
33 
 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal pada 

PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti guna meminimalkan selisih jumlah barang 

secara fisik dengan jumlah barang pada komputer serta meminimalisir resiko 

adanya fraud.  

4.1  Hasil Analisis  

 

 Terdapat selisih jumlah barang secara fisik dengan jumlah barang 

pada sistem komputer dan terdapat prosedur penjualan yang seringkali tidak 

dilakukan, yakni konsumen dapat langsung menelepon pihak gudang untuk 

mengirimkan barang pesanan langsung tanpa menghubungi pihak kantor 

terlebih dahulu. 

Pada permasalahan ini, jarang dilakukannya stock opname menjadi salah 

satu faktor penyebab terjadinya selisih jumlah barang secara fisik dengan 

jumlah barang pada sistem komputer. selain hal tersebut juga. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan direktur utama PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti, 

prosedur stock opname pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti ini 

seharusnya dilakukan satu bulan sekali. Namun pada kenyataanya, stock 

opname hampir tidak pernah dilakukan oleh PT Cakrawala Jaya Makmur 
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Sakti ini. Prosedur pembelian yang terjadi juga seringkali tidak dilakukan 

oleh pihak PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti dapat memicu terjadinya fraud 
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 dikarenakan lokasi gudang yang jauh dari kantor sehingga jarang sekali dipantau. Berikut merupakan hasil analisisnya yang mengacu 

pada pengendalian umum dan aplikasi : 

Keterangan Indikator Detail Indikator Praktek di Perusahaan 

Pengendalian 

Umum  

      

1. Pemisahan tugas 

dalam fungsi sistem 

Pembatasan 

pengaksesan sistem 

komputer 

Tanggungjawab otorisasi, 

penanganan dan pemrosesan 

transaksi dilakukan secara 

terpisah 

Pemisahan fungsi serta pembatasan akses komputer secara 

otomatis dibatasi oleh sistem dari komputer, setiap kali 

karyawan melakukan login untuk mengakses ke komputer, 

program akan meminta karyawan untuk memasukkan 

password serta username sebagai salah satu cara untuk 

membatasi kewenangan setiap user yang akan mengakses 

data. 
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Pengendalian 

manajemen terhadap 

fungsi dan 

pengembangan 

sistem 

Sistem akuntansi 

pertanggungjawaban 

1. Perencanaan induk jangka 

panjang 

2. Rencana pengembangan proyek. 

3. Terdapat jadwal pengolahan data. 

4. Penetapan tanggungjawab. 

5. Evalusi kinerja secara periodik. 

6. Kaji ulang pasca implementasi. 

7. Penilaian kinerja sistem 

Kepala bagian keuangan selalu membuatkan estimasi 

biaya yang dibutuhkan untuk dikeluarkan guna 

pembiayaan sumber daya. Pencatatan estimasi biaya 

dilakukan setiap bulan guna menghitung biaya-biaya 

yang akan dikeluarkan. Perhitungan biaya yang 

dikeluarkan termasuk dengan biaya penggajian, biaya 

listrik, hingga biaya sewa kantor.    

Pengendalian Akses Pengendalian akses baik 

fisik maupun 

pengendalian akses logis 

Kemampuan fisik untuk mempergunakan 

peralatan komputer, dan kemampuan 

untuk menggunakan peralatan guna 

mengakses data. 

1. Pengendalian akses fisik 

Akses fisik yang digunakan pada perusahaan yakni 

meliputi penggunaan gembok besi guna menyimpan 

data yang yang disimpan pada lemari penyimpanan, 

penggunaan ruangan yang dilindungi pula dengan 

kunci untuk menjaga keamanan setiap ruangan yang 
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2. Pengendalian akses logis tersedia. Sedangkan untuk akses logis yang digunakan 

oleh perusahaan yakni penggunaan software windows 

dalam setiap perangkat yang digunakan, penggunaan 

username dan password untuk dapat login sistem.  

Pengendalian 

Penyimpanan Data 

Perlindungan untuk 

melindungi informasi-

informasi yang tersedia di 

dalam perusahaan 

Perusahaan memiliki suatu catatan yang 

dianggap penting, pengawasan tempat 

penyimpanan file, terdapat pelabelan file, 

penggunaan tape ring dan pelindung 

penulisan disk, penggunaan database 

administrator, data dictionary, dan 

concurent up-date control 

Perusahaan menyimpan setiap data yang dianggap 

penting ke dalam server. Penyimpanan data tersebut 

dilakukan oleh database administrator yang dipanggil 

dari luar kantor. Sehingga setiap kali akan dilakukan 

proses backup data, perusahaan akan memanggil 

kembali database administrator tersebut.  
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Pengendalian 

Transmisi Data 

Pengendalian untuk 

mengantisipasi kegagalan 

transmisi data 

Encryption data, routing verification, 

parity checking, massage 

ackowledgement techniques, data 

transmission control 

Dalam proses penginputan data, perusahaan 

menggunakan encryption data agar karyawan tidak 

dapat mengakses data tersebut terutama pada data 

keuangan atau finance. Karena menurut perusahaan 

data keuangan merupakan data yang sangat penting 

sehingga tidak dapat diakses oleh orang lain. 

Perusahaan juga menggunakan routing verification, 

perusahaan melakukan setting pada masing-masing 

komputer sesuai  dengan bagiannya. Bagian accounting 

misalnya hanya diberikan akses untuk program yang 

berkaitan dengan accounting saja sehingga data lain 

yang tidak berkaitan dengan keuangan tidak akan dapat 

diakses oleh bagian ini. Oleh sebab itu, perlunya 

routing verification adalah untuk mecocokan komputer 
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dengan alamat IP tersebut sama sehingga penggunanya 

dapat mengakses data tersebut.  
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Pembakuan 

Dokumen 

Pembakuan serta 

pembagian dokumentasi  

Pemisahan dokumen administratif, 

dokumen sistem, dan dokumen operasi 

Dokumen administratif pada perusahaan berisi 

mengenai perubahan sistem, desain sistem, dan 

programming, serta aktivitas library file. Dokumen 

sistem berisi bagan alir serta daftar berbagai program 

serta berisi dokumen input, proses, dan output dari 

masing-masing sistem aplikasi beserta prosedur 

penanganan kesalahan yang mungkin terjadi.  

Dokumen operasi yang ada berisi konfigurasi, file data 

dan program, prosedur untuk mempersiapkan dan 

melakukan pekerjaan, serta tindakan yang diperlukan 

untuk memperbaiki gangguan program.  
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Pencegahan 

Kemacetan 

Pencegahan kemacetan 

yang dilakukan 

1. Pengecekan komponen sistem 

secara teratur. 

2. Penyediaan sistem listrik 

cadangan. 

3. Serta toleransi kesalahan yakni 

sistem mampu terus beroperasi 

meski beberapa komponen tidak 

berfungsi 

Pencegahan ini dilakukan dengan cara pengecekan 

berkala yakni satu bulan sekali untuk mengecek kondisi 

komponen sistem dan penyediaan generator untuk 

mengantisipasi terjadinya listrik padam. 
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Prosedur perbaikan 

kerusakan 

Prosedur yang dilakukan 

perbaikan akibat bencana 

alam 

1. Pemrioritasan pada aplikasi 

tertentu. 

2. Sistem cadangan untuk file data 

dan program. 

3. Terdapat penugasan khusus untuk 

melakukan pemulihan aplikasi. 

4. Memiliki salinan dokumen yang 

disimpan secara terpisah. 

5. Fasilitas cadangan komputer dan 

telekomunikas 

Salinan dokumen dibuat terpisah baik dalam soft file 

maupun hard file. Fasilitas cadangan komputer dan 

telekomunikasi belum dapat dilakukan karena 

perusahaan belum memiliki kerja sama dengan 

perusahaan mitra yang dapat memberikan pinjaman 

fasilitas sementara apabila terjadi bencana alam. 

Namun, perusahaan melakukan backup data yang rutin 

guna mengantisipasi adanya kerusakan pada komputer 

dan menyimpan backup data tersebut pada tempat 

penyimpanan yang terpisah.  

Perlindungan PC dan 

Client-Server 

Keamanan dalam 

pengaksesan PC serta 

penggunaan akses 

internet 

1. Pengguna PC benar memiliki 

ketrampilan dalam 

pengoperasiaanya. 

PC yang digunakan perusahaan bukanlah PC portable 

(laptop) sehingga karyawan tidak dapat membawa PC 

serta tidak dapat memindahkannya. Di dalam PC 

terdapat program antivirus yang berupa AVG dan 
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2. Pemberian label yang tidak dapat 

dilepas pada peralatan. 

3. Terdapat prosedur dan peraturan. 

4. Terdapat tempat penyimpanan 

PC portable yang aman. 

5. Penggunaan program untuk 

menghapus data. 

6. Terdapat protekasi terhadap 

sistem operasi. 

7. Pemasangan firewall untuk 

menangkis ancaman hacker. 

 

 

Kasperky Internet Security untuk melindungi PC dari 

serangan virus.  
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Pengendalian 

Aplikasi 

      

Angka Total 

Kelompok Data 

Kontrol angka sebelum 

angka-angka kontrol total 

di input dan di proses 

Penggunaan urutan nomor atau huruf 

sebelum data dimasukkan ke dalam 

sistem komputer 

Perusahaan mengelompokkan data finansial seperti 

laporan keuangan per bulan, selain data finansial 

perusahaan juga mengelompokkan data faktur yang 

telah dibuat dalam satu periode, data barang yang 

terjual dalam satu periode. Sebelum diproses, 

perusahaan selalu melakukan penyortiran data 

berdasarkan urutan nomor. Namun, pada kejadian di 

perusahaan sesuai dengan realitanya banyaknya data 

yang belum sinkron antara data di komputer dan data 

yang sesungguhnya sehingga perlu adanya pengecekan 

kembali seperti data keuangan yang ada pada program 

dan jurnal perusahaan (buku transaksi pengeluaran dan 
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pemasukan). Dan mudah sekali terjadinya kesalahan 

dalam penginputan di program seperti terbaliknya 

dalam menginput debit dan kredit  

Pengendalian Data 

Transaksi 

Perlindungan data yang 

akan diproses 

Fungsi pengendalian data, verifikasi 

ketik ulang, verifikasi digit pengecek, 

pengecekan urutan nomor dokumen, dan 

dokumen turnaround 

Proses pengendalian data yang dilakukan oleh 

perusahaan yakni dengan melakukan fungsi 

pengendalian yang dilakukan oleh kepala bagian 

masing-masing untuk memantau proses pengolahan 

data, mencocokkan angka-angka, dan melakukan 

koreksi.  

Perusahaan juga melakukan verifikasi digit pengecek.  

Proses Validasi Input Program untuk mengecek 

ketepatan input data 

setelah pencatatan yang 

Pengujian kelengkapan isi dokumen 

menggunakan program validasi input  

Edit check yang digunakan dalam program validasi 

input data perusahaan terdiri dari field check, range 

check untuk tanggal transaksi, redudant data check 
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telah dimasukkan ke 

dalam file-file 

untuk memastikan data transaksi telah diupdate dengan 

benar. 

Pengendalian 

terhadap Perekaman 

Data On-line 

Pengendalian untuk 

menjaga integritas data 

transaksi 

Pemberian nomor identifikasi dan 

password yang membatasi hanya 

karyawan berwenang saja yang dapat 

menginput data, terdapat compatibility 

test yang menjaga agar karyawan yang 

berwenang saja yang dapat melihat dan 

mengkases data, preformatting, 

completenes check, prompting, 

pemasukan data secara otomatis, close-

loop verification, transaction log  

Karyawan yang berwenang saja yang diberi password 

untuk dapat mengakses sistem, namun password yang 

diberikan kepada bagian penjualan hanya sebatas untuk 

penginputan data saja, bukan untuk mengubah data 

milik perusahaan. Password yang dimiliki direktur pun 

berbeda dengan milik karyawan karena direktur yang 

menjabat merupakan pemilik perusahaan yang dapat 

membuka, melihat, dan mengakses ke seluruh bagian 

dalam perusahaan 
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Pengendalian 

Pemeliharaan 

Dokumen atau File 

Pengendalian untuk 

menjaga kecermatan 

serta kelengkapan data 

yang tersimpan 

Pengecekan untuk menentukan apakah 

data masih berlaku, pelaporan oleh 

komputer tentang penyimpangan-

penyimpangan yang telah dilakukan, 

pencocokan antara data pada master file 

dengan data yang beredar pada sistem, 

pencocokan conrolling account, file 

security, pengendalian konversi file, 

catatan kesalahan, dan laporan 

kesalahan 

 Pengecekan data berkala dilakukan untuk mengecek 

data-data yang masih valid. Pengecekan tersebut rutin 

dilakukan sebulan sekali.  

Sistem pada perusahaan juga memiliki data log yang 

memuat laporan mengenai penyimpangan-

penyimpangan yang ditemukan dalam file seperti 

berbagai bentuk edit check. Selain itu, laporan 

tersebut juga memuat rincian mengenai kesalahan 

beserta penyebabnya. Perusahaan juga melakukan 

pencocokan controlling account, mekanisme tersebut 

dilakukan dengan cara mencocokan sistem 

pembukuan yang terdapat pada sistem dicocokkan 

dengan catatan rinci tersendiri.    
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Pengendalian Output Pengendalian untuk 

meninjau tingkat 

kewajaran serta 

mencocokkan total 

kontrol output dengan 

total kontrol inputnya 

Pengkajian kewajaran format output dan 

pencocokan total kontrol output dengan 

total kontrol inputnya 

Perusahaan selalu mengkaji hasil output yang keluar 

dan memisahkan hasil output tersebut berdasarkan 

kepentingannya sehingga tidak disalahgunakan. 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Indikator 
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Pemisahan tugas dimaksudkan untuk meminimalisir adanya tindak 

kecurangan yang terjadi. Pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti ini, direktur 

menjadi admin yang dapat memegang kendali dalam sistem komputer yang 

tersedia. Direktur dapat melakukan kontrol akses yakni membuat/create, 

melihat/read, memperbarui/update, dan menghapus/delete data untuk beberapa data 

master file yakni, data pegawai, data barang, data konsumen dan data supplier, 

sedangkan untuk data transaksi seperti data penggajian/payroll, data penjualan, data 

pembelian dan data log direktur hanya memiliki akses untuk melihat atau hanya 

sekedar memantau karena data log tercatat secara otomatis.  

Kepala bagian keuangan dan staff accounting memiliki akses untuk 

membuat/create, melihat/read dan memperbarui/update data transaksi penggajian 

karena ia bertugas untuk membuat laporan keuangan milik perusahaan dan mereka 

hanya memiliki akses untuk melihat atau membaca master file data pegawai, master 

file data barang, master file data konsumen, master file data supplier, data transaksi 

data penjualan, dan data pembelian.  

Bagian pembelian tidak memiliki akses baik itu membuat, melihat, 

memperbarui maupun menghapus master file data pegawai, data konsumen, dan 

data payroll. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan bagian pembelian tidak 

berhubungan dengan pegawai, konsumen, dan penggajian/payroll. Namun,  bagian 

pembelian memiliki akses untuk melihat master file data supplier dan data 

penjualan untuk menentukkan kapan akan dilakukannya pemesanan barang kepada 
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supplier. Selain itu, bagian pembelian memiliki akses untuk create/membuat, 

melihat/read, memperbarui/update master file data barang dan pada data transaksi 

data penjualan selain mendapat akses tersebut bagian pembelian diijinkan untuk 

melakukan penghapusan data dengan syarat memberitahu direktur alasan 

menghapus data pembelian. Contoh yang sering terjadi yakni, bagian pembelian 

menghapus data transaksi pembelian dikarenakan salah menginput kuantitas barang 

yang hendak dipesan.  

Kepala bagian penjualan dan staff bagian penjualan memiliki akses yang 

hampir sama dengan bagian pembelian hanya saja bagian ini tidak diberikan akses 

sama sekali untuk master file data pegawai, data supplier, dan data transaksi 

penggajian. Bagian penjualan tidak mendapat akses karena bagian penjualan tidak 

berkaitan dengan data-data tersebut, namun bagian penjualan memiliki akses untuk 

membuat, membaca, dan memperbarui master file data barang, dan data transaksi 

penjualan. Penghapusan data pada data transaksi penjualan diijinkan apabila 

menyertakan alasan penghapusan data kepada direktur. Biasanya penghapusan data 

dilakukan apabila bagian ini salah menginput data penjualan, dan untuk master file 

data konsumen dan data transaksi pembelian bagian penjualan hanya memiliki 

akses untuk membaca saja. Berikut hasil pemisahan akses berdasarkan wewenang 

pemisahan tugas yang telah dirangkum ke dalam tabel :  
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Nama 

Jabatan  

Master File Data Transaksi   

Data 

Pegawai 

Data 

Barang 

Data 

Konsumen 

Data 

Supplier 

Data 

Payroll 

Data 

Penjualan 

Data 

Pembelian 

Data 

Log 

Direktur CRUD CRUD CRUD CRUD R R R R 

Kepala 

Bagian 

Keuangan R R R R CRU R R - 

Staff 

Accounting R R R R CRU R R - 

Bagian 

Pembelian - CRU - R - R CRUD* - 

Kepala 

Bagian 

Penjualan - CRU R - - CRUD* R - 

Staff 

Bagian 

Penjualan  - CRU R - - CRUD* R - 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Tabel Pemisahan Akses 

 

Perencanaan jangka panjang dimaksudkan untuk megestimasi 

kemungkinan-kemungkinan biaya yang perlu dikeluarkan, biaya tersebut antara 

lain biaya gaji, transportasi, listrik, air, dll. Estimasi biaya-biaya tersebut dibuat 

setiap bulannya oleh kepala bagian keuangan untuk selanjutnya dibuat laporan lalu 

diserahkan kepada direktur perusahaan. Selain itu, pengendalian manajemen 

terhadap fungsi dan pengembangan sistem yang dilakukan oleh perusahaan juga 

Keterangan: 

C = Create 

R = Read 

U = Update 

D = Delete 
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meliputi penetapan tanggung jawab setiap tugas kepada kepala bagiannya masing-

masing serta penilaian kinerja perusahaan berdasarkan waktu tanggap atas setiap 

adanya masalah manajemen.  

Perusahaan juga menerapkan pengamanan terhadap akses baik akses 

langsung maupun akses tidak langsung. Akses langsung yang dimaksud yakni 

peralatan yang digunakan untuk mengamankan secara fisik, sedangkan akses yang 

tidak langsung yang dimaksud adalah akses ke dokumen-dokumen. Pengendalian 

akses fisik yang dilakukan oleh perusahaan meliputi penempatan perlengkapan 

komputer yang disimpan pada ruangan yang terkunci, penjagaan keamanan dengan 

menggunakan cctv, pembatasan akses saluran telepon perusahaan, dan penggunaan 

detektor asap dan api pada setiap ruangan perusahaan.selain akses fisik, juga 

terdapat akses logis yakni perusahaan menggunakan sofftware windows, serta 

penggunaan username serta password untuk login sistem, dan pembatasan akses 

sesuai tugas dan wewenang, .  

Dalam menyimpan data yang dianggap penting, perusahaan menyimpannya 

ke dalam server. Selain itu, perusahaan juga memiliki media penyimpanan lain 

berupa hardisk dengan label eksternal yang digunakan serta menggunakan flashdisk 

untuk menyimpan data-datanya.  

Perusahaan selalu melakukan backup yang dilakukan secara rutin satu 

minggu sekali guna mengantisipasi gangguan pada sistem. Perusahaan juga 

menggunakan encryption data untuk mencegah pihak luar memantau transmisi data 

perusahaan yang sifatnya rahasia, selain itu juga perusahaan menggunakan teknik 
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routing verification procedures dengan cara sebelum komunikasi dilakukan, kedua 

komputer dapat saling mengecek password masing-masing dengan menggunakan 

mutual authentication scheme, kemudian penggunaan dial-back system guna 

mengecek kewenangan pengguna yang ingin mengakses sistem.  

Pemisahan dokumentasi perusahaan yakni, (a) dokumentasi administratif 

meliputi perubahan-perubahan sistem, desain sistem, programming, dan prosedur 

penanganan file-file; (b) dokumentasi sistem yang meliputi penjelasan-penjelasan 

setiap sistem aplikasi, seperti bagan alir serta daftar berbagai program yang berisi 

dokumen input, proses dan output beserta penanganannya; (c) dokumentasi operasi 

yakni meliputi konfigurasi sistem, file data dan program, prosedur persiapan dan 

pengerjaan, serta tindakan yang dubutuhkan untuk memperbaiki program dari 

berbagai kemungkinan gangguan. 

Metode pencegahan kemacetan yang diterapkan pada PT Cakrawala Jaya 

Makmur Sakti yakni berupa pengecekan yang dilakukan secara rutin untuk 

mengecek kondisi komponen sistem milik perusahaan seta penyediaan listrik 

cadangan berupa generator untuk mengatisipasi listrik padam.  

Prosedur perbaikan kerusakan yang dilakukan yakni untuk mengantisipasi 

adanya bencana yang mungkin terjadi, perusahaan selalu membuat salinan 

dokumen yang dibuat dan disimpan terpisah baik hardfile maupun softfilenya. 

Selain itu, perusahaan juga melakukan backup data yang rutin dilakukan untuk 

mengantisipasi adanya komputer dan menyimpan semua dokumen faktur tiga lapis 

yang dibuat.  



54 
 

 
 

Dalam melindungi PC dan jaringan client-server, perusahaan tidak 

menggunakan laptop atau PC portable yang dianggap lebih dapat melindungi data 

karena PC tidak dapat dipindah ataupun dibawa oleh penggunanya. Pengguna PC 

juga diwajibkan untuk memiliki ketrampilan untuk dapat mengoperasikannya. 

Perusahaan juga menggunakan program antivirus  berupa AVG dan Kaspersky 

Internet Security guna melindungi PC dari virus. Pembatasan akses internet juga 

dilakukan guna melindungi komputer dari ancaman hacker.  

Angka total kelompok data yang dilakukan perusahaan yakni dengan cara 

mengelompokkan data finansial setiap bulannya, pengelompokkan data juga 

dilakukan bukan hanya untuk data finansial saja namun juga untuk data faktur-

faktur yang telah dibuat dalam satu periode dan data barang yang terjual dalam satu 

periode.sebelum data diproses, perusahaan selalu melakukan penyortiran data 

berdasarkan urutan nomor data.  

Untuk menjaga agar data yang diproses benar-benar lengkap, perlu 

dilakukan pengendalian data transaksi. Pengendalian data transaksi yang dilakukan 

PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti yakni kepala bagian dari masing-masing bagian 

akan menjadi orang yang mengecek data-data, memantau proses pengolahan data, 

dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan. Selain itu, perusahaan juga 

menggunakan sistem digit pengecek yang akan mengisyaratkan apabila 

penginputan nomor data salah.   
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Proses validasi input yang dilakukan oleh perusahaan yakni penggunaan 

edit check yang terdiri dari:  

a. Field check  

b. Limit check  

c. Range check  

d. Redundant data check  

e. Sequence check 

f. Sign check 

g. Validity check 

Perusahaan juga melakukan pengendalian terhadap rekaman data online 

guna menjaga integritas data transaksi dengan cara memberikan password 

berdasarkan kewenangan karyawan tersebut untuk mengakses data sesuai posisi 

jabatannya saja. Password yang dimiliki tiap bagian pun berbeda untuk menjaga 

kerahasiaan data yang dimiliki, bentuk lainnya yakni semua bentuk validasi input.  

 Dalam menjaga kecermatan dan kelengkapan data yang disimpan di dalam 

komputer, perusahaan menggunakan data log yang berisi laporanlaporan bentuk 

edit check yang telah dilakukan komputer, selain itu perusahan juga melakukan 

pencocokan data master file dengan data-data yang berada di luar sistem tersebut. 

Pencocokan controlling account juga dilakukan guna mencocokan sistem 

pembukuan untuk dicocokan dengan catatatn rinci tersendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan, terdapat pula catatan mengenai kesalahan yang memuat semua 

kesalahan serta laporan kesalahan yang akan dilaporkan kepada manajemen agar 

kesalahan-kesalahan yang terjadi segera dikoreksi.  
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 Bagian pengendalian yang terakhir dilakukan oleh PT Cakrawala Jaya 

Makmur Sakti, yakni pengendalian output yang digunakan untuk mencocokan 

kewajaran output yang dicocokan dengan inputnya dan penyimpanan hasil output 

agar tidak disalahgunakan.  

 

4.2  KELEMAHAN 

Berdasarkan hasil analisis masih ditemukan beberapa kelemahan, PT 

Cakrawala Jaya Makmur Sakti masih menggunakan approval manual untuk dapat 

melakukan akses delete pada sistem yang dilakukan oleh bagian pembelian, kepala 

bagian penjualan, dan staff bagian penjualan. Approval manual yakni persetujuan 

yang dilakukan hanya dengan tangan tanpa adanya campur tangan sistem. Hal 

tersebut tentu sangat berisiko untuk terjadinya fraud walaupun terdapat log data 

yang dapat mencatat segala aktivitas edit check, namun tanpa adanya internal 

auditor tentu fraud tersebut tidak dapat terdeteksi. Perusahaan menganggap adanya 

log data sudah cukup untuk mengetahui adanya tindak kecurangan, namun pada 

kenyataannya log data tidak akan memunculkan isyarat selama akses yang 

dilakukan normal.  

Kelemahan lain yang terdapat pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti yaitu 

yakni tidak terdapatnya auditor internal pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti. 

Hal tersebut tentu dapat menjadi sumber resiko terjadinya fraud. Selama ini PT 

Cakrawala Jaya Makmur Sakti hanya menggunakan eksternal auditor untuk 

mengaudit laporan keuangannya. Seperti yang diketahui, eksternal auditor tidak 

mengaudit secara menyeluruh melainkan hanya lebih mengaudit laporan 
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keuangannya saja sudah sesuai dengan data atau belum, yang tentu saja seringkali 

tidak dapat mendeteksi adanya fraud yang terjadi di dalam perusahaan.  

 


