanya mengadukan masalah-masalah apa 

saja yang terjadi, dan setelah itu dilaporkan ke pihak APJ Semarang. 

e. Menetapkan efektivitas biaya-manfaat 

Dalam hal ini UPJ Rayon Semarang Barat tidak bisa menetapkan 

karena semua dikendalikan oleh APJ Semarang, pihak UPJ Rayon 

Semarang Barat hanya eksekusi dan nilainya dilihat langsung oleh 

APJ Semarang.. Mengenai biaya dan manfaat mengenai jasanya 

tergantung kapasitas pekerjaanya, apabila pekerjaan atau gangguan 

dengan skala besar yang menghandle APJ Semarang. Dan untuk skala 

kecil mengenai tambah daya baru,pasang baru, pemeliharaan disekitar 

wilayah UPJ Rayon Semarang Barat akan dihandle sendiri tapi tetap 

memberikan tembusan ke APJ Semarang. Setiap kinerja pihak vendor 

per bulan merekap pekerjannya nantinya akan ditagih ke APJ 

Semarang lalu mentransfernya. 

Hal ini dapat dilihat bahwa mengenai kondisi keuangan UPJ Rayon 

Semarang Barat. Segala pemasukan untuk operasional dikelola oleh 

APJ Semarang setiap minggunya sebesar 5 juta. Dan apabila ada 

kelebihan akan dikembalikan lagi. Oleh karena itu, dapat disimpulakan 

bahawa pengendalian aktivitas ini termasuk masih kuat. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pengendalian ini ditunjukkan dengan pelaporan informasi hanya 

dikomunikasikan kepada user (staff gudang rayon atau staff area) yang 

berkepentingan sehingga dapat disajikan sesuai dengan keinginan user. Yang 

mendapat pelayanan dalam permintaan barang adalah per divisi yang 

membutuhkan barang (material) dengan melampirkan data atau mengisi 

kebutuhan barang dalam form tug 5 (permintaan barang). Komunikasi yang 

baik antara semua karyawan juga telah dilakukan dengan baik. Laporan yang 

dihasilkan juga belum tentu disajikan secara rutin tetapi dalam kebenarannya 

sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti pelaporan 

pemakain material melalui SOGUD (Sistem Online Gudang) belum 
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diterapkan dengan rutin karena bnayaknya tanggung jawab staff gudang dan 

hnaya satu staff saja. Yang membuat kwalahan dalam menyelesaikannya. 

Tetapi agar tidak berantakan pihak staff sudah memebrikan kode (nomor) 

dalam hasil output bahwa dalam pemakian material ini sudah beres dan 

terselesaikan dengan baik dan benar. Dan untuk laporan saldo unit gudang 

rayon tidak diberitahukan ke pihak manajer, hanya pihak staff gudang saja 

yang mengetahui semuanya tanpa harus dilaporkan. 

Selain itu, informasi dalam permintaan barang (material) antara pihak rayon 

dan area melalui email dan excel . yaitu excel digunakanuntuk 

menginformasikan saldo gudang area yang masing ada dan email untuk 

meminta persetujuan area agar segera mengapprove permintaan barang 

(material). 

Pengendalian mengenai jasa  ditunjukkan dengan pelaporan informasi dan 

komunikasi antara pihak UPJ Rayon Semarang Barat dengan APJ Semarang 

mengenai pengadaan jasa, dilakukan setiap tahunnya pemberitahuan dengan 

nama – nama vendor yang menang dalam pelelangan dan terdaftar dalam PT 

PLN APJ Semarang. APJ Semarang selalu menginformasikan lewat email 

dengan mencantumkan vendor-vendor untuk pelaksankan kinerja di wilayah 

UPJ Rayon Semarang Barat. 

Sebelum melakukan itu semua pihak vendor beserta tenaga BTL diberikan 

pengarahan untuk pelaksanaan kinerjanya diwilayah situ. Dengan misi 

puasnya pelanggan dengan pelayanan ini. Mengenai kinerjanya sendiri APJ 

semarang selalu diberikan tembusan atau lampiran bahwa btl (otsourcing) 

akan melaksanakan tugasnya. Dan tanggung jawab diserahkan kepada semua 

pegawai UPJ Rayon Semarang Barat. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini termasuk 

kuat, karena semua informasi dan komunikasi berjalan dengan baik sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan dengan ditunjukkan pada pemberitahuan atau 

laporan saldo unit gudang rayon. 

5. Pemantauan kinerja 
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a. Supervisi yang efektif 

Pengendalian ini mencakup melatih dan mendampingi pegawai yang 

mendapat tanggung jawab dalam penggunaan software SOGUD (Sistem 

Online Gudang) dalam pelayanan permintaan barang, pemakaian barang, 

lacak transaksi dan saldo unit gudangserta belum adanya pemantau yang 

efektif dalam penggunaan sistem tersebut. Dan kenyataanya dalam staff 

gudang itu perlihan pegawai yang sebenaranya belum mampu berkompenten 

dan tidak mengikuti pelatihan dalm software tersebut. Itu membuat lamanya 

dan ketidak paham dalam menguasai sistemnya. 

Untuk pengendalian jasa ini cukup melatih para supervisor dalam melihat 

kinerja tenga kerja (outsourcing atau btl) dalam melaksanakan kinerja 

diwilayah UPJ Rayon Semarang Barat. Jadi tanggung jawab ini cukup besar 

karena harus menguasai semua masalah mengenai jaringan, gangguan 

disekitaranya dan harus cepat bertindak memberikan solusi yang terbaik untuk 

pelanggan atau konsumen. Dalam menangani maslah tersebut pihak 

supervisor sudah mempunyai pengelaman yang baik dan mampu 

menyelesaikan dengan baik tanpa merugikan pengguna listriknya. 

Oleh karena itu, dpaat disimpulkan baha pengendalian aktivitas ini termasuk 

lemah, karena supervisi belum dijalankan dengan baik, karena 

ketidakpahaman dalam pengoperasiannya sehingga kinerja dari pelayanan 

pengadaan barang dan jasa akan semakin tidak efektif dan lama. 

b. Akuntansi pertanggungjawaban 

Segala pelaporan pertanggung jawaban kinerja dan akuntansi yang terjadi 

dalam pelayan pengadaan jasa saja diserahkan kepada pihak supervisor atau 

pengawas kerjanya dan dilaporkan ke pihak administrasi APJ Semarang, 

tetapi dalam bidang teknik memiliki admistrasi sendiri yang mengelola 

administrasinya pseperti pemasukan yang dilakukan bidang teknik. Dan itu 

dikelola oleh intern bidang teknik saja. Tetapi dalam hasil kinerjanya pihak 

vendor atau tenaga kerja (outsourcing) merekap apa saja yang sudah 
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dikerjakan dengan persetujuan Rayon, lalu disetorkan ke APJ Semarang. 

Setelah itu pihak  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini termasuk 

sudah kuat, karena segala pelaporan setiap bidang mempunyai sendiri-sendiri 

yang dipertanggungjawabkan akuntansi. Dilakukannya sesuai prosedur yang 

berlaku dan dilaporkan lengkap. 

c. Audit internal 

Adanya penilaian ketaantan pegawai terhadap kebijakan manajemen, 

prosedur,peraturan,hukum yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi 

manajemen, pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku. Penilaian kinerja 

perusahaan sudah diaudit olhe auditor interl SPI Area Semarang. Dari audit 

tersebut dinyatakan kinerja UPJ Rayon Semarang Barat sudah cukup bagus 

dan pihak UPJ Rayon Semarang Barat segera melakukan tindakan perbaikan 

atas koreksi yang ditemukan. 
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TABEL 4.1 PENGENDALIAN UMUM  

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DIPERUSAHAAN BUKTI KONDISI 

SPI 

TEMUAN 

A. PENGENDALIAN UMUM, (Krismiaji,2002;Romney and Steinbart,2004) B.  

A. Lingkungan Pengendalian :  

1. Komitmen 

terhadapinte

gritas dan 

nilai-nilai 

etika 

Adanya komitmen 

atas integritas 

sebagai prisnsip 

dasar kerja 

 

 

 

 

 

Didalam UPJ Rayon 

Semarang Barat memiliki 

peraturan mengenai tata tertib 

prinsip dasar kerja yang 

sudah tertulis. Diberikannya 

kepada setiap pegawai dalam 

bentuk “buku saku” . 

 

 

-Lampiran Gambar 

“Buku Saku “ 

- Wawancara dengan 

manajer,supervisor 

dan staff gudang 

Lemah Dalam pembagian “buku 

saku” tidak dibarengi 

dengan penjelasan apa 

maksut isi dan tujuan 

“buku saku” tersebut 

tetapi hanya sekedar  

dibagikan ke setiap 

pegawainya. Dan disetiap 

divisi terutama 

pengadaan barang dan 

jasa juga tidak 

mempunyai peraturan 

tertulis mengenai 

integritas dan nilai-nilai 

  Adanya deskripsi 

perilaku yang jujur 

dan tidak jujur 

Untuk deskripsi perilaku yang 

jujur beretika dilakukan atas 

kesadaran masing-masing 

individu.Karena pegawai 

hanya diberikan pegangan 
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“buku saku” yang harus 

dipahami sendiri.  

Dalam pengadaan barang dan 

jasa tidak memiliki peraturan 

tertulis mengenai nilai 

kejujuran dan etika karyawan 

(kesadaran moralitas masing-

masing) dan tidak memiliki 

peraturan  kriteria tertulis 

mengenai tata tertib dalam 

permintaan barang dari 

berbagai divisi lainnya 

etika dalam kinerjanya. 

Dalam praktek kerja 

masih banyak pegawai 

yang menerima fee 

apabila mendapat 

pekerjaan yang apabila 

masih bisa dihandle 

dengan sendiri. 

2. Filosofi dan 

gaya operasi 

manajemen 

Adanya visi dan misi 

organisasi yang jelas 

 

PT PLN UPJ Rayon 

Semarang Barat sudah 

memiliki visi dan misi secara 

tertulis bagi seluruh 

pegawainya , tetapi untuk 

divisi pengadaan barang dan 

jasa tidak ada itupun yang 

a. Lampiran 

Visi Misi PT 

PLN UPJ 

Rayon 

Semarang. 

(lampiran) 

b. Hasil 

Lemah Dari 3 (tiga) indikator 

tersebut ada satu 

indikator mempunyai 

resiko tinggi, dalam 

tanggung jawab 

mencapai tujuan 

bersama. Didalam 
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menghandle hanya satu 

pegawai saja. 

wawancara 

dengan 

Manajer dan 

Supervisor 

Rayon 

Semarang 

Barat 

c. Observasi 

dengan pihak 

outsourcing 

 

pengadaan barang dan 

jasa yang jelas 

bertanggung jawab 

dalam tujuan organisasi 

tetapi disitu 

kenyataannya yang 

bertanggung jawab hanya 

satu orang staff saja dari 

proses pengadaan barang 

(material), barang 

digunakan oleh pihak 

jasa sampai pelaporan 

barang (material) yang 

sudang digunakan. 

Dan tidak adanya sanksi 

tertulis.  

 Adanya pemahaman 

mengenai perilaku 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

tujuan organisasi 

 

PT PLN UPJ Rayon 

Semarang Barat memiliki 

misi untuk mencapainya 

tujuan atau pencapaian 

perusahaan dalam kepuasaan 

pelanggan. Jadi setiap bulan 

mempunyai perencanaan 

dalam pemeliharaan 

kelistrikan dengan adanya 

perabasan, yaitu untuk 

mencegah terjadinya ganguan 

atau mati lampu secara tiba-

tiba. Mengenai tanggung 

jawab barang dan jasa sudah 

bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan semua 

kegiatan secara baik. 
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 Adanya sanksi 

tertulis atas 

pelanggaran yang 

dilakukan 

Tetapi dalam pengadaan 

barang sampai penggunaan 

jasa kurang kontrolnya dari 

pihak manajer karena dalam 

pengadaan barang  semua 

dihandle dengan satu staff 

saja tanpa ada assistentnya. 

Ketika pengunaan barang 

tersebut oleh jasa 

(outsourcing) hanya diawasi 

oleh salah satu pegawai tetap 

saja terkecuali dengan urgensi 

dalam penggunaan barang 

oleh (outsourcing) walaupun 

sudah mempunyai skill dalam 

menanganinya tetapi tanpa 

adanya pengawasan dari 

pegawai tetap dan pencatatan 

bon barang hanya tertulis 
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hitam diatas putih saja. Tidak 

adanya sanksi tertulis tetapi 

ketika sudah melanggar akan 

diberikan  peringatan lisan 

pertama dan kedua , apabila 

masih melanggar akan 

lagsung kena SP (Surat 

Peringatan) dan dikeluarakan 

dari perusahaan oleh manajer 

langsung. 

3. Struktur 

organisasi 

Adanya struktur 

organisasi yang 

tertata dengan baik 

yang mencerminkan 

pemisahan masing – 

masing fungsi yang 

memiliki otoritas 

dan tanggung jawab 

jelas. 

PT PLN UPJ Rayon 

Semarang Barat memiliki 

struktur organisasi yang  

tertata dengan baik secara 

terulis. Pemisahaan tugas dan 

tanggung jawab ditunjukkan 

dalam struktur organisasi 

sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

-Lampiran Struktur 

Organisasi  PT PLN 

UPJ Rayon 

Semarang  

-Wawancara oleh 

pihak staff yang 

lainnya 

 

Lemah Dalam pembagian dan 

penetapan tanggung 

jawab belum tercukupi, 

karena banyaknya 

tanggung jawab yang 

harus diatasi sendiri atau 

satu orang staff saja 

dalam pengadaan barang 

dan jasanya. Itupun 
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  Masih minimnya pegawai 

karena dalam menghandle 

semua keperluan pengadaan 

barang perusahaan hanya satu 

staff saja yang mampu 

mengoperasikan sistem 

SOGUD (Ssitem Online 

Gudang).  

menghandle permintaan 

barang dari berbagai 

divisi, menginput data 

sampai mengambil 

barang (material) pun 

sendiri dan juga belum 

menguasainya dalam 

pengoperasian aplikasi 

SOGUD (Sistem Online 

Gudang) 

 Adanya pembagian 

dan penetapan 

tanggung jawab 

yang jelas atas 

masing-masing 

fungsi dan tugas 

dalam pengadaan 

barang dan jasa. 

 

Kenyataannya satu staff  

sudah bertanggung jawab 

dengan tugas dan fungsinya 

Namun, dalam prakteknya 

tidak mengikuti pelatihan 

sistem SOGUD (Sistem 

Online Gudang) ketika 

adanya pergantian pegawai. 

Maka dari itu dalam 

pengoperasiannya sistem 

tersebut masih kurang 
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berkompeten. Dalam 

penggunaan barang oleh 

pihak outsourcing, Supervisor 

teknik yang bertanggung 

jawab penuh dengan kinerja 

jasa tersebut karena secara 

langsung bekerja mengawasi 

tenaga kerja (outsourcing) 

dilapangannya. 

4. Metode 

pembagian 

wewenang 

dan 

tanggung 

jawab 

Adanya tanggung 

jawab dari 

departemen dan 

individu terkait 

untuk mencapai 

tujuan organisasi 

 

PT PLN UPJ Rayon 

Semarang Barat memiliki 

daftar job description 

karyawan. Didalam daftar job 

description tiap pegawai 

sudah dijelaskan tugas dan  

tanggung jawab kegiatan, 

otoritas /wewenang terhadap 

pimpinan. 

 

-Lampiran Job 

description UPJ 

Rayon Semarang 

Barat 

- Hasil wawancara 

dengan Supervisior 

dan Manajer UPJ 

Rayon Semarang 

Barat 

Kuat Dalam wewenag dan 

tanggungjawab divisi 

pengadaan barang jasa 

sudah bertannggung 

jawab penuh memenuhi 

permintaan barang 

(material) sampai 

penggunaan (material) 

oelh pihak jasanya dan 

disajikan dengan rencana 
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 Semua wewenang 

dan tanggung jawab 

tercantum di job 

description, 

pelatihan pegawai, 

serta rencana 

operasional,dan 

jadwal 

Pelatihan kepada pegawai 

terhadap pengoperasian 

software SOGUD (Sistem 

Online Gudang), tata cara 

menginput data permintaan, 

pemroresan dan dikirim ke 

APJ Semarang hingga 

keluarnya barang sampai 

pemakaian oleh pihak 

outsoucing. 

Dalam keahlian, outsourcing 

mempunyai keahlian masing-

masing meliputi pasang daya 

baru, penambahan daya dan 

pemeliharaan listrik.  Dan 

diberikan tanggung jawab 

untuk mencapai target dan 

tujuan organisasi bersama. 

Bagi tenaga kerja harus 

 operasi dengan baik pula. 
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standby 24 jam untuk 

melayani apabila terjadi 

gangguan jaringan secara 

urgensi. Dan ketika tenaga 

kerja(outsourcing) pihak 

pegawai tetap(pengawas) 

biasanya akan memberikan 

uang rokok istilahnya untuk 

memotivasi dalam 

pekerjaanya. Karena itu 

mempunyai pengaruh sangat 

besar dan berkaitan antara 

pegawai tetap dan 

outsourcing. 

5. Kebijakan 

dan praktik -

praktik 

sumber daya 

manusia. 

Adanya kebijakan 

dan praktik  

mengenai 

pengontrakan,penga

ngkatan, 

Pengadaan barang dan jasa, 

dari pihak barang 

dioperasikan oleh senior 

pegawai tetap tetapi 

kenyataannya beliau tidak 

-Lampiran 

spesifikasi Pekerjaan 

UPJ Rayon 

Semarang 

-Lampiran Job 

Lemah 

 

Dalam praktiknya staff 

pengadaan barang dan 

jasa tidak mengikuti 

pelatihan aplikasi 

SOGUD (Sistem Online 
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pelatihan,pengevalua

sian, promosi 

pegawai dan 

penilaian karyawan 

mengikuti pelatihan sistem 

SOGUD (Sistem Online 

Gudang) hal tersebut 

kurangnya profesional dalam 

mengopersikannya dan 

monoton belum mampu 

mengotak-atik sistem jika ada 

tiba-tiba masalah muncul. 

Dan kurangnya pegawai tetap 

untuk menghandle semuanya. 

Pengontrakan tenaga ahli 

(outsourcing) dalam melayani 

gangguan, pasang daya baru 

dan tambah daya dilakukan 

oleh pihak BTL (Badan 

tenaga listrik) yang dipilih 

oleh APJ Semarang melalui 

pemenang hanya satu vendor 

dan memiliki tugas masing-

Requirement  

-Hasil wawancara 

dengan Supervisior 

UPJ Rayon 

Semarang 

Gudang) karena terken 

sistem rotasi jabatan dan 

tidak ada pelatihan ulang 

lagi bagi pegawai yang 

yang tidak mengikutinya. 

Untuk pengevaluasian 

jasa tidak dilakukan 

secara periodik hanya 

saja dilihat dari 

kinerjanya sudah baik 

dan memenuhi target 

perusahaan. 
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masing yang disebut BTL 

(Badan Tenaga Listrik). Jadi 

dalam setiap kerja atau 

operasinya semua dikerjakan 

oleh pihak outsourcing, 

pegawai pln hanya 

mengawasi pekerjaannya 

saja. Untuk pelatihan pegawai 

dilakukan apabila adanya 

software terbaru yang harus 

mampu dioperasikan oleh 

setiap pegawainya. 

Pengevaluasian dilakukan 

apabila ada pegawai yang 

dirasa ada gerak-gerik yang 

mencurigakan dan evaluasi 

terhadap BTL (Badan tenaga 

listrik) dalam pengerjaan 

kinerjanya dan dirapatkan 



 
 

78 
 

dengan berbagai pihak yang 

berkompenten. Pemberiann 

kompensasi (misalkan cuti 

menikah,melahirkan atau 

sakit).   

6. Pengaruh-

pengaruh 

eksternal 

Adanya kesadaran 

manajemen akan 

pentingnya prosedur 

dan kebijakan 

pengawasan intern 

 

Pengendalian ini ditunjukkan 

dengan adanya kesadaran 

manajemen UPJ Rayon 

Semarang Barat akan 

pentingnya prosedur dan 

kebijakan pengawasan intern 

serta adanya pemenuhan 

syarat dari standart yang 

berlaku. UPJ Rayon 

Semarang Barat sudah diaudit 

oleh audit SPI yang dilakukan 

tidak menentu tergantu pihak 

SPInya apabila akan 

mengaudit akan 

Bukti terdapat dalam 

hasil wawancara  

Kuat Dilakukannya audit oleh 

pihak SPI dan dilihat dari 

kinerjanya. Apakah 

sudah sesuai dengan SOP 

atau tidaknya. 
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diberitahukan terlebih dahulu 

lewat by email ataupun pesan 

singkat. Audit ini dilakukan 

sebagaimana mestinya 

melihat apakah prosedur 

sudah dilakukan dan 

diterapkan semua dengan 

baik atau belum dengan 

adanya standarnya. Apabila 

belum akan diberikan 

peringatan agar segera 

dilakukan sesuai prosedur 

yang berlaku. 

 Adanya pemenuhan 

syarat dari standar 

yang berlaku 

PT PLN (Persero) sudah 

bekerja tau beroperasi sesuai 

dengan SOP yang telah 

ditentukan oleh pusat 
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B.AKTIVITAS PPENGENDALIAN 

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DI PERUSAHAAN BUKTI KONDISI 

SPI 

TEMUAN 

1. Pemberian 

otorisasi atas 

aktivitas dan 

kegiatan 

yang 

memadai 

Adanya kebijakan 

atau prosedur yang 

perlu diikuti oleh 

para pegawai 

 

 

Untuk setiap aktivitas maupun 

transaski rutin yang terjadi 

(pembuatan form permintaan 

barang (material), bon barang dan 

retur barang. Pegawai memiliki 

tugas dan wewenangnya masing-

masing dalam membuat keputusan 

untuk memenuhi kebutuhan per 

divisi.  

 

 

 

Hasil 

wawancara 

dengan divisi 

Gudang, 

Supervisor, 

Administrasi 

Kuat 

 

Dalam prosedur di 

pengadaan barang dan 

jasa sudah diikuti dengan 

baik. Lalu untuk 

pengambilan keputusan 

kebutuhan barang 

(material) per divisi 

disesuaikan dengan 

kebutuhan oleh pihak 

otoritas. Dan setiap 

aktivitas pengadaan 

barang (material) sampai 

digunakan oleh jasa 

sudah ssesuai dengan 

otoritasnya juga. 

 Adanya pengambilan 

keputusan yang tepat 

Dalam pengambilan keputusan 

permintaan barang pihak divisi 

gudang sudah memeperkirakan 

sebaik mungkin. Dan dalam 
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pengambilan keputusan harus 

disertakan pengesahan dari manajer 

rayon semarang barat, sehingga ada 

kejelasan dan kepastian bahwa 

transaksi tersebut telah disetujui 

oleh pihak atasan yang berwenang 

serta terhindar dari terjadinya 

manipulasi. Seluruh data, 

informasi, dan transaksi yang 

terjadi iinput ke dalam komputer 

oleh petugas yang berwenang 

dibidangnya masing-masing saja.  

 Adanya otorisasi 

yang tepat terhadap 

setiap aktivitas 

Dan aktivitas maupun transaski 

administrasi pihak tenaga kerja 

(outsourcing) diberikan wewenang 

hanya untuk bekerja secara 

langsung dan berinterkasi langsung 

ke pelanggan. Dalam kinerja disetai 

juga SPK(Surat Perintah Kerja) 
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yang ditunjukkan langsung oleh 

UPJ Rayon Semarang dan 

memebuat tembusan untuk APJ 

Semarang. Sedangkan untuk 

transaksi yang memebutuhkan 

otorisasi khusus maka dalam 

pengambilan keputusan haus 

disertakan pengesahan dari manajer 

UPJ Rayon Semarang Barat, 

sehingga ada kejelasan dan 

kepastian bahwa transaksi tersebut 

telah disetujui oleh pihak atasan 

yang berwenang serta terhindar dari 

terjadinya manipulasi.  

2. Pembagian 

wewenag dan 

tanggung 

jawab 

(pemisahan 

- Ada tidaknya 

tanggung jawab 

ganda (terlalu 

banyak) antara divisi 

lain 

Pengendalian aktivitas ini termasuk 

lemah, karena hal dalam pengadaan 

barang dan jasa hanya dihandle 

oleh satu orang saja dengan 

kapasitas usia juga sudah tua, hal 

Lampiran dari 

wawancara 

oleh pihak 

supervisor dan 

manajer UPJ 

Lemah Praktiknya staff 

pengadaan barang dan 

jasa hanya dihandle oleh 

satu orang staff saja 

tanpa ada pemisahan 
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tugas) - Adanya 

pemisahaan tugas 

yang jelas 

- Tidak ada penipuan 

dan penyembunyian  

penipuan atau 

kesalahan yang tidak 

disengaja 

tersebut akan menjadi fatal ketika 

semua pekerjaan harus diselesaikan 

dengan sendiri tanpa adanya asisten 

pasti akan merasakan kesulitan 

dalam mengoperasikan program 

yang pada hakikatnya sangat 

canggih. Tetapi dibarenginya 

dengan tenaga kerja (outsourcing) 

harus standby 24 jam dengan 

melayani gangguan secara tiba-tiba 

atau mendadak yang membutuhkan 

penangan yang cepat dan urgensi. 

Sampai digunakannya barang 

(material) dengan baik dan sesuai 

dengan SPK (Surat Perintah Kerja). 

Rayon 

Semarang 

Staff gudang 

tugas antara pengadaan 

barang , penginputan 

data, pengambilan 

baraang(material) dan 

pengolahan data 

(rekapan/ arsip) 

dipengadaan barang dan 

jasanya ketika sudah 

dikerjakan dengan pihak 

outsourcing. 

3. Perancangan 

dan 

penggunaan 

catatan dan 

Dokumen dan 

catatan seharusnya: 

Adanya pencatatan 

yang akurat dan 

Dokumen dan catatan dalam proses 

adminiistrasi mencakup surat jalan, 

surat perintah kerja, dokumen atas 

informasi mengenai (pekerjaan 

Lampiran dari 

wawancara 

oleh pihak 

supervisor,staf

Kuat Dalam pencatatan 

pengadaan barang 

(material) dan jasa sudah 

baik. Dari permintaan, 
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dokumen 

yang baik 

(memadai) 

lengkap atas seluruh 

aktivitas yanng 

berkaitan. 

 

yang sudah dikerjakan, 

pemberitahuan adanya rapat atau 

evaluasi, dan perencanaan kinerja 

tiap tahunnya). 

f gudang dan 

administrasi 

UPJ Rayon 

Semarang  

surat SPK, persetujuan 

dari pihak atasan, 

penggunaan barang 

(material) oleh jasanya. 

Sebelum menginput data 

ke dalam sistem SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

staff menglist dengan 

mensederhanakan 

kedalam mx.excel agar 

lebih mudah dalam 

penginputan data sampai 

mengecek permintaan 

sudah di approve atau 

belum oleh pihak APJ 

Semarang.  

 Pencatatan harus 

sesederhana 

mungkin untuk 

mendukung 

pencatatan yang 

efisien dan 

meminimalkan 

kesalahan . 

Dalam penggunaan dokumen dalam 

pengadaan barang sudah diberikan 

tempat atau map tersendiri yang 

meliputi (permintaan barang,bon 

barang dan retur barang). Ketika 

semua sudang terselesaikan akan 

diberikan tanda atau nomor, yang 

menyatakan bahwa kebutuhan 

barang tersebut sudah terselesaikan.  

Dan bagi arsip-arsip lainnya juga 

disimpan dalam lemari dengan 

berbagai tahun yang lalu pun ada 

arsipnya tertata dengan baik. 

 

 Memelihara catatan 

tentang asset dan 

Dalam dokumen dalam pengadaan 

jasa sudah diberikan tempat atau 
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informasi yang 

akurat 

map tersendiri yang meliputi arsip 

dan dokumen atas kerjanya setiap 

harinya dan itu akan diajukan ke 

pihak APJ Semarang untuk 

merekeningkan menjadi upah 

tenaga kerja (outsourcing). Ketika 

semua sudang terselesaikan akan 

diberikan tanda atau nomor, yang 

menyatakan bahwa kebutuhan 

barang tersebut sudah terselesaikan.  

Dan bagi arsip-arsip lainnya juga 

disimpan dalam lemari dengan 

berbagai tahun yang lalu pun ada 

arsipnya tertata dengan baik.  

4. Perlindungan 

atau 

penjagaan 

yang cukup 

terhadap 

Penyelenggaraan 

pencatatan yang 

akurat dan lengkap 

atas persediaan 

 

Walaupun prosedur tersebut sudah 

berjalan baik, namun 

pelaksnaannya terkadang ketika 

tenaga kerja (outsourcing) apabila 

kerja pada waktu-waktu urgensi 

Hasil 

wawancara 

dari pihak staff 

gudang dan 

pihak 

Lemah Dari perlindungan dan 

penjagaan terhadap aset 

dan catatan sudah cukup 

baik.  

Walaupun ketika dalam 
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asset dan 

catatan. 

atau hari libur pasti bekerja sendiri 

dan mempunyai barang (material) 

sendiri tanpa pengawasan pegawai 

tetap. 

 Lalu untuk menetapkan barang 

(material) yang sudah terpasang 

akan disalahgunakan oleh pihak 

outsourcing dengan melebihkannya 

dalam bon barangnya. 

 

 

outsourcing keadaan urgensi tidak 

adanya pengawasan dari 

pihak pegawai. Tpihak 

outsourcing dalam 

mengebon barang 

(material) seenaknya 

tanpa adanya 

sepengetahuan pihak 

pegawai tanpa 

pengecekan ulang hanya 

dilihat dari sudah 

terpasangnya barang 

(material) secara cepat 

dan efisien. 

Dan akses komputer pun 

masih satu ruangan 

dengan divisi lainnya. 

 Penyediaan tempat 

penyimpanan yang 

baik. 

 

Untuk penyediaan tempat sudah 

baik karena diberikan wadah atau 

almari yang berisi map – map 

tersendiri antar divisi lainnya dari 

tahun ke tahun 

 

 Membatasi akses ke 

ruang komputer, file 

komputer dan 

Untuk mengakses data, tidak ada 

ruangan khusus. Jadi divisi 

pengadaan barang dan jasa menjadi 
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informasi, serta 

penggunaa password 

 

satu dengan divisi lain itupun hanya 

diberi penyekat antar mejanya tidak 

ada rungan yang khusus dalam 

mengelola pengadaan barang dan 

jasanya. 

5. Pemeriksaan 

independen 

atas kinerja 

Adanya pemeriksaan 

internal untuk 

memastikan bahwa 

seluruh aktivitas 

telah diproses secara 

akurat 

Adanya pemeriksaan 

secara independen 

Penilaian kinerja UPJ Rayon 

Semarang Barg sudah diaudit oleh 

SPI dari APJ Semarang , itupun 

belum secara periodik tergantung 

jadwal pihak SPInya 

Implementasi dan penerapan dari 

standar yang berlaku masih perlu 

ditingkatan kembali. 

 

Wawancara 

oleh manjer 

UPJ Rayon 

Semarang 

Barat 

Lemah Lebih meningkatkan dan 

mengawasi kinerja 

seluruh pegawai . Tanpa 

dilihat satu persatu dari 

sub divisi.  
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C.PERHITUNGAN RISIKO 

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DI PERUSAHAAN BUKTI KONDISI 

SPI 

TEMUAN 

1. Identifikasi 

Ancaman 

- Ada tidaknya 

identifikasi ancaman 

yang akan dihadapi 

sistem untuk 

mencegah ancaman 

tersebut 

-Adanya kebijakan 

atau prosedur yang 

memberikan jaminan 

terhadap keamanan 

data untuk 

menghindari data 

yang hilang atau 

rusak. 

Data atau file didalam aplikasi 

SOGUD (Sistem Online Gudang ) 

perlu adanya backup ulangkarena 

didalam pengadaan barang pun 

dikelola hanya satu staff saja yang 

semua kebutuhan dihandle sendiri, 

itu membuat kekeliruan atau data 

hilangnya data ketika ada gangguan 

atau masalah urgensi yang tiba-tiba 

terjadi di hari tertentu (libur sabtu 

dan minggu, libur nasional danlain-

lain). Pihak tenaga kerja 

(outsourcing) bekerja sendiri 

melakukan kegiatan tanpa 

pengawasan pegawai tetap 

Lampiran dalam 

wawancara langsung 

dengan staff gudang 

yang bekompenten 

dalam penggunaan 

sistem SOGUD  

Pihak administrasi 

Lemah Tidak adanya cara atau 

inisiatif dari staff gudang 

dalam menangani sistem 

SOGUD(Sistem Online 

Gudang) 
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karenatidak adanya kontrol dari 

pegawai tetap saat outsourcing 

bekerja dalam urgensi.  

2.Perkirakan risiko  Adanya ancaman 

risiko yang besar 

karena probalilitas 

kemunculan 

kesalahan lebih 

besar 

 

Risiko yang dihadapi UPJ Rayon 

Semarang Barat dalam pengadaan 

barang dan jasa yaitu risiko 

penyalahgunaan arsip atau 

dokumen yang berpengaruh 

diperusahaan  dan kesengajaan 

tenaga ahli (outsourcing) dalam 

pelayanan ganggunan tiba-tiba atau 

urgensi setiap Tenaga ahli 

(outsourcing) mempunyai barang 

(material) sendiri digunkan untuk 

penangan darurat. Tenaga kerja 

(outsourcing) ternyata 

menyalahgunakan hal tersebut 

dengan melebihkan barang 

(material) yang sudang terpasang 

Wawancara oleh 

pihak gudang 

Supervisor 

bersangkutan ketika 

menjadi pengawas 

outsourcing 

Lemah Sering terjadi selisih 

antara saldo gudang 

disistem dengan fisik 

barang digudang. Itu 

sering terjadi ketika saat 

kinerja urgensi, pihak 

outsourcing 

menyalahgunakan barang 

(material) dengan 

memanipulasi bon 

barang (material) ketika 

pemasangan 

barang(material) tanpa 

pengawasan pegawai 

tetap dan langsung 

meminta bon kepihak 
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atau diselesaikan, setelah itu tenaga 

kerja (outsourcing) meminta ganti 

kepada pihak gudang UPJ Rayon 

Semarang Barat tanpa pengecekan 

kembali barang(material) yang 

digunakannyaatau terpasang.  

Sedangkan ancaman yang dihadapi 

seperti seringnya ditemukan barang 

(material) yang lama dan barupu 

masih terbengakalai di gudang 

tidak dimanfaatkan sebaik 

mungkin. Sering kali ketika ada 

gangguan urgensi waktu hari libur, 

dalam permintaan barang tersebut 

hanya ditulis dalam form tug 5 saja 

dan hari berikutnya kan diinput 

oleh  pihak guang itupun pihak 

gudang yang memintanya, 

mengakibatkan seringnya selisih 

staff gudang dan 

pegawaipun tidak 

meninjau ulang 

barang(material) yang 

terpasang.  

Itu akan mengakibatkan 

kerugian bagi 

perusahaan. 



 
 

91 
 

saldo gudang karena belum direkap 

ulang dalam permintaan barang 

tersebut.  

3.Identifikasi 

pengendalian 

Adanya identifikasi 

pengendalian dari 

setiap ancaman 

UPJ Semarang Barat belum 

mempunyai pengendalian yang 

memadai dari segi pengadaan 

barang dan jasa sampai penggunaan 

barang (material) oleh outsourcing 

karena pengendalian tersebut 

langsung dinilai oleh pihak APJ 

Semarang dan setiap penilaian 

kinerja tenaga kerja (outsourcing) 

hanya berdasarkan baik dan 

efektifnya pekerjaan yang sudah 

terselesaikan sesuai target UPJ 

Rayon Semarang Barat. Hal ini 

berpengaruh untuk operasi kinerja 

rayon. Yang terkadang dalam 

kinerja pihak ketiga atau BTL tanpa 

Wawancara dengan 

pihak gudang, 

suprvisior dan 

outsourcing 

Lemah Belum mempunyai 

pengendalian karena 

setiap kinerja atau 

operasi dinilai langsung 

oleh APJ Semarang  
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pengawasan pegawai pln nya. Yang 

mengakibatka resiko besar, seperti 

adanya tenaga kerja (outsourcing) 

mengalami kestrum atau terkena 

tegangan besar yang 

mengakibatkan keselamatan tidak 

terjaga dengan baik. Hal itu 

menjadi tanggung jawab UPJ 

Rayon Semarang Barat pihak 

manajer langsung dipanggil oleh 

APJ Semarang untuk 

mengklarifikasi masalah tersebut, 

apabila itu kelalaian pihak pegawai 

pln akan dikenakan sanksi dan PLN 

Jateng akan mendapat penilaian 

jelek dibandingkan wilayah 

lainnya. 
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4.Perikrakan biaya 

dan manfaat 

Manfaat dari sebuah 

prosedur 

pengendalian 

internal harus 

melebihi biaya 

Dalam hal perkirakan biaya dan 

manfaat bukan wewenang UPJ 

Rayon Semarang Barat karena 

semua dipantau langsung oleh APJ 

Semarang. Jadi UPJ Rayon 

Semarang hanya mengadukan 

masalah-masalah apa saja yang 

terjadi, dan setelah itu dilaporkan 

ke pihak APJ Semarang. 

 

Wawancara oleh 

bidang gudang , 

manajer,supervisior 

dan outsourcing 

Lemah Tidak mempunyai 

wewenang hanya saja 

setiap ancaman-ancaman 

atau masalah diajukan ke 

APJ Semarang. 

5.Menetapkan 

efektivitas biaya-

manfaat 

Adanya 

pertimbangan faktor 

lain diluar faktor 

pehritungan 

perkiraan manfaat. 

Dalam hal ini UPJ Rayon 

Semarang Barat tidak bisa 

menetapkan karena semua 

dikendalikan oleh APJ Semarang, 

pihak UPJ Rayon Semarang Barat 

hanya eksekusi dan nilainya dilihat 

langsung oleh APJ Semarang. 

Mengenai biaya dan manfaat 

mengenai jasanya tergantung 

Wawancara oleh 

bidang gudang , 

manajer,supervisior 

dan outsourcing 

Lemah  Tidak mempunyai 

wewenang dalam 

menetapkan efektivitas 

biaya-manfaat. 
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kapasitas pekerjaanya, apabila 

pekerjaan atau gangguan dengan 

skala besar yang menghandle APJ 

Semarang. Dan untuk skala kecil 

mengenai tambah daya baru,pasang 

baru, pemeliharaan disekitar 

wilayah UPJ Rayon Semarang 

Barat akan dihandle sendiri tapi 

tetap memberikan tembusan ke APJ 

Semarang. Setiap kinerja pihak 

vendor per bulan merekap 

pekerjannya nantinya akan ditagih 

ke APJ Semarang lalu 

mentransfernya. 
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D.INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DIPERUSAHAAN BUKTI KONDISI  SPI TEMUAN 

Informasi dan 

komunikasi yang 

dihasilkan 

Komunikasi yang baik 

antara semua pegawai 

 

Komunikasi yang baik antar 

pihak pengadaan barang dan jasa 

dengan divisi lain ketika ada 

persediaan material yang akan 

habis, segera dikomunikasikan 

ke pihak gudang lalu pihak 

gudang mendatanya dalam 

sistem SOGUD (Sistem Online 

Gudang) Prosedur yang 

digunakan untuk permintaan 

barang dan jasa sampai dengan 

pendistribusian di UPJ Rayon 

Semarang  Barat dengan 

penggunaan sistem aplikasi 

Hasil observasi . 

dan dilakukannya 

wawancara dengan 

pihak Supervisior  

dan staff gudang 

yang dipercaya dan 

berkompeten dalam 

penggunaan sistem 

SOGUD tersebut 

 

Kuat Informasi dan 

komunikasi dari 

pihak pengadaan 

barang dan jasa 

sudah berjalan 

dengan baik dan 

tertib. Dengan 

pemberitahuan 

kesemua pihak 

dengan informasi 

data ataupun 

mengenai pengadaan 

barang dan jasanya. 

Mampu memenuhi  
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(SOGUD) lalu disertakan 

prosedur lainnya. 

kebutuhan dari 

semua divisi yang 

memintanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informasi yang 

dihasilkan hanya 

dikomunikasikan 

kepada user yang 

berkepentingan 

sehingga dapat 

disajikan sesuai dengan 

keinginan user 

 

- Dalam praktiknya Prosedur  

yang sudah dilakukan cukup 

baik. Walaupun terdapat 

beberapa kekurangan dalam 

sistem tersebut. Prosedur 

terlambat atau terhambatanya 

pendistribusian barang (material) 

ke UPJ Rayon Semarang. 

-Semua untuk menginput  data 

permintaan dilakukan disebuah 

sistem  SOGUD tetapi untuk 

tanda terima tandatangan  

(persetujuan manajer/supervisior 

divisi secara manual 

memberikan prin out (form) dari 

SOGUD tersebut. 

a.Semua surat pengajuan 
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permohonan permintaaan barang 

/ material diterima dahulu. Dan 

nanti baru diinput kedalam 

sistem SOGUD. 

b.Dapabila semua pemakaian 

barang (material) suah iinput 

kedalam sistem akan diberikan 

kode tersendiri 

UPJ Rayon Semarang Barat 

dengan APJ Semarang mengenai 

pengadaan jasa, dilakukan setiap 

tahunnya pemberitahuan dengan 

nama – nama vendor yang 

menang dalam pelelangan dan 

terdaftar dalam PT PLN APJ 

Semarang. APJ Semarang selalu 

menginformasikan lewat email 

dengan mencantumkan vendor-

vendor untuk pelaksankan 
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kinerja di wilayah UPJ Rayon 

Semarang Barat. pihak APJ 

Semarang hanya diberikan 

tembusan saja. 

 

 Laporan yang 

dihasilkan disajikan 

secra rutin, tepat waktu, 

relevan dapat 

dipercaya, lengkap dan 

mudah dipahami 

Informasi yang 

dihasilkan sudah 

memenuhi kebutuhan 

user. 

Untuk melaporkan setiap 

kegiatan opersional UPJ Rayon 

Semarang Barat selalu membuat 

laporan secara periodik dengan 

dilampirkan dokumentasi atas 

kegiatannya operasioanlnya. 

Dan untuk mengenai laporan 

khusus pengadaan barang dan 

jasa sudah dapat dilihat kedalam 

sistem SOGUD, ketika pihak 

manajer atau area semarang baru 

diprintout atau dikirim melalui 

e-mail. 
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E. PEMANTAUAN KINERJA  

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DI PERUSAHAAN BUKTI KONDISI  SPI TEMUAN 

1. Supervisi 

yang efektif 

Adanya pemantauan 

kinerja secara berkala 

dari manajemen 

 

Untuk pengadaan barang dan 

jasa sendiri, dari satu staff 

gudang yang belum 

berkompeten itupun juga 

memiliki masalah yang besar 

dan harus menghandle semua 

kebutuhan yang juga banyak dan 

besar berpengaruh diperusahaan 

tersebut. 

Hasil wawancara 

supervisior  dan 

manajer UPJ 

Rayon Semarang 

Barat 

Lemah 

 

Pemantauan kinerja 

dari jasanya hanya 

pihak Supervisior 

yang bekerja secara 

langsung dan terjun 

ke lapangan dengan 

pengawasan kinerja 

setiap harinya. 

Tanpa adanya 

evaluasi setiap 

harinya. Itupun ada 

evaluasi jika terjadi 

kecelakaan kinerja 

oleh pihak jasa 

(outsourcing) 

 Adanya pelatihan dan 

pendampingan 

pegawai, pengawasan 

kinerja pegawai, 

koreksi kesalahan dan 

perlindungan aset 

Bentuk pemantauan kinerja 

secara  berkala dari UPJ Rayon 

Semarang adalah melaui rapat 

atau evaluasi yang dilakukan 

ketika ada urgensi 

(pemberitahuan dari Area 
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Semarang) yang sifatnya tidak 

menentu. Seperti halnya briefing 

dilakukan jika ada kejadian-

kejadian yang dirasa itu sangat 

fatal 

Untuk pelatihan 

pegawai pengadaan 

barang dan jasa 

belum ada karena 

dahulunya terkena 

rotasi jabatan dan 

tidak ada pelatihan 

ulang dalam aplikasi 

SOGUD (Sistem 

Online Gudang). 

Untuk pengawasan 

kinerja hanya dilihat 

dilihat kinerja 

sehari-hari apakah 

sudah benar atau 

belum secara efektif 

dan efisien. 

2. Akuntansi 

pertanggung 

Adanya anggaran 

kuota, jadwal,biaya 

Segala pelaporan kinerja  

pertanggung jawaban 

Wawancar dengan 

semua karyawan 

Kuat  Ketika meminta 

dana (uang) untuk 
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jawaban  standar, laporan 

kinerja , prosedur 

SOGUD(Sistem 

Online Gudang) 

operasional dilaporan oleh pihak 

administrasi dan 

dipertanggungjawabkan sesuai 

prosedur (yaitu dilaporkan 

kepada pihak manajernya) dan 

seluruh pengeluaran 

diestimasikan. Ketika melebihi 

anggaran akan tetap dicatat dan  

dikembalikan ke APJ Semarang 

Laporan keuangan tersebut 

dilaporakan dengan 

lengkap,sejujur mungkin dan 

tepat waktu. Segala pelaporan 

pertanggung jawaban kinerja 

tenaga kerja (outsourcing)di 

laporakan oleh pihak supervisor 

atau pengawas kerjanya, karena 

yang terjun langsung 

kelapangan. Lalu dalam hasil 

operasional UPJ 

Rayon Semarang 

Barat diberikan 

anggaran maks. 5 

juta. Itupun ketika 

dananya masih lebih 

akan dikembalikan 

lagi ke APJ 

Semarang dengan 

melampirakan 

perhitungan laporan 

dengan benar dan 

sesuai. 
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kinerjanya pihak vendor atau 

tenaga kerja (outsourcing) 

merekap apa saja yang sudah 

dikerjakan dengan persetujuan 

Rayon, lalu  disetorkan ke APJ 

Semarang.  

3. Audit 

internal 

Adanya penilaian 

ketaantan pegawai 

terhadap kebijakan 

manajemen, prosedur, 

peraturan, hukum 

yang berlaku , secra 

efektivitas dan 

efisiensi manajemen 

Adanya pengauditan  oleh pihak 

SPI (Sistem Pengendalian 

Intern) 

 

Hasil wawancara 

staff  

Kuat  Sudah diotoritasi 

oleh pihak yang 

lebih tinggi yaitu SPI 

dari APJ Semarang . 
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4.4 Analisis Pengendalian Aplikasi 

1. Pengendalian Boundary 

Untuk dapat mengakses software SOGUD (Sistem Online Gudang) yang 

digunkaan oleh UPJ Rayon Semarang Barat , user harus memasukkan 

password dan user –ID. Maksimal digit yang bisa ditemukkan adalah 20 

digit, baik huruf maupun angka. Untuk tempat mengetik user-ID, huruf atau 

angka yang diketikkan akan kelihatan. Sedangkan untuk tempat pengetikkan 

password, hanya terlihat bintang di setiap huruf atau angka yang diketikkan. 

Setiap pegawai diberikan kebebasan dalam menetapkan password untuk 

user-ID bebas yang terpenting ada nama wilayah mananya. Pegawai yang 

memeperoleh password dan user-ID hanyalah pegawai tertentu, yaitu 

pegawai tetap  yang bertanggung jawab dibidangnya dan berkompenten. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini 

termasuk sudah kuat, karena software SOGUD (Sistem Online Gudang) 

sudah memiliki password dan user-ID untuk mengaksesnya. 

2. Pengendalian Sumber data 

Untuk melaksanakan pengendalia ini, perlu dibentuk sebuah fungsi 

pengawasan data yang memiliki tugas: sebelum data diproses, gungsi 

pengawasan data mengecek otorisasi pemakai dan mencatata nama, sumebr 

transaksi, dan total transaksi kedalam sebuah file yang disebut control log. 

Setelah data diproses, fungsi ini memonitor setiap tahap pengolahan dan 

membandingkan total untuk setiap tahap dan melakukan koreksi jika ada 

kesalahan. Fungsi pengawas data ini adalah pegawai UPJ RayonSemarang 

Barat dibidangnya. 

Pengendalian pada sumber data yang berupa kertas atau dokumen (surat 

jalan,laporan permintaan barang,surat perintah kerja,laporan setoran), 

dilakukan dengan memberikan nomor (kode) ketika semua data atau 

dokumen transaksi sudah dilakukan dengan tepat untuk menunjukkan 

otorisasi atau tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan (lihat lampiran-
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lampiran)sehingga setiap transaski yang dilakukan telah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dan telah disetujui berbagai pihak yang 

berkepentingan. Sedangkan pengendalian pada sumber data yang berupa soft 

copy, tidak dilakukan karena menurut pegawai bidang gudang arsip dan data 

dokumen secara manual maupun sudah tersimpan dikomputer sudah merasa 

cukup tidak perlunya memback-up secara periodik. 

Yang berhak menginput data kedalam komputer hanyalah pegawai yang 

berwenag dibidangnya saja. Adanya pengecekkan ulang setelah menginput 

untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan input data. Untuk pengisian 

permintaan barang(material),pegawai juga harus membuka data dalam 

bentuk (excel) yaitu saldo unit APJ Semarang dicocokkan apakah barang 

(material) digudang masih atau tidak dan masih tercantum dalam daftar atau 

tidaknya. Hal ini untuk memastikan bahwa permintaan barang(material) 

sesuai dengan barang(material) digudang APJ Semarang untuk menghindari 

kesalahan maupun kerugikan saldo UPJ Rayon Semarang Barat dari 

berbagai hal yang tidak diharapkan. 

3. Program validasi input 

Pengendalian ini diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam 

penginputan, mengecek validitas dan akurasi data input segera setlah data 

tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Program ini disebut edit checks dan 

dilakukan selama proses pemasukkan data, dimana data yang iinput harus 

sesuai dengan yang telah terprogram dalam data (excel).  Edit checks 

meliputi cek urutan, cek tempat data, uji batas, uji kisaran , uji kewajaran, 

pengecekkan data ulang, pengecekkan tanda, pengecekkan validitas, 

pengecekkan kapasitas. 

Pengecekkan validitas dan akurasi data input dalam software SOGUD 

(Sistem Online Gudang) dilakukan denganadanya jaminan bahwa seluruh 

data yang diinput telah diotorisasi secara sah( yang berhak menginput data 

ke dalam komputer hanyalah pegawai yang berwenang dibiangnya), dalam 
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pengisisan permintaan barang (material) sebelumnya pegawai memasukkan 

user-id dan passwordnya ketika salah memasukkan akan ada peringatan 

bahwa”username tidak ditemukan” yakni dapat mendeteksi dan 

meminimalisasi terjadinya keslahan input, yaitu pesan warning (peringatan 

apabila salah masuk atau input). Software juga menyediakan multiple choice 

answer/question ( dalam modul pengolahan terdapat pilihan cari transaski, 

pilih unit,hapus,keluar,tambahkan, cetak dokumen), help facility (petunjuk 

informasi mengenai penggunaan SOGUD (Sistem Online Gudang), dan 

menggunkan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh user untuk 

mencegah kelalaian dan membantu user ketika mengalami kesulitan. Untuk 

penambahan saldo gudang UPJ Rayon Semarang  secara otomatis ketika 

permintaan barang (materail) sudah diapprove oleh APJ Semarang. Daan 

tidak hanya itu UPJ Rayon Semarang Barat juga tetap menginput kembali 

barang (material) yang sudah terpakai dan terpasang ke menu pemakaian 

materil, ini digunakan untuk mengetahui saldo akhir gudang UPJ Semarang 

Barat. Untuk melihat permintaan (barang) material sudah diapprove atau 

belum pegawai harus berinisiatif mengecek sendiri dengan menu lacak 

transaski dan memasukkan nomor  normalisasi dan kode akan berubah 

menjadi A2, yaitu menginformasikan bahwa permintaan tersebut sudah 

diapprove. Tetapi dalam software tersebut biasanya permintaan barang 

(material) tidak sesuai dengan permintaannya dikarenakan minimanya 

barang (material) dan dibagi-bagikan dengan UPJ Rayon Semarang lainnya. 

Ada salah satu menu dalam menginput barang (material) yaitu jenis 

pengembalian yaitu delievery tetapi kenyataan menu tersebut tidak memiliki 

fungsi yang jelas malah membuat kinerja pegawai tidak efektif dan efisien 

karena kenyataanya pegawai bidang gudang untuk pengambilan barang 

(material) harus ke gudang APJ Semarang yang ternyata sangat jauh. Oleh 

karena itu akan lebih baik apabila software SOGUD (Sistem Online Gudang) 

ini diperbaiki kembali aplikasinya, yaitu pada pilihan untuk permintaan 
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barang yang terutama. Dan untuk menu – menu yang ada tapi tidak 

dipergunakan secara maksimal sebaiknya dihapus saja tetapi tetap fokus 

pada menu yang sering digunakan dan mempermudah kinerjanya.   

4. Pengendalian Entry data on-line 

Tujuan dilakukannya pengendalian semacam ini adalah untuk menjamin 

akurasi dan integritas data transaski yang dimasukkan dari terminal on-line 

dan PC. Yang berwenang melakukan entry data (masuk ke dalam sistem 

SOGUD(Sistem Online Gudang)) adalah pegawai tetap yang berwenang dan 

bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan memasukkan 

password dan user-ID. Yang berhak mengoperasikan komputer adalah 

pegawai yang bertugas. Komputer yang sudah terhubung langsung dengan 

internet lalu dihubungkan dengan jaringan ke APJ Semarang. Namun hanya 

pegawai divisi gudang yang hanya mengetahui password dan user-ID saja, 

hal itu membuat rasa kecurigaan dan kesalahpahaman dalam menginputny 

dengan melebihkan kebutuhan barang (material) yang membuat 

penumpukkan barang di gudang UPJ Rayon Semarang Barat. 

Pengendalian ini mencakup edit checks, user-ID dan password (untuk 

membatasi data entry hanya oleh pegawai yang berhak saja), compatibilty 

test (menjamin bahwa karyawan yang memasukkan dan mengakses data 

adalah pegawai yang berhak untuk melaksanakan entry atau akses data), 

prompting (sistem meminta elemen data input dan menunggu untuk respon 

aaprove), preformating (sistem dokumen menyediakan spasi kososng untuk 

di isi data), completeness tes(memastikan kelengkapan data dengan 

mengecek apakah semua elemen data telah dimasukkan ke dalam komputer), 

closed loop verification (untuk mengecek akurasi input data), pengecekan 

kapasitas (untuk menampung seluruh data transaski) 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini 

termasuk sudah kuat, karena untuk menjalankan program aplikasi 

SOGUD(Sistem Online Gudang) harus memasukkan user-ID dan password 
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sehingga tidak semua orang dapat menjalankan program ini dengan 

sembarangan. Namun juga terdapat berbagai kendala dan kelemahan 

mengenai sistem ini yang hanya satu pegawai saja yang tahu user-ID dan 

password itu akan memebuat kecurangan dan tidak bisa dikontrol oleh 

pimpinan yaitu supervisor dan manjer UPJ Rayon Semarang Barat dalam 

menginput datanya. 

5. Pengendalian terhadap pemroresan data dan pemeliharaan file 

Pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan file ini dirancang untuk 

menjamin akurasi dan kelengkapan pemroresan data yang disimpan. 

Pengendalian ini mencakup pengecekan keterkinian data, nilai standar, 

pencocokan data, pelaporan perkeculaian, rekonsiliasi data eksternal, 

rekonsiliasi rekening kontrol,pengamanan file, pengendalian konversi file, 

tampungan kesalahan, dan pelaporan keslahan. 

Padaproses penginputan data pada permintaan barang, pemakaian barang 

harus dilakuakan oleh pegawai yang bertugas kepada setiap divisi lain yang 

membutuhkan barang ( meterial) sesuai dengan pemakiannya saja dengan 

memberikan catatan ada data berupa tulisan tangan (manual) lalu dimintakan 

oleh pihak gudang untuk menginputnya ke APJ Semarang melalui sistem 

SOGUD (Sistem Online Gudang). 

Software GOGUD dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan input (adanya 

pesan warning atas kesalahan proses input data yang dilakukan, multiple 

choice answer/question, help facility, dan menggunakan bahasa Indonesia). 

Setiap field yang ada pada sotware SOGUD(Sistem Online Gudang) telah 

lengakp, namun banyak field tetapi tidak memiliki fungsi dan manfaat yang 

tepat. Hal tersebut malah membuat berkurangnya efisiensi dan keefektifan 

dalam kinerja sehari-harinya, karena setiap pengisian data harus diisi semua 

tetapi kenyataanya membuat tidak manfaatnya. Proses input secara otomatis 

akan tersimpan dikomputer dan langsung dikirim ke APJ Semarang untuk di 

approve itupun juga membutuhkan waktu yang lama. Pegawai tidak 
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melakukan back-up ulang karena merasa cukup data yang dikomputer 

dengan arsip data manualnya. 

Adapun kelemahan pada pemroresan dengan software SOGUD (Sistem 

Online Gudang) ini, seperti keluhan mengenai sedikitnya jumlah komputer 

yang disediakan dan disesuaikan dengan pegawai yang ada untuk melakukan 

akses permintaan barang dan lain-lainnya. Padahal divisi gudang tidak hanya 

menginput permintaan barang (material) saja tetapi juga menginput 

pemakaian barang(material), mengambil barang(material) ke gudang APJ 

Semarang dan mengarsip permintaan barang(material) setiap harinya ke 

dalam (excel), sehingga memperlambat kinerja pegawai yang akan 

mengalami input data.Harware komputer dan software juga sering 

mengalami hang karena bnayak dokumen atau data yang harus dibuka secara 

bersamaan  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini 

termasuk lemah, karena banyak sekali  

6. Pengendalian input 

Dengan membentuk fungsi pengawasan data yang bertugas memeriksa 

ullang seluruh output untuk menjamin kelayakan dan ketetapan format 

output, dan harus membandingkan jumlah data output dan input, serta 

bertanggung jawab mendistribusikan output hanya kepada departemen yang 

berhak saja. 

Bentuk pengendalian ini dapat dilihat dari hasil output kepada supervisorr 

dan manajer UPJ Rayon Senarang Barat (laporan permintaan 

barang(material) yang dibutuhkan) yang mudah dipahami, lengkap, benar 

sudah diperiksa terlebih dahulu oleh pegawai bersangkutan dan telah 

menyedikan rician barang akan digunakan untuk apa,kebutuhan jumlahnya, 

alamat dan lain-lain) yang lengkap sehingga dapat memebrikan kemudahan 

bagi orang yang membacanya.  
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Dalam pengambilan barang (material) di gudang banyak lampiran yang 

harus dibawa yang itu harus meminta persetujuan juga dari pihak manajer 

APJ Semarang dengan mendatangani outputnya. 

Oleh karena itu,dapat disimpulkan bahwa pengendalian aktivitas ini sudah 

kuat, karena output yang dihasilkan akan diperiksa terlebih dahulu oleh 

pegawai  dibidangya sebelum dipertanggungjawabkan kepada pihak atasan. 

Ouput yang dihasilkan juga disitribusikan henya kepada pihak yang berhak 

saja. Serta adanya proses back-up untuk setiap transaski dan hasilnya 

tersebut disimpan didalam map yang sesuai dengan namanya yaitu 

permintaan barang(material), retur barang(material). 
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Tabel 4.2 Pengendalian Aplikasi 

PENGENDALIAN APLIKASI (Krismiaji,2002;Romney and Steinbart,2004) 

PENGENDALIAN INDIKATOR PRAKTEK DI 

PERUSAHAAN 

BUKTI KONDISI 

SPI 

TEMUAN 

1. Pengendalian 

boundary 

Perlunya perlindungan 

pada pengunaan sistem 

seperti password dan 

user ID 

Sistem perusahaan sudah 

berbasis komputerisasi, salah 

satunya SOGUD (Sistem 

Online Gudang) juga terdapat 

password dan user ID ketika 

akan menginput data ke 

dalam komputer dan ada 

batasan akses data yaitu staf 

gudang yang berkompeten 

dalam menangani gudang. 

Dalam gambar sistem 

SOGUD (Sistem 

Online Gudang) 

Kuat Dalam sistem SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

memiliki password dan 

user ID itu dilakukan oleh 

piha otorisasi yaitu 

pengadaan barang dan 

jasa. 

2. Pengendalian 

sumber data 

Adanya kepastian 

bahwa input data yang 

dimasukkan ke 

komputer tidak 

Yang berhak menginput data 

kedalam komputer hanyalah 

pegawai yang berwenang 

dibidangnya masing-masing. 

Wawancara oleh 

divisi gudang 

Kuat Dalam menginput data 

semua sudah dilakukan 

sesuai prosedur dalam 

permintaan barang dan 
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mengandung kesalahan 

 

Adanya pengecekan ulang 

apabila menginput barang 

(material) harus disesuaikan 

dengan informasi dri APJ 

Semarang dalam bentuk excel 

(saldo gudang dan barang apa 

saja yang terdaftar disitu ), 

guna meminimalisasi terjadi 

kesalahan input data. 

Dokumen kertas yang sudah 

terselesaikan diberi nomor 

urut. 

 

jasa sampai penggunaan 

barang oleh pihak 

outsourcing. 

Dan sistem SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

sudah memepunyai 

pengendalian sumber data 

yang sesuai dengan 

indicator yang ada. 

 
 

 Ada tidaknya key 

verification, check digit 

verification, pre-

numbered form, 

otorisasi, pembatalan 

dokumen, visual 

Dalam sistem SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

sudah ada pengendaliannya 

yang telah sesuai dengan teori 

yang ada. 
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scanning dan fungsi 

pengawas data. 

3. Pengendalian 

validasi input 

Ada tidaknya error log, 

cek tempat data, uji 

kewajaran, pengecekan 

data ulang, pengecekan 

tanda, pengecekan 

validitas dan 

pengecekan kpasitas. 

Dalam software SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

dilakukan denganadanya 

jaminan bahwa seluruh data 

yang diinput telah diotorisasi 

secara sah( yang berhak 

menginput data ke dalam 

komputer hanyalah pegawai 

yang berwenang 

dibidangnya), dalam 

pengisisan permintaan barang 

(material) ketika salah 

memasukkan akan ada 

peringatan bahwa”username 

tidak ditemukan” yakni dapat 

mendeteksi dan 

meminimalisasi terjadinya 

Lampiran dalam 

wawancara sataff 

gudang 

Lemah  
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keslahan input, yaitu pesan 

warning (peringatan apabila 

salah masuk atau 

input).Software juga 

menyediakan multiple choice 

answer /question (dalam 

modul pengolahan terdapat 

pilihan cari transaski,pilih 

unit,hapus,keluar, 

tambahkan,cetak dokumen), 

Untuk melihat permintaan 

(barang) material sudah 

diapprove atau belum 

pegawai harus berinisiatif 

mengecek sendiri dengan 

menu lacak transaski dan 

memasukkan nomor  

normalisasi dan kode akan 

berubah menjadi A2, yaitu 



 
 

114 
 

menginformasikan bahwa 

permintaan tersebut sudah 

diapprove. Tetapi dalam 

software tersebut biasanya 

permintaan barang (material) 

tidak sesuai dengan 

permintaannya dikarenakan 

minimanya barang (material) 

dan dibagi-bagikan dengan 

UPJ Rayon Semarang 

lainnya. 

Ada salah satu menu  (field) 

dalam menginput barang 

(material) yaitu jenis 

pengembalian yaitu delievery 

tetapi kenyataan menu 

tersebut tidak memiliki fungsi 

yang jelas malah membuat 

kinerja pegawai tidak efektif 
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dan efisien karena 

kenyataanya pegawai bidang 

gudang untuk pengambilan 

barang (material) harus ke 

gudang APJ Semarang yang 

ternyata sangat jauh.  

4. Pengendalian 

entry data on-

line 

Adanya jaminan akurasi 

dan integritas data 

transaksi yang 

dimasukkan dari 

terminal on-line dan 

komputer 

 

Yang berwenag melakukan 

entry data (masuk kedalam 

sistem) hanyalah pegawai 

tetap yang berwenang, 

dengan memasukkan 

password dan user-ID. 

Pengecekan ulangpun setiap 

input data.  

Wawancara pihak 

staff gudang 

(pengadaan barang 

dan jasa) 

Kuat Dalam sistem SOGUD 

(Sistem Online Gudang) 

sudah termasuk kedalam 

beberapa indicator yang 

ada dan untuk proses 

dalam kegiatan operasinya 

sistem juga secara 

otomatis memebrikan 

peringatan ketika ada 

kesalahan. 

 Ada tidak edit check, 

password dan user-ID, 

compatibity test, 

prompting, preforming, 

completeness test, 

Software SOGUD sudah 

memiliki edit check, 

password dan user-

ID,compatibity test, 

prompting, preforming, 
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closed-loop verification 

dan transaction log 

completeness test, closed-

loop verification dan 

transaction dan 

menyambungkan langsung 

kejaringan APJ Semarang 

5. Pengendalian 

pemroresan dan 

penyimpanan 

data 

Pengecekan keterkinian 

data, nilai standar 

dalam filed field 

tertentu, pencocokan 

data, pelaporan data, 

pelaporan perkecualian, 

rekonsiliasi data 

eksternal, pengamanan 

file, pengendalian 

konversi dan pelaporan 

kesalahan. 

Software tidak secara 

otomatis dalam memberikan 

warning (peringatan) ketika 

ada kesalahan input yang 

dilakukan oleh user. Seperti 

kesalahan input kode barang 

yang diminta, jumlah 

permintaan lalu data  dikirim 

ke APJ Semarang, user 

menerima pesan melalui 

email bahwa ada permintaan 

barang (material) UPJ Rayon 

Semarang Barat , dilihat 

spesifikasinya dan 

Lampiran dalam 

wawancara staff 

gudang. 

Lemah Dalam pemoresan data 

sistem tidak secara 

otomatis memebrikan 

peringatan. Dan jika 

terjadi kesalahan itupun 

juga mengakibatkan 

kerugian dalam saldo unit 

gudang karena secara 

otomatis ketika meminta 

dan menggunkan barang 

(material)  secara otomatis 

diinput lalu akan 

menambah dan 

mengurangi sendirinya. 
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disesuaikan dengan saldo 

gudang masih atau tidaknya 

barang (material) lalu di 

approve. Dan dikirim balik 

bahwa permintaan dipenuhi 

(disetujui) sejumlah 

kebutuhan.  

Tetapi pihak APJ Semarang 

tidak mengecek ulang antara 

kode barang, nama barangdan 

pemakaian untuk apa. Dan 

salah satunya akan merugikan 

pihak UPJ Rayon Semarang 

Barat yang secara otomatis 

langsung mengurangi saldo 

gudangnya.  

Untuk penyimpanan arsip 

hanya diberikan wadah (map) 

tanpa adanya backup secara 

Tanpa pengecekkan ulang 

secara manualnya.  
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periodik 

6. Pengendalian 

output 

Ada tidaknya 

pemeriksaan ulang 

kelengkapan dan 

akurasi output 

komputer yang diterima 

oleh user. 

Output yang dikeluarkan oleh 

pihak staff gudang sudah  

baik dan jelas dengan  adanya 

kolom tandatangan para 

otorisasi dalam  menyetujui 

permintaan pengadaan barang 

dan jasa. Output tersebut 

secara format dan penulisan 

pun cukup jelas dan mudah 

dipahami dengan baik apabila 

meminta persetujuan oleh 

atasan. 

Lampiran dalam 

wawancara pihak staff 

gudang 

Kuat Dari hasil output pasti 

diberikan kepada pihak 

yang menyetujui atas 

ajuan permintaan tersebut 

dengan melampirka hasil 

output dan diberikan 

tandatangan 

 Kendala atas output 

agar sampai kepada 

users yang tepat atau 

berkepentingan dan 

punya totoritas akeses 

pada output. 

Untuk kendalanya butuh 

waktu dan hari yang lama 

ketika memeinta persetujuan 

dari APJ Semarang karena 

pihak gudang harus langsung 

menghadap atasan 
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(assment,supervisor dan 

pihak yang berkaitan ) 

dengan membawa printout 

datanya 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa dari pengendalian aplikasi PT PLN(Persero) UPJ Rayon 

Semarang Barat ada beberapa yang termasuk kelemahan dan beberapa yang termasuk kekuatan. Untuk kelemahan 

sebaiknya diperbaiki dan kekuatan dapat dipertahankan  atau ditingkatkan dikemudian hari supaya lebih baik lagi, baik 

untuk pengendalian aplikasi , pengendalian proses dan output. 

 

Gambar 4.4 Sistem Form Permintaan barang (material) 
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Tabel 4.2.1 Hasil Test Data Sistem Form Permintaan barang (Material) 

Form  Nama field Dummy data Kendali yang diuji  Hasil yang 

diperkirakan  

Hasil yang 

terjadi 

Kesimpulan 

Permintaan barang 

(material) 

Kode transaksi Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Siistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik. 

 No form TUG 5 Otomatis 

terisi 

Completeness 

check 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 Tanggal 

transaksi 

Otomatis 

terisi  

 

 

Diinput 

melebihi 

Completeness 

check 

 

Range check 

Sistem dapat 

dioperasikan  

 

Sistem menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem menolak 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 
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range tanggal  

(range 

tanggal = 

28,30,31) 

 Status transaksi Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 

 Dikirim ke Sesuai data 

base 

Master reference Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 

 Diikirim dari Sesuai 

database 

Master reference Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 
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 Movement type Sesuai 

database 

Master reference Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 

 Pekerjaan Dibiarakan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem menolak Sistem tidak 

dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 No SPK Dibiarkan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem menolak Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

 

 Jenis 

Pengambilan 

Dibiarkan 

kosong 

 

Completeness 

check 

 

Sistem menolak 

 

 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 
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Sesuai 

database 

 

Master reference  

Sistem dapat 

dioperasikan  

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

baik 

 Alasan kembali Dibiarkan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem menolak Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem lemah 

 Kode 

Normalisasi 

Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Diinput 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Numeric check 

Sistem menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 
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angka (1,2,3) dioperasikan 

 Nama Material Dibiarkan  

kosong 

Completeness 

check 

Sistem menolak Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 Satuan Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Sesuai 

database 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Master reference 

Sistem menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 Kategori Sesuai Master reference  Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian 
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database dioperasikan dioperasikan sistem telah 

berjalan dengan 

baik 

 Jumlah Dibiarkan 

kosong 

 

Dinput  

1,2,3 (angka) 

Completeness 

check 

 

Numerick check 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan dengan 

baik 
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Gambar 4.5 Form Pemakaian barang (material) 
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Tabel 4.2.2Hasil Test Data Sistem Form Pemakaian barang (material) 

Form  Nama field Dummy data Kendali yang 

diuji  

Hasil yang 

diperkirakan  

Hasil yang 

terjadi 

Kesimpulan 

Pemakaian barang 

(material) 

Kode transaksi Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Siistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik. 

 No form TUG 9 Otomatis terisi Completeness 

check 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Tanggal 

transaksi 

Otomatis terisi  

 

 

Diinput 

melebihi range 

Completeness 

check 

 

Range check 

Sistem dapat 

dioperasikan  

 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem menolak 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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tanggal  (range 

tanggal = 

28,30,31)   

 Status transaksi Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 

 Movement type Sesuai 

database 

Master reference Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 

 Pekerjaan Dibiarakan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem tidak 

dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 No SPK Dibiarkan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

mengeluarkan 

Pengendalian 

sistem telah 
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peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

berjalan 

dengan baik 

 Kode 

Normalisasi 

Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Diinput angka 

(1,2,3) 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Numeric check 

Sistem 

menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Nama Material Dibiarkan  

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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dan data harus 

diisi 

 

 Satuan Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Sesuai 

database 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Master reference 

Sistem 

menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Kategori Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Jumlah Dibiarkan 

kosong 

 

Completeness 

check 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 
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Dinput  

1,2,3 (angka) 

Numerick check Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

dengan baik 

 

 

Gambar 4.6 Sistem Form Lacak transaksi 

 

 



 
 

133 
 

 

Tabel 4.2.3 Hasil Test Data Sistem Form Lacak transaksi 

Form  Nama field Dummy data Kendali yang 

diuji  

Hasil yang 

diperkirakan  

Hasil yang 

terjadi 

Kesimpulan 

Lacak transaksi Kode transaksi Dibiarkan 

kosong 

 

Diinput angka 

(1,2,3) 

Completeness 

check 

 

Numerick check 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Kode Formulir Dibiarkan 

kosong 

 

Diinput angka 

(1,2,3) 

Completeness 

check 

 

Numerick check 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Pekerjaan Dibiarakan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem tidak 

dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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 No SPK Dibiarkan 

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Status transaksi Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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Gambar 4.7 Sistem Form Saldo Gudang Unit 
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Tabel 4.2.4 Hasil test data Form Saldo Gudang Unit 

Form  Nama field Dummy data Kendali yang 

diuji  

Hasil yang 

diperkirakan  

Hasil yang 

terjadi 

Kesimpulan 

Lacak transaksi Tanggal saldo Otomatis terisi  

 

 

 

Completeness 

check 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan  

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Unit Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 

 Kriteria 

pencarian 

Sesuai 

database 

Master reference  Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan  

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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 Material Group Diinput angka 

(1,2,3) 

Numeric check Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem dapat 

dioperasikan 

 

 Kode 

normalisasi 

Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Diinput angka 

(1,2,3) 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Numeric check 

Sistem 

menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

 Nama material Dibiarkan  

kosong 

Completeness 

check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 
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 Satuan Dibiarkan 

kosong 

 

 

 

 

 

Sesuai 

database 

Completeness 

check 

 

 

 

 

 

Master reference 

Sistem 

menolak 

 

 

 

 

 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Sistem 

mengeluarkan 

peringatan, 

sistem tidak bisa 

dioperasikan 

dan data harus 

diisi 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem telah 

berjalan 

dengan baik 

  


