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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Deskripsi Sistem 

Sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah Siska ( Sistem Komputer 

Akuntansi ), sistem tersebut telah berjalan selama 7 tahun lebih, dimulai 

dengan perusahaan membeli sistem basic yang dibuat oleh siska dan 

kemudian dimodifikasi sendiri oleh pemilik perusahaan seperti adanya 

modul tambahan, modul yang dihilangkan, ataupun pengevaluasian dari 

modul yang telah digunakan, yang disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan dan perkembangan jaman yang masih dibantu oleh programmer 

dari siska. Sistem yang masih dipakai sampai saat ini antara lain :  

➢ Sistem Pembelian dan Persediaan  

➢ Sistem Penjualan 

 

4.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal 

Evaluasi sistem pengendalian sistem informasi akuntansi (pengendalian 

COSO) dan pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer yang 

meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT. Sinar 

Mulia Prima Semarang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan 

sistem pengendalian internal yang telah diterapkan perusahaan selama ini. 

Adapun hasil dari analisis yang dilakukan adalah :  

4.2.1 Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi ( COSO ) 

Terdapat lima komponen model pengendalian COSO yang 

saling berhubungan yaitu : (Romney and Steinbart, 2004 ; hal 

231) 

1) Lingkungan Pengendalian 

2) Aktivitas Pengendalian 

3) Penilaian Resiko 

4) Informasi dan Komunikasi 
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5) Pengawasan 

4.2.1.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian terdiri dari factor – factor 

berikut ini: Romney and Steinbart, 2004 ; hal 232) 

1. Komitmen atas integritas dan nilai – nilai etika 

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi  

3. Struktur organisasional 

4. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung 

jawab 

5. Kebijakan dan praktik – praktik dalam sumber daya 

manusia 

 

1. Komitmen atas integritas dan nilai – nilai etika 

 Kebijakan yang dibuat oleh perusahaan belum 

tertulis dengan jelas dan hanya bersifat lisan dari atasan 

ke bawahan sehingga kebijakan yang mendeskripsikan 

perilaku jujur dan tidak jujur pun belum dijelaskan 

secara rinci. Namun ketika pegawai terlibat masalah 

yang merugikan perusahaan ataupun masalah yang 

merugikan customer sampai customer tersebut 

complain dengan jasa yang diberikan maka pegawai 

yang bersangkutan akan diundang oleh pemilik 

perusahaan dan bila terbukti memang pegawai tersebut 

itu merugikan perusahaan dengan tindakan yang di 

sengaja maupun tidak maka pegawai tersebut akan 

diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan, biasanya sanksi tersebut seperti 

pemotongan gaji dengan surat peringatan ataupun 

dikeluarkan jika masalah yang dilakukan sangat fatal. 

Sanksi diberikan agar pegawai lainnya mengetahui 

bahwa perilaku semacam itu tidak diperbolehkan. 
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 Mengenai komitmen dalam bekerja, bisa 

dicontohkan oleh para pelaksana lapangan bahwa 

sebelum masuk telah ditanamkan komitmen dalam 

bekerja bahwa gaji yang akan diberikan akan sesuai 

dengan apa yang telah dikerjakan dari pola pikir seperti 

itu komitmen dalam bekerja akan terbentuk dari para 

pegawai dengan sendirinya.   

 

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi 

 Mengenai visi misi, sama seperti kebijakan yang 

sebelumnya dijelaskan. Visi misi diberikan secara lisan 

kepada karyawan pada saat melakukan interview. 

Mengenai perilaku bertanggungjawab, perilaku 

tersebut seharusnya sudah dilaksanakan oleh karyawan 

khususnya pada bagian pekerja lapangan yang gajinya 

dihitung dengan berapa tempat dan berapa jam dia 

bekerja. Jika ada permasalahan pun akan diusahakan 

untuk diminimalisir karena dapat mengganggu jam 

kerja mereka, yang membuat mereka akan rugi dengan 

gaji yang tidak didapat dengan maksimal sehingga 

dalam pelaksanaannya perilaku tersebut akan terbentuk 

sendiri ketika mereka bekerja. Namun belum dapat 

diterapkan pada bagian yang lain karena sistem 

kerjanya yang yang berbeda, walaupun sudah ada 

sanksi berupa pemotongan gaji, sanksi tersebut akan 

hanya diberikan jika terjadi permasalahan yang benar 

– benar merugikan perusahaan dan permasalahan 

tersebut diketahui oleh pemilik perusahaan. 
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3. Struktur organisasional 

 Mengenai adanya pembagian dan penetapan 

tanggung jawab yang jelas, sebenarnya perusahaan 

telah melakukan hal tersebut, membagi para karyawan 

kantor ke berbagai divisi, contoh bagian pembelian 

sendiri, persediaan sendiri, pembiayaan, marketing, 

pelaksana, sampai ke bagian penjualan. Namun yang 

jadi permasalahan di bagian terakhir yaitu bagian 

penjualan, perusahaan memberikan tanggungjawab 

yang terlalu banyak dibandingkan dengan bagian 

lainnya dikarenakan pada bagian ini kewenangan dari 

perusahaan terlalu banyak mulai dari mengelola 

penjualan tunai maupun kredit, pengumpulan piutang, 

penagihan piutang, kemudian uang yang ditagih masuk 

ke bagian ini sampai membuat arus kas masuk keluar 

dan laporan keuangan, hal tersebutlah yang dapat 

memunculkan resiko penyewelengan ataupun 

kecurangan ditambah pekerjaan tersebut hanya 

dikerjakan oleh satu orang. 

 

4. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung 

jawab 

 Mengenai ada tidaknya tanggung jawab dari masing 

– masing individu, sama seperti yang telah dijelaskan 

di indikator filosofi pihak manajemen dan gaya 

beroperasi, tanggung jawab akan terbentuk sendiri 

ketika mereka bekerja karena gaji yang diberikan akan 

sesuai dengan berapa tempat dan berapa jam mereka 

bekerja. Namun untuk pekerja selain pelaksana 

lapangan seperti operator komputer atau admin, tidak 

ada kebijakan tersebut tetapi yang membedakan ketika 
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para karyawan mengalami permasalahan dan terbukti 

merugikan perusahaan akan dapat memotong gaji dari 

karyawan yang bersangkutan sehingga hal tersebut 

akan membuat semua karyawan di bagian selain 

pelaksana kerja akan memiliki tanggungjawab terkait 

pencapaian tujuan perusahaan. Namun untuk buku 

pedoman dan kebijakan di perusahaan belum 

berbentuk tertulis. 

 

5. Kebijakan dan praktik – praktik dalam sumber daya 

manusia 

 Semua kebijakan perusahaan  dibuat secara lisan 

dengan memberikannya kepada para karyawan pada 

saat karyawan pertama kali masuk kerja atau pada saat 

karyawan melakukan interview. Kebijakan evaluasi, 

pelatihan, dan promosi pegawai, dalam prakteknya 3 

hal tersebut telah diberlakukan oleh perusahaan 

sebagai contoh dalam mengevaluasi para pegawainya, 

para atasan akan memanggil pegawainya untuk 

bertatap muka dan melakukan pembicaraan tentang 

apa yang perlu yang dievaluasi. Mengenai pelatihan, 

pelatihan akan diberlakukan kepada karyawan di 

bagian operator komputer, pelatihan tersebut biasanya 

membahas sistem yang digunakan perusahaan dan cara 

pengoperasiannya. Untuk promosi pegawai, promosi 

ini diberlakukan kepada para karyawan di bagian 

lapangan yang sebelumnya mungkin cuma sebagai 

pekerja proyek namun jika mereka bisa bekerja dengan 

baik dari waktu ke waktu dan perusahaan mungkin bisa 

saja ada saatnya memerlukan tambahan pegawai yang 

bertugas sebagai penanggungjawab proyek maka tidak 
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ada yang tidak mungkin jika dia diangkat ke bagian 

penanggungjawab proyek. 

 

4.2.1.2 Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas Pengendalian adalah kegiatan – kegiatan 

pengendalian yang merupakan kebijakan dan peraturan 

yang menyediakan jaminan agar tujuan pengendalian 

pihak manajemen dapat tercapai. (Romney and 

Steinbart, 2004 ; hal 236) 

1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai  

2. Pemisahan tugas 

3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan 

yang memadai 

4. Penjagaan aset dan catatan yang memadai 

5. Pemeriksaan independen atas kinerja 

 

1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai 

Otorisasi transaksi penjualan diawali dilakukan 

oleh bagian lapangan pada saat menyelesaikan 

pekerjaan dari customer dengan menggunakan slip 

surat jalan yang diisi dan ditandatangani oleh 

bagian lapangan sebagai tanda bukti bahwa bagian 

lapangan telah menyelesaikan pekerjaannya yang 

kemudian surat jalan diberikan kepada bagian 

marketing untuk dicek dan dicocokkan dengan 

permintaan customer sebelumnya. Jika sudah 

cocok maka slip surat jalan tersebut akan diberikan 

kepada bagian biaya untuk perhitungan gaji 

pegawai dan bagian penjualan untuk perhitungan 

kas yang masuk. Otorisasi transaksi pada bagian 

persediaan dan pembelian dilakukan pada saat 
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setelah melakukan pembelian, bukti nota 

pembelian yang diterima akan disesuaikan dengan 

purchase request yang diminta oleh bagian 

perbaikan oleh bagian penanggungjawab lapangan 

jika barang tersebut tidak ada dalam stock yang 

didasari keputusan dari penanggungjawab 

lapangan 

Mengenai pengambilan keputusan, pengambilan 

keputusan  diambil ketika terjadi permasalahan 

yang tidak bisa diselesaikan oleh karyawan yang 

bersangkutan sehingga keputusan akan diberikan 

oleh penanggungjawab atau atasan dalam bagian 

yang bersangkutan kepada para karyawan yang 

sedang mengalami permasalahan sehingga 

permasalahan dapat diselesaikan. 

2. Pemisahan tugas 

Mengenai pemisahan tugas, sampai saat ini masih 

saja ada pegawai yang diberikan tanggungjawab 

yang berlebihan. Contoh pada bagian penjualan 

yang diberikan tanggungjawab yang berlebihan 

mulai dari mengelola penjualan tunai maupun 

kredit, mengelola piutang beserta pembuatan 

invoice untuk penagihan piutang, mengelola arus 

kas masuk dan keluar, hingga pembuatan laporan 

keuangan yang berupa jurnal, neraca, laba rugi, dsb 

yang membuat penipuan dan penyembunyian 

ataupun kesalahan yang disengaja 

kemungkinannya akan lebih besar dapat terjadi di 

bagian tersebut.   

3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan 

yang memadai 
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Mengenai pencatatan telah dibuat semaksimal 

mungkin untuk semua bagian agar pencatatan 

dapat akurat, jelas dan lengkap dengan 

menggunakan sistem yang bernama Siska, sebagai 

contoh dalam sistem penjualan terdapat kolom – 

kolom yang menjelaskan detail dari penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan seperti penjualan yang 

dilakukan tunai atau kredit, siapa customernya, 

dimana tempat yang dikerjakan, berapa volume 

pengerjaannya, dsb sehingga dapat memudahkan 

terlebih pada bagian yang membuat laporan arus 

kas masuk dan keluar ataupun laporan keuangan 

akhirnya. Detail dari penjualan diisi dari slip 

pembayaran yang diberikan dari bagian marketing 

yang sudah disahkan oleh bagian marketing dengan 

mencocokkan permintaan customer dan slip surat 

jalan yang diberikan oleh bagian lapangan beserta 

tandatangan dari bagian lapangan dan 

penanggungjawab proyek sebagai bukti bahwa 

pekerjaan lapangan telah dilaksanakan. Surat jalan 

yang dibuat telah diberikan nomor urut untuk 

meminimalisir kehilangan yang dapat terjadi secara 

disengaja atau tidak.   

 

4. Penjagaan aset dan catatan yang memadai 

Penjagaan aset yang telah dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan membatasi karyawan 

yang boleh masuk ke ruang persediaan stock 

dengan mengharuskan karyawan yang masuk 

untuk menuliskan namanya dan barang apa yang 

telah diambil di papan yang telah disediakan yang 
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biasanya dilakukan oleh karyawan perbaikan, 

membatasi karyawan untuk masuk ke dalam sistem 

dengan membuatkan form login yang username 

dan passwordnya hanya diketahui oleh pengelola 

sistem sehingga hal tersebut dapat memelihara 

catatan tentang aset dan informasi yang dipunyai 

oleh perusahaan dalam sistem. 

 

5. Pemeriksaan independen atas kinerja 

Mengenai pemeriksaan independen atas kinerja, 

pemeriksaan seperti ini akan terjadi ketika 

perusahaan mengalami permasalahan pada laporan 

keuangan yang menghasilkan angka yang tidak 

valid sehingga atasan akan mengaudit sendiri data 

– data yang menyebabkan angka yang tidak valid 

ini tetapi hal seperti ini tidak pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

4.2.1.3 Penilaian Resiko 

Dalam mengantisipasi ancaman seperti kegagalan 

sistem, sistem yang tidak kompatibel, penyadapan 

transmisi data ataupun lainnya yang berhubungan 

dengan sistem yang tidak berjalan optimal. Perusahaan 

telah bekerja sama dengan pembuat sistem untuk 

melakukan perbaikan ketika terjadi hal tersebut dan 

membuat sistem development untuk mengembangkan 

sistem agar dapat memudahkan para pemakai dan 

mencegah permasalahan yang mungkin akan terjadi 

dalam sistem. Namun kerjasama yang dilakukan dapat 

menimbulkan resiko penipuan karena pembuat sistem 

yang berasal dari pihak luar perusahaan dan 
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mengetahui seluk beluk dari sistem di perusahaan 

mulai dari pembuatan, perbaikan, hingga sistem 

developmentnya yang dikelola oleh pihak luar. Dalam 

memperkirakan adanya pajanan atau bencana.  Untuk 

mengurangi resiko kehilangan data, sistem perusahaan 

memberlakukan backup data setiap hari langsung ke 

server utama. Server utama yang dijadikan 

penyimpanan data tidak berada didalam satu tempat 

jadi jika terjadi bencana di tempat kerja tidak akan 

menghilangkan data yang dipunyai oleh perusahaan. 

Mengenai identifikasi pengendalian, pemilik 

perusahaan lebih sering mengambil pengendalian 

korektif yang kemudian disusul dengan pengendalian 

pencegahan agar tidak terjadi permasalahan yang 

sama. Mengenai perkiraan biaya dan manfaat, semua 

telah dipikirkan oleh pemilik perusahaaan, pemilik 

mengetahui mana yang baik dan buruk bagi perusahaan 

dan tidak akan mungkin pemilik perusahaan 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dari manfaat 

yang didapat. 

 

4.2.1.4 Informasi dan Komunikasi 

Informasi transaksi perusahaan diawali dari transaksi 

penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, dengan 

menggunakan slip surat jalan sebagai bukti bahwa 

pekerjaan jasa telah selesai dilakukan. Slip surat jalan 

berisi detail dari pekerjaan yang dilakukan oleh bagian 

lapangan yang disertai dengan tandatangan dari 

pelaksana kerja dan pimpinan proyek dari customer. 

Kemudian slip pembayaran akan diberikan kepada 

bagian marketing untuk dicocokkan antara permintaan 
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dari customer dengan pekerjaan yang telah dilakukan. 

Setelah melewati tahap pencocokkan, kemudian 

bagian marketing akan memberikan slip surat jalan 

kepada bagian biaya untuk menghitung gaji karyawan 

dan bagian penjualan untuk menghitung penjualan 

yang telah dilakukan. Setiap bagian akan memasukkan 

data dari slip surat jalan ke dalam sistem siska. Pola 

tersebut akan terus menerus berulang setiap hari. 

Setiap akhir bulan, data dari bagian pembiayaan dan 

bagian penjualan di distribusikan ke bagian arus kas 

masuk dan keluar yang kemudian disitulah  data yang 

didapat akan dapat diolah menjadi laporan keuangan 

yang dapat digunakan oleh pemilik.    

 

4.2.1.5 Pengawasan 

Pengawasan perusahaan pada bagian lapangan 

dilakukan oleh penanggungjawab lapangan dengan 

mengevaluasi kinerja dari pelaksana kerja, 

mendampingi para pelaksana kerja, mengoreksi 

kesalahan, hingga membantu menyelesaikan 

permasalahan ketika pelaksana kerja mengalami 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh 

bagian pelaksana kerja. Namun untuk pengawasan 

lainnya, seperti pengawasan pada bagian persediaan, 

bagian penjualan, bagian pembiayaan dan bagian arus 

kas tidak ada pengawasan yang dilakukan 

 

4.2.2 Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer 

Menurut Nugroho Widjajanto, pengendalian sistem informasi 

berdasarkan komputer meliputi pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi.  
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4.2.2.1 Pengendalian Umum 

Pengendalian umum adalah pengendalian yang 

dirancang untuk menjaga agar lingkungan 

pengendalian organisasi menjadi stabil and terkelola 

dengan baik sebingga dapat mendukung efektivitas 

pengendalian aplikasi. Pengendalian umum bertujuan 

agar lingkungan sistem pengolahan data elektronik ( 

PDE ) dapat berjalan stabil dan terkelola dengan baik. 

Bentuk – bentuk pengendalian umum yang banyak 

digunakan adalah : ( Widjajanto, 2001 : hal 236 ) 

1. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem, 

2. Pengendalian manajemen fungsi AIS, 

3. Pengendalian akses meliputi akses fisik dan logis 

4. Pengendalian penyimpanan data 

5. Pengendalian transmisi data 

6. Pembakuan dokumen 

7. Pencegahan kemacetan 

8. Prosedur perbaikan kerusakan 

9. Perlindungan PC dan Jaringan Client-Server 

 

1. Pemisahan Tugas Dalam Fungsi Sistem 

Perusahaan telah memisahkan tugas dalam fungsi 

sistem mulai dari analisis sistem yang dilaksanakan 

oleh pemilik perusahaan, programmer sistem yang 

berasal dari luar perusahaan, dan operator 

perusahaan yang dibagi menjadi beberapa bagian 

yakni bagian persediaan, pembiayaan, penjualan, dan 

pembelian. Pengesahan transaksi juga telah 

dilakukan oleh perusahaan dengan bagian marketing 

yang menjadi pengesah transaksinya, transaksi 

tersebut merupakan transaksi penjualan yang berupa 
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surat jalan yang telah diselesaikan oleh pelaksana 

kerja yang kemudian dibagikan ke bagian 

pembiayaan dan bagian penjualan untuk diolah 

seperti yang bisa dilihat pada gambar 4.2.2.1.1 

 

Gambar 4.2.2.1.1 

Flowchart Penjualan PT. Sinar Mulia Prima 
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Gambar 4.2.2.1.2 

Contoh Surat Jalan yang Dipakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun pemisahan tugas yang dilakukan belum 

memisahkan bagian penjualan ( yang telah dijelaskan 

sebelumnya hanya dikerjakan oleh satu orang ) yang 

memiliki tugas dan tangungjawab yang berlebih, 

bagian tersebut memiliki tanggung jawab yang dapat 

dikatakan bagian yang sangat vital bagi perusahaan 

yakni  menghitung kas perusahaan yang masuk 

meliputi menginput penjualan yang dilakukan, 

mengelola penjualan tunai maupun kredit, mengelola 

penagihan piutang yang mampu membuat invoice, 

arus kas masuk dan keluar berupa form transaksi kas 

sampai dengan pembuatan laporan keuangan berupa 

neraca, laba rugi maupun buku besar yang hanya 

dikelola oleh satu operator. Ditambah belum adanya 
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processing log yang bisa digunakan untuk 

mengetahui apa saja yang dilakukan oleh operator 

mulai dari pengeditan data, penggantian data, 

ataupun penghapusan data. Tetapi untungnya setelah 

laporan bulanan itu jadi seperti yang bisa dilihat di 

flowchart, laporan tersebut langsung dikirimkan ke 

pemilik perusahaan yang kemudian akan dicek 

langsung oleh pemilik dan di sesuaikan dengan surat 

jalan yang telah diselesaikan sehingga dapat 

meniminimalisir penyelewengan yang bisa 

dilakukan oleh bagian penjualan maupun bagian 

pembiayaan yang dapat menjadi kerugian besar bagi 

perusahaan. Untuk pemisahan tugas pada bagian 

persediaan dan pembelian telah dapat dilakukan 

yakni terdapat 2 admin yang mengelola bagian 

pembelian dan bagian persediaan secara terpisah 

yang bisa dilihat pada gambar 4.2.2.1.3 
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Gambar 4.2.2.1.3 

Flowchart Persediaan dan Pengelolaan Stock PT. Sinar Mulia Prima 
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2. Pengendalian Manajemen Terhadap Fungsi dan 

Pengembangan Sistem 

Sistem pengendalian manajemen yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan membuatkan sistem 

development. Dengan adanya sistem development 

ini, pemilik perusahaan dapat mengembangkan 

modul – modul yang digunakan secara berkala, yang 

kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dari 

perusahaan dan secara tidak langsung sistem 

development ini dapat menjadi alat evaluasi bagi 

perusahaan untuk modul – modul yang digunakan 

sehingga bisa dikatakan sudah memenuhi prinsip dari 

sistem akuntansi pertanggungjawaban. 

 

3. Pengendalian Akses 

Mengenai pengendalian akses fisik, beberapa 

indikator telah dilaksanakan dengan baik oleh 

perusahaan diantaranya perusahaan yang telah 

menetapkan peraturan bahwa tidak semua orang 

dapat keluar masuk ke ruangan komputer contohnya 

dalam  bagian persediaan, jika ada orang yang 

masuk, orang tersebut harus seijin petugas 

persediaan dan sebelum dia keluar dari ruangan, 

orang yang bersangkutan harus menuliskan namanya 

dan menuliskan barang apa yang diambil contoh dari 

bagian persediaan yang biasanya dilakukan pada saat 

ada petugas yang ingin melakukan perbaikan. Seperti 

pada contoh gambar berikut ini : 
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Gambar 4.2.2.1.4 

Form Pengambilan Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang bisa dilihat ketika orang yang 

mengambil barang keluar dari ruangan persediaan 

stock, orang tersebut harus menuliskan namanya dan 

barang apa saja yang diambil yang kemudian akan 

dimasukkan ke dalam sistem yakni bukti pengeluaran 

barang sebagai arsip persediaan perusahaan. Seperti 

pada contoh gambar berikut ini :  
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Gambar 4.2.2.1.5 

Bukti Pengeluaran Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun untuk mengecek jumlah barang riil dengan 

jumlah barang yang di input dalam sistem sudah 

sesuai atau belum, bagian gudang sering melakukan 

stock opname secara berkala setiap setahun sekali. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengecek ada tidaknya 

penyelewengan yang dilakukan oleh bagian 

perbaikan ( mekanik ) ataupun bagian lapangan yang 

akan memperbaiki pompanya. Tetapi ketika terjadi 

perbedaan jumlah barang yang dihitung tidak sesuai 

dengan barang yang ada didalam sistem membuat 

operator di bagian persediaan harus melakukan revisi 

untuk info stock barang di bagian persediaan. Untuk 

membantu stock opname yang akan dilakukan 

ataupun pengecekan barang. Stock barang yang ada 

didalam gudang telah diurutkan dan disesuaikan 

dengan urutan nama yang telah dimasukkan ke dalam 

sistem ditambah adanya label nama agar 
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memudahkan para pengguna dalam pengecekan 

barang ataupun dalam stock opname yang akan 

dilakukan, Seperti pada contoh gambar berikut :  

 

Gambar 4.2.2.1.6 

Contoh Persediaan Mur Baut 

 

 

Bisa dilihat pada gambar diatas, pengelolaan 

persediaan yang dilakukan oleh perusahaan telah 

sangat baik dengan memberikan label nama yang 

berisi ukuran dari murbaut yang dapat memudahkan 

pengelola persediaan dalam pengecekan khususnya 

pengecekan mur dan baut yang disesuaikan dengan 

urutan nama dalam sistem. 

Mengenai pengendalian akses logis, perusahaan telah 

melakukan prosedur pengendalian akses logis yang 

baik dengan memberikan username dan password 

yang hanya diketahui oleh dua operator dalam 

mengelola sistem persediaan yang bersangkutan 

dengan satu admin di bagian pembelian barang dan 
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satu admin di bagian stock barang yang mempunyai 

username dan password yang sama dikarenakan 

memang memakai sistem yang sama. Username dan 

password yang hanya diketahui oleh admin 

pembelian dan persediaan  membuat sistem tersebut 

lebih aman dari karyawan lain yang tidak 

bersangkutan, namun hal tersebut bisa saja 

sebaliknya menjadi akar permasalahan yang selama 

ini masih terjadi di perusahaan yaitu stock barang 

fisik yang tidak sama dengan stock barang di dalam 

sistem. 

 

4. Pengendalian Penyimpanan Data 

Untuk melindungi data dari hal – hal yang 

merugikan, perusahan menerapkan sanksi yang tegas 

bagi para pegawainya jika mereka terbukti 

menghilangkan data sehingga merugikan 

perusahaan, data file yang dibackup setiap hari ke 

server utama sehingga jika terjadi kehilangan data 

maupun kerusakan data file yang tidak disengaja 

maupun disengaja masih dapat diatasi oleh sistem 

backup ini. Sistem backup yang dipakai didalam 

sistem penjualan dan sistem persediaan pun memakai 

alur proses yang sedikit berbeda tetapi memiliki 

fungsi yang sama, untuk bagian persediaan form 

backup dapat dipilih ketika user ingin melakukan 

logout dari sistem. Terdapat pilihan backup ke drive 

mana, ada pilihan apa saja yang mau dibackup, 

maupun  pilihan backup & email ( data yang di 

backup akan langsung dapat terkirim ke email yang 

dituliskan ) seperti pada gambar 4.2.2.1.8 pada 
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sistem persediaan. Untuk bagian penjualan, sistem 

backup dilakukan dengan memilih kolom utility dan 

di bagian tersebut terdapat pilihan backup seperti 

pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 4.2.2.1.7 

Sistem Backup dalam Sistem Penjualan 
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Gambar 4.2.2.1.8 

Sistem Backup dalam Sistem Persediaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pengendalian Transmisi Data 

Untuk mengurangi risiko kegagalan dalam transmisi 

data, perusahaan hanya menerapkan prosedur 

pengendalian akses logis yang ketat dengan 

menggunakan username dan password dan 

pengawasan yang ketat terhadap akses ke fasilitas 

computer dan penyempurnaan sistem melalui sistem 

development. Untuk pengendalian transmisi data 

lainnya belum dilakukan oleh perusahaan terlebih 

ketika sistem mengalami problem. Ketika sistem 

mengalami permasalahan, perusahaan hanya dapat 

menunggu programmer untuk datang memperbaiki 

karena programmer perusahaan berasal dari luar 

perusahaan yakni pembuat sistem perusahaan (siska). 
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6. Pembakuan Dokumen 

Mengenai dokumen administratif, perusahaan tidak 

mendokumentasikan mengenai standar yang 

membahas sistem yang dipakai. Standar hanya 

diberikan secara lisan dari pemilik kepada operator 

atau dari programmer kepada operator komputer. 

Mengenai dokumen sistem, terdapat rancangan 

sistem atau flowchart sistem yang dipakai mulai dari 

input ke output yang dipunyai oleh pemilik 

perusahaan yang dapat dicontohkan pada gambar 

4.2.2.1.1 untuk flowchart sistem penjualan dan 

gambar 4.2.2.1.3 untuk flowchart sistem 

persediaannya. Mengenai dokumen operasi, 

dokumen operasi ini dimiliki oleh setiap bagian 

operator dalam perusahaan dan untuk prosedur atau 

tindakan dalam memperbaiki gangguan telah 

diberikan namun prosedur dan tindakan tersebut 

kurang bermanfaat dan masih saja mengundang 

programmer dari siska untuk memperbaiki sistem. 

 

7. Pencegahan Kemacetan 

Mengenai penyediaan listrik cadangan, perusahaan 

telah memakai UPS pada setiap komputer yang 

digunakan sehingga dapat memberikan solusi ketika 

terjadi mati lampu. Mengenai pemeliharaan 

preventif, perusahaan juga telah melakukan hal 

tersebut dari bagian hardware yakni dengan 

melakukan up to date hardware jika diperlukan dan 

langsung mengganti hardware yang telah mengalami 

problem maupun software yakni dengan contoh 

memberikan antivirus dan update firewall. Mengenai 
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toleransi kesalahan, perusahaan belum mampu untuk 

mengatasi hal tersebut dan seringkali masih 

memanggil programmer dari siska untuk langsung 

datang memperbaiki. 

 

Gambar 4.2.2.1.9 

Pemakaian UPS dalam Pengendalian Pencegahan Kemacetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Prosedur Perbaikan Kerusakan 

Mengenai sistem cadangan, perusahaan telah 

mempunyai sistem cadangan yang dilakukan 

perusahaan dengan data yang di back up setiap hari 

ke server utama  yang tidak berada di satu tempat 

dengan server client seperti pada gambar 4.2.2.1.7 

untuk sistem penjualannya dan gambar 4.2.2.1.8 

untuk sistem persediaannya, Namun mngenai 

penugasan khusus dan prioritas pada proses 

pemulihan belum dilakukan oleh perusahaan. 
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9. Perlindungan PC dan Client – Server 

Perlindungan PC yang telah dilakukan dan dipunyai 

oleh perusahaan yakni menetapkan peraturan bahwa 

operator komputer yang digunakan oleh perusahaan 

sebelumnya telah memiliki basic komputer yang baik 

sehingga pelatihan mengenai sistem yang dipakai 

akan lebih mudah, akses PC yang dibatasi dengan 

memberikan password sebelum masuk ke dalam PC 

yang hanya diketahui oleh bagian yang terkait dan 

pembatasan akses ke dalam sistem yang diperketat 

dengan menggunakan form login dengan username 

dan password yang hanya diketahui bagian yang 

terkait, semua PC yang digunakan tidak berbentuk 

PC jinjing sehingga tidak rawan untuk dibawa pulang 

para pemakainya. 

4.2.2.2 Pengendalian Aplikasi 

Tujuan pengendalian aplikasi adalah menjaga kecermatan input, 

file, program, dan output yang bersifat spesifik dan tidak 

merupakan pengendalian sistem komputer secara umum. 

Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi berhubungan erat 

antara satu dengan lainnya dan tingkat efekticitas pengendalian 

umum akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

aplikasi. Jika pengendalian aplikasi lemah, output sistem 

akuntansi akan banyak mengandung kesalahan. Informasi yang 

salah akan menimbulkan pengambilan keputusan yang keliru. 

Pada gilirannnya, pengambilan keputusan yang keliru akan 

mempengaruhi hubungan perusahaan dengan para stakeholder. 

Pada umumnya terdapat beberapa jenis pengendalian aplikasi 

yang dapat diterapkan dalam suatu sistem aplikasi pengolahan 

data elektronik : ( Nugroho Widjajanto, 2001 : hal 253) 
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1. Pengendalian Boundary 

2. Pengendalian Input 

3. Pengendalian Proses 

4. Angka total kelompok data 

5. Pengendalian terhadap data 

6. Proses validasi input 

7. Pengendalian terhadap perekaman data online 

8. Pengendalian pemeliharaaan file 

9. Pengendalian output 

Ada dua sistem yang akan dievaluasi yaitu :  

➢ Sistem Persediaan dan Pembelian 

➢ Sistem Penjualan 

 

A. Sistem Persediaan dan Pembelian 

Sistem ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dan 

para pemakainya dalam mengelola stock persediaan 

maupun pembelian barang untuk perbaikan. Admin yang 

bertugas dalam sistem ini ada dua orang, yang satu 

mengelola stock barang melalui modul info stock dan 

yang satu mengelola pembelian barang yang bertugas 

membuat purchase order dan purchase request.  

1. Pengendalian Boundary 

Dalam menjaga keamanannya, sistem tersebut telah 

menggunakan sistem login untuk dapat masuk ke 

dalam sistem dengan memasukkan username dan 

password yang hanya diketahui oleh masing – masing 

admin yang bertugas. Tidak ada penggantian password 

yang dilakukan secara berkala, hal tersebut 

menjadikan kekurangan dari sistem login ini.   
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Gambar 4.2.2.2.1 

Login Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat tes input dilakukan apabila username dan 

password tidak sesuai dalam database, tidak akan muncul 

peringatan dari sistem tetapi sistem akan menolak.  

 

Tabel 4.2.2.2.1 

Hasil Tes Input Data Form Login Panel 

Nama 

Field 

Dummy 

Data 

Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang diharapkan Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Username User yang 

tidak ada di 

database 

Validity 

Check 

Sistem mengeluarkan 

peringatan, sistem tidak 

bisa dioperasikan 

Sistem tidak 

bisa 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem baik 

Password Password 

yang salah 

Validity 

Check 

Sistem mengeluarkan 

peringatan, sistem tidak 

bisa dioperasikan 

Sistem tidak 

bisa 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem baik 
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1. Pengendalian Input 

Software telah mampu memberikan tampilan layar yang 

memudahkan para pemakainya dalam menginput data 

sehingga dapat membantu proses pembelian dan 

pengelolaan barang mulai dari field data yang jelas di 

setiap form yang digunakan beserta adanya peringatan 

jika terjadi kesalahan penginputan data yang dapat 

berperan sebagai referensi pengecekan sehingga data  

( yang berbentuk kode ) yang diinput harus sesuai dengan 

database yang dibuat, adanya beberapa tombol yang 

dapat membantu dalam proses pengiputan data yaitu 

tombol koreksi dan tombol mengurutkan data dari awal 

ke akhir ataupun sebaliknya, dan data input yang telah 

dibuat pun bisa langsung diproses menjadi laporan 

outputnya.  
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Gambar 4.2.2.2.2 

    Menu Aplikasi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.2  

Tampilan Utama Sistem Persediaan dan Pembelian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Pembelian 

Sistem pembelian menyediakan banyak sekali form transaksi 

yang dapat kita digunakan namun hanya beberapa saja yang 

digunakan mulai dari form purchase request, purchase order, 

dan pembelian untuk bagian pembelian dan form stock barang 

untuk persediaan barangnya.  

Dalam memperbarui database dari sistem pembelian dan 

pengelolaan stock barang dalam penambahan atau 

penggantian jenis dan nama barang untuk stock barang atau 

penambahan nama supplier beserta barang dan harga yang 

dijual, kita dapat memilih kolom file. Kolom tersebut berisikan 

database supplier dan database barang yang digunakan sebagai 
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acuan dari pembelian yang dilakukan. Dari software yang 

dipakai, kita juga dapat menghasilkan laporan output perbulan 

secara langsung dari pembelian yang dilakukan dengan 

menggunakan kolom laporan atau bisa juga memakai pilihan 

set periode yang berada di bawah kalender. Pilihan tersebut 

bertujuan untuk membantu para pemakainya melihat jumlah 

pembelian di tanggal tertentu. 

  

Gambar 4.2.2.2.3 

      File Supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penambahan database supplier, kode yang dipakai akan 

otomatis terisi sesuai urut dari nomor sebelumnya. Nama, 

alamat, nomer telepon akan diisi manual oleh admin 

pembelian.  
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Tabel 4.2.2.2.2 Hasil Tes Input Data File Supplier 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Kode Diinput kode 

yang tidak 

sesuai urut 

nomor 

Sequence 

Check 

Sistem menolak Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

 Diinput Huruf Field Check Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian 

sistem baik 

Nama Diinput 

Angka 

Field Check Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian 

sistem baik 

Alamat Diinput 

Angka 

Field Check Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian 

sistem baik 

Nomer 

Telepon 

Diinput Huruf Field Check Sistem menolak Sistem menolak Pengendalian 

sistem baik 
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    Gambar 4.2.2.2.4 

               Purchase Request 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pembelian diawali dengan membuat purchase request,  

dengan mengisi form yang telah disediakan oleh software 

mulai dari untuk siapa barang tersebut dibeli melalui 

kodegudang, barang apa yang akan dibeli melalui kodebarang, 

dimana barang tersebut akan dibeli melalui kodesupplier, dan 

berapa jumlah barang yang akan dibeli melalui quantity. 

Setelah mengisi form, proses pembelian akan dilanjutkan 

dengan menunggu keputusan dari direktur apakah pembelian 

tersebut disetujui atau tidak. Ketika telah disetujui, status dari 

barang yang diinput akan berubah dari req menjadi acc dan 

kemudian akan diproses menjadi purchase order.  
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Tabel 4.2.2.2.3 Hasil Tes Input Data Form Purchase Request 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

No 

Bukti 

Kode yang 

otomatis terisi 

dan tersusun 

urut nomor 

diganti dengan 

kode yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Gudang 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tanggal Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

tanggal ( 

29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Supplier 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Term Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

( 30 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

Kode 

Barang 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database  

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Quantity Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

( 100 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Harga 

Beli 

Otomatis terisi 

diganti dengan 

angka lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Setelah purchase request disetujui oleh direktur, sistem akan 

langsung otomatis memasukkan purchase request yang telah 

disetujui tersebut ke dalam form purchase order. Dalam form 

purchase order ini, admin tidak dapat mengganti apapun 

pembelian yang akan dilakukan. Admin hanya ditugaskan 

untuk mencetak form purchase order ini untuk kemudian 

diberikan ke bagian pembelian barang 

 

Gambar 4.2.2.2.5 

Purchase Order 

 

 

Setelah pembelian barang dilakukan, admin bertugas untuk 

mencatat pembelian yang telah dilakukan melalui form 

Jumlah Otomatis terisi 

diganti dengan 

angka lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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pembelian mulai dari barang yang dibeli dari toko mana 

melalui kode supplier, barang apa yang dibeli melalui kode 

barang, berapa jumlah barang melalui quantity, barang yang 

dibeli untuk siapa melalui kode gudang. No faktur akan terisi 

otomatis sesuai urutan nomor, tanggal akan terisi otomatis 

pada tanggal penginputan ( tidak bisa diganti dengan tanggal 

yang lain ), Nomor PO akan terisi otomatis dari nomer bukti 

yang berada pada form purchase order berdasarkan kode 

supplier, kode barang, kode gudang, dan quantity.  

 

          Gambar 4.2.2.2.6 

                  Form Pembelian  
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Tabel 4.2.2.2.4 Hasil Tes Input Data Form Pembelian 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

No 

Faktur 

Nomer yang 

otomatis terisi 

dan tersusun 

urut nomor 

diganti dengan 

nomer lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

 Nomer faktur 

yang diinput 

dua kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

Kode 

Gudang 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tanggal Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

tanggal ( 

29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Supplier 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Term Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

( 30 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Nomor 

PO 

Data  yang 

otomatis terisi 

dan tersusun 

urut nomor 

diganti dengan 

data yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem kurang 

baik 

 Terdapat data 

yang diinput 

dua kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Barang 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam database  

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Quantity Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi range 

( 100 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Sistem persediaan memakai tampilan yang sama dengan 

sistem pembelian yang telah dijelaskan sebelumnya, namun 

hanya file barang yang terdapat didalam kolom file sebagai 

database persediaan barang dan info stock yang dipakai untuk 

pengelolaan persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Harga 

Beli 

Otomatis terisi 

diganti dengan 

angka lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Jumlah Otomatis terisi 

diganti dengan 

angka lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Discount Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tax Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Netto Otomatis Terisi 

diganti dengan 

angka lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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          Gambar 4.2.2.2.7 

                     File Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembuatan database barang, kode yang dibuat 

berawalan dengan nama barang diikuti dengan penomoran 

sesuai nomor urut yang mempunyai jenis barang yang sama. 

Kemudian kodesupplier yang sebelumnya dibuat di file 

supplier yang berisikan nama supplier perusahaan. Untuk 

nama pabrik ( nama barang ), satuan kecil, harga beli maupun 

harga jual ditulis manual oleh admin persediaan. Harga jual 

disini dituliskan karena untuk kedepannya perusahaan akan 

mengembangkan usahanya ke penjualan barang dan bukan 

hanya untuk perbaikan jasa saja.  
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Tabel 4.2.2.2.5 Hasil Tes Input Data File Database Barang 

                 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Nama 

Pabrik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Barang 

Kode barang 

yang diinput 

dua kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

 Kode yang 

telah tersusun 

urut nomor 

diganti 

dengan kode 

yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

Kode 

Customer 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database  

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Satuan 

Kecil 

Diinput 

melebihi 

range (pcs, 

ltr) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Harga Beli Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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    Gambar 4.2.2.2.8 

     Form Info Stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Stock ini bertujuan membantu para pemakainya untuk 

melihat sisa stock yang tersedia untuk barang tertentu. Dalam 

form tersebut, tidak semua field data dipakai hanya field data 

sisa yang dipakai oleh admin persediaan untuk mengecek sisa 

stock barang yang masih dapat dipakai oleh perusahaan. 

 

2. Pengendalian Proses 

Dalam pengendalian proses, software yang dipakai untuk 

pembelian maupun persediaan telah mampu melakukan 

beberapa programmed checks seperti mendeteksi tidak 

terprosesnya data dengan memberikan peringatan data 

tidak ada atau sebaliknya data sudah ada, menguji 
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perhitungan aritmatika, serta menjamin ketetapan 

posting seperti contoh gambar berikut :  

 

Gambar 4.2.2.2.9 

Programmed Checks Menguji Ketetapan Posting Sistem Pembelian 

 

 

 

Seperti gambar diatas, software yang digunakan sistem 

pembelian mampu memberikan posting purchase request 

dari rentang waktu tanggal tertentu dan mampu 

memberikan perhitungan aritmatika berupa penjumlahan 

dua nama barang.  
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Gambar 4.2.2.2.10 

Programmed Checks Menguji Ketetapan Posting Sistem Persediaan 

 

 

 

Seperti gambar diatas, software yang digunakan sistem 

persediaan pun juga mampu memberikan posting pada 

laporan persediaan barang setiap bulan.   
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Gambar 4.2.2.2.11 

Programmed Checks Menjamin Perhitungan Aritmatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti gambar diatas, software yang digunakan sistem 

pembelian mampu memberikan perhitungan aritmatika 

dengan mengalikan jumlah barang dengan harga beli 

sehingga mendapat jumlah beli netto.  

 

3. Angka Total Kelompok Data 

Batch total telah mampu dilakukan oleh software yang 

digunakan perusahaan dengan memberikan pilihan set 

periode yang dapat memproses sekelompok data dalam 

suatu tanggal tertentu. Batch total lainnya, dapat 

dilakukan dengan menggunakan kolom laporan, 

fungsinya sama seperti set periode namun dalam kolom 
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tersebut kita dapat mengsortir terlebih dahulu mulai dari 

rentang waktu pembelian dari tanggal tertentu, 

pembelian perbulan, persediaan barang perbulan, 

pembelian per supplier maupun pembelian per barang 

agar dapat dijadikan laporan output yang dapat 

membantu para pemakainya dalam mengelola 

persediaan maupun pembelian seperti pada gambar 

laporan purchase request berikut ini : 

 

Gambar 4.2.2.2.12 

Batch Total dalam Purchase Request 

 

  

Seperti yang dapat dilihat diatas, batch total yang 

dilakukan pada purchase request adalah dengan 

mengsortir purchase request dari rentang tanggal tertentu 

yang kemudian akan dapat lihat dengan pilihan lihat 

layar dan kita juga dapat langsung mencetaknya dengan 
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pilihan print ataupun dapat kita convert ke excel seperti 

pada gambar laporan stok berikut ini :  

 

Gambar 4.2.2.2.13 

Batch Total dalam Sistem Persediaan 

 

 

Seperti yang dapat dilihat diatas, batch total yang 

dilakukan pada stock persediaan adalah dengan 

mengsortir purchase request dari rentang tanggal tertentu 

ditambah dengan kodegudang dan kodebarang untuk 

barang yang bersangkutan. Total finansial data juga telah 

dilakukan oleh software yang dipakai yang dapat dilihat 

pada gambar 4.1.1.11 mengenai perhitungan data ( harga 

beli dikalikan dengan kuantitas barang ). 

 

4. Pengendalian Data Transaksi 

Pengendalian data transaksi telah mampu dilakukan oleh 

software yang dipakai oleh perusahaan seperti 
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memberikan peringatan ketika kode yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan database yang dimasukkan ( validity 

check ) sehingga dapat mengecek kemungkinan adanya 

kesalahan atau terlewatkannya satu karakter atau lebih 

dalam field tersebut dalam transfer data. Seperti contoh 

pada gambar dibawah ini menunjukkan adanya validity 

check yang telah dilakukan oleh sistem pembelian yang 

dipakai perusahaan : 

 

Gambar 4.2.2.2.14 

Pengendalian Data Verifikasi Digit Pengecek Validity Check  

 

 

Seperti contoh diatas, ketika admin mengisi kode yang 

tidak ada didalam database sebagai contoh admin 

menuliskan kode siba dalam kode supplier. Sistem akan 

otomatis langsung menarik seluruh data yang 

berhubungan dengan kata siba dan ketika kode tidak 

sesuai dengan database yang ada maka sistem akan 

memberikan peringatan bahwa data tidak ada seperti 

pada gambar berikut ini  
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Gambar 4.2.2.2.15 

Pengendalian Data Verifikasi Digit Pengecek Bukti Validity Check 

 

 

Jika data yang dimasukkan ternyata salah, maka 

komputer akan memberikan isyarat kesalahan dan 

ketidaklengkapan ataupun sebaliknya jika data yang 

dimasukkan telah ada, maka komputer akan memberi 

isyarat bahwa data sudah ada ( Redundant Data Check ) 

seperti contoh dibawah ini :  
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Gambar 4.2.2.2.16 

Pengendalian Data Verifikasi Digit Pengecek Redundant Data Check 

 

 

Pengendalian data lain yang telah dilakukan oleh 

software perusahaan adalah pengecekan urutan nomor 

dokumen. Dikarenakan urutan nomor dokumen yang 

digunakan dalam form maupun database pembelian dan 

persediaan otomatis memberikan penomoran urut dari 

nomer sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa nomor 

dokumen yang dibuat tidak akan memiliki nomor 

rangkap ( Sequence Check ). Namun penomoran yang 

otomatis terisi dan tersusun urut nomor dapat diganti 

dengan kode lain yang tidak urut sebagai contoh pada 

gambar dibawah ini :  
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Gambar 4.2.2.2.17 

Contoh Verifikasi Digit Pengecek Sequence Check dan Completeness Check 

 

 

Bisa dilihat pada gambar diatas, nomer yang telah 

otomatis terisi dan sesuai dengan urut nomor sebelumnya  

bisa diganti dengan kata “ ASD “ ( yang ditunjukkan 

anak panah merah ) dan kemudian sistem dapat 

mengoperasikan hal tersebut yang dapat dikategorikan 

bahwa sistem kurang baik dalam pengendalian data 

verifikasi digit pengecek sequence check.  

Pengendalian data digit pengecek lain yang telah 

dilakukan adalah completeness check, field check, dan 

range check. Pengendalian data completeness check 

dapat ditunjukkan pada gambar 4.2.2.2.17 yang 

menunjukkan ketika kode supplier tidak diisi sistem akan 

langsung memberikan peringatan yaitu data tidak boleh 

kosong ( yang ditunjukkan anak panah hitam ). 

Kemudian terdapat pengendalian data digit pengecek 

field check dan range check yang dapat ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini :  
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Gambar 4.2.2.2.18 

Pengendalian Data Verifikasi Digit Pengecek Field Check dan Range Check 

 

 

Seperti yang bisa dilihat pada gambar diatas, ketika 

admin mengisi kolom quantity yang harusnya berisi 

angka namun diisi dengan huruf “ eeeee “ maka sistem 

akan langsung memberikan peringatan untuk menolak 

aktivitas tersebut ( field check ). Untuk pengendalian 

data range checknya, bisa dilihat dalam kolom quantity 

bahwa range check dalam kolom tersebut hanya 

mempunyai batas maks 5 karakter yang dapat 

dikategorikan pengendalian sistem baik dalam range 

check maupun field check seperti yang dapat dibuktikan 

diatas. 

 

5. Pengendalian Validasi Input 

Sistem persediaan dan pembelian telah melakukan 

pengendalian validasi input dalam bentuk edit check 

yang telah dijelaskan dalam table hasil tes input data 

pada bagian pengendalian input.  
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6. Pengendalian Terhadap Perekeman Data Online 

Perusahaan telah mampu melakukan hampir semua 

peengendalian terhadap perekaman data online untuk 

bagian pembelian dan persediaan mulai dari : 

o Username dan password yang hanya diketahui 

oleh masing – masing admin yang bisa dikatakan 

sesuai dengan bentuk pengendalian nomor 

identifikasi dan pengendalian compability test. 

o Adanya tampilan dokumen di layar monitor 

dengan ruang – ruang kosong yang siap diisi 

dengan data yang bisa dikatakan sesuai dengan 

bentuk pengendalian preformatting. 

o Adanya bentuk pengendalian completeness 

check yang bisa dilihat dalam table hasil validasi 

input.  

o Adanya prompting pada bagian purchase request 

barang yang akan dibeli oleh admin pembelian 

harus disetujui terlebih dahulu oleh direktur 

untuk selanjutnya masuk ke bagian purchase 

order yang telah dijelaskan pada bagian 

pembelian sebelumnya.  

o Pemasukan data secara otomatis telah dilakukan 

dengan sistem menentukan sendiri nomor 

identifikasi baru yang sesuai dengan sistem check 

digit dan dapat menjamin bahwa nomor itu benar 

– benar baru dan belum pernah digunakan 

sebelumnya sehingga kemungkinan nomor ganda 

dapat dihilangkan yang bisa dicontohkan pada 

kodebarang maupun kodesupplier yang 

digunakan pada sistem database pembelian dan 

persediaan.    
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o Close loop verification juga telah dilakukan 

seperti yang dicontohkan pada gambar dibawah 

ini 

 

Gambar 4.2.2.2.19 

Pengendalian Terhadap Perekaman Online Close Loop Verification 

 

Bisa dilihat ketika operator menuliskan 

kodesupplier, maka sistem akan langsung 

menarik data semua pelanggan yang memiliki 

nomor kode bersangkutan dan menampilkannya 

pada terminal operator. 

 

7. Pengendalian pemeliharaan file 

Belum adanya bentuk pengendalian pemeliharaan file 

yang dilakukan oleh perusahaan terkait file yang ada di 

dalam sistem. 
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8. Pengendalian Output 

Data output yang dihasilkan diambil dari data input yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan 

pilihan set periode yang dapat mengambil data input 

menjadi data output dari tanggal tertentu atau dari kolom 

laporan seperti pada gambar 4.1.1.11 dan 4.1.1.12 

sehingga dapat dipastikan bahwa data output dan data 

input akan selalu sama. Setelah laporan output perbulan 

telah dapat diselesaikan, laporan tersebut akan langsung 

distribusikan kepada direksi perusahaan. 

 

B. Sistem Penjualan 

Sistem penjualan yang dipakai dapat membantu para 

pemakai dalam mengelola mulai dari piutang, penagihan 

piutang, arus kas masuk dan keluar, hingga dapat 

membuat laporan keuangan.  

1. Pengendalian Boundary 

Bentuk pengendalian boundary yang dilakukan pada 

sistem penjualan sama seperti bentuk pengendalian 

boundary yang dilakukan pada sistem persediaan 

maupun pembelian hanya memiliki username dan 

password yang berbeda. 

2. Pengendalian Input 

Adanya tampilan layer berbentuk form yang dapat 

membantu pemakainya dalam mengelola penjualan 

jasa perusahaan. Terdapat beberapa form yang dapat 

dipilih oleh pemakai namun tidak semua digunakan 

oleh perusahaan hanya form penjualan, pembayaran 

piutang dan form kas masuk / keluar yang berada di 

kolom transaksi, form yang berada di kolom file 

database dan laporan neraca, laba rugi, buku besar 
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yang berada di kolom laporan. Form lainnya 

merupakan form bawaan dari sistem basic siska yang 

tidak digunakan oleh perusahaan. 

 

Gambar 4.2.2.2.20 

Halaman Utama Sistem Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diawali dengan menginput data penjualan ke dalam form 

penjualan, form penjualan ini dapat membantu para 

pemakai dalam mengelola segala penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari penjualan tunai 

maupun kredit yang berisi detail dari penjualan yang 

telah dilakukan mulai dari no surat jalan, tanggal 

pengerjaannya, nama kontraktor, truk yang mengerjakan, 

berapa pipa beton yang dipakai, total pendapatan yang 

didapat, lokasi pengerjaan, dsb. Untuk penjualan tunai, 
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jumlah yang didapat akan langsung masuk ke arus kas 

masuk namun untuk penjualan kredit akan ditagih 

terlebih dahulu dengan membuat invoice. 

 

Gambar 4.2.2.2.21 

Form Penjualan 
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Tabel 4.2.2.2.6 Hasil Tes Input Data Form Penjualan 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Kode 

Gudang 

Diinput kode 

yang tidak ada 

didalam 

database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

No Faktur Nomer yang 

otomatis terisi 

dan tersusun 

urut nomor 

diganti 

dengan nomer 

lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

 Nomer faktur 

yang diinput 

dua kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

Tanggal 

Faktur 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Diinput 

melebihi 

range tanggal 

( 29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Customer 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 
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Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kontraktor Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

Tanggal Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi 

range tanggal 

( 29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Salesman 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Term Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi 

range ( 30 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

Kode Plat Diinput kode 

yang tidak ada 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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dalam 

database  

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Driver 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database  

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

No SJ Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Lokasi Diinput angka Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

No Hp Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Quantity Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Diinput 

melebihi 

range ( 100 ) 

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Gambar 4.2.2.2.22 

Contoh Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah piutang dapat ditagih dengan menggunakan 

invoice yang dibuat, data piutang tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam form pembayaran piutang. 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Otomatis 

terisi diganti 

dengan angka 

lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Gambar 4.2.2.2.23 

Form Pembayaran Piutang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pelunasan piutang telah diterima, kita akan 

masuk ke form pembayaran piutang. Form ini akan 

merekap pembayaran piutang dari penerimaan tagihan 

invoice yang dilakukan dengan menuliskan nomor faktur 

yang sebelumnya telah diberikan pada form penjualan, 

tanggal, kodeplat, tanggal faktur, nomer sj, 

kodecustomer, kodesalesmen dan jumlah uang yang 

diterima dan jika ada kelebihan jumlah uang yang 

diterima seperti contoh diatas, uang tersebut akan masuk 

ke bagian transaksi kas dijadikan kas tunai.  
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Tabel 4.2.2.2.7 Hasil Tes Input Data Pembayaran Piutang 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

No Bukti Nomer yang 

otomatis terisi 

dan tersusun 

urut nomor 

diganti 

dengan nomer 

yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

 Terdapat 

nomor yang 

diinput dua 

kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

Tanggal  Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Diinput 

melebihi 

range tanggal 

( 29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Customer 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tanggal 

Faktur 

Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Diinput 

melebihi 

range tanggal 

( 29,30,31 )  

Range Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Salesman 

Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database 

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode Plat Diinput kode 

yang tidak ada 

dalam 

database  

Validity 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

No SJ Diinput huruf Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Jumlah Otomatis 

terisi diganti 

dengan angka 

lain 

Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 
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Dalam membantu proses pengiputan data penjualan, 

sistem memberikan form yang dapat digunakan untuk 

mengisi file database yang antara lain berisi data 

customer, driver, truck dan salesmen.   

 

Gambar 4.2.2.2.24 

File Database Customer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2.2.2.8 Hasil Tes Input Data File Database Customer 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Nama Diinput angka Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 



143 
 

 
 

 

Gambar 4.2.2.2.25 File Database Driver 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Diinput angka Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Kode 

Customer 

Kode dapat 

diinput dua 

kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

Kode yang 

tersusun urut 

nomor diganti 

dengan kode 

yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 
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Tabel 4.2.2.2.9 Hasil Tes Input Data File Database Driver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Nama Diinput angka Field Check Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

 Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 

Kode 

Driver 

Kode dapat 

diinput dua 

kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

 Kode yang 

tersusun urut 

nomor diganti 

dengan kode 

yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 
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Gambar 4.2.2.2.26 File Database Truck 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2.2.2.10 Hasil Tes Input Data File Database Truck 

Nama 

Field 

Dummy Data Kendali 

Validasi 

Input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Terjadi 

Kesimpulan  

Kode Plat Kode dapat 

diinput dua 

kali 

Redundant 

Data Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik  

 Kode yang 

tersusun urut 

nomor diganti 

dengan kode 

yang lain 

Sequence 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem dapat 

dioperasikan 

Pengendalian 

sistem 

kurang baik 



146 
 

 
 

 

3. Pengendalian Proses 

Dalam pengendalian proses, software yang dipakai 

untuk mengelola penjualan telah mampu melakukan 

beberapa programmed checks seperti mendeteksi 

tidak terprosesnya data dengan memberikan 

peringatan data tidak ada atau sebaliknya data sudah 

ada, menguji perhitungan aritmatika, serta menjamin 

ketetapan posting.  

 

 Gambar 4.2.2.2.27  

Pengendalian Proses Menguji Perhitungan Aritmatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

Tipe Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 

No. Pol Tidak diisi Completeness 

Check 

Sistem 

menolak 

Sistem 

menolak 

Pengendalian 

sistem baik 
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Seperti contoh diatas, software penjualan dapat 

melakukan perhitungan aritmatika dengan 

menjumlahkan beberapa invoice yang telah dibayarkan  

oleh customer serta kelebihan maupun kekurangannya. 

 

 Gambar 4.2.2.2.28 

Pengendalian Proses Menjamin Ketetapan Posting 

 

 

Sotfware dapat menjamin ketetapan posting pada 

sistem penjualannya dengan menghasilkan laporan 

output berupa neraca, laba rugi dan buku besar. 

 

4. Angka Total Kelompok Data 

Batch total juga telah mampu dilakukan oleh 

software pada bagian penjualannya. Sama seperti 

bagian persediaan dan pembelian, software 

memberikan pilihan set periode yang dapat 
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memproses sekelompok data dalam suatu tanggal 

tertentu. Batch total lainnya, dapat dilakukan dengan 

menggunakan kolom laporan, fungsinya sama seperti 

set periode namun dalam kolom tersebut kita dapat 

mengsortir terlebih dahulu mulai dari rentang waktu 

data penjualan dari tanggal tertentu, data penjualan 

perbulan, piutang per customer maupun penjualan 

per truck sampai pengsortiran yang berhubungan 

dengan keuangan yang akan dapat dihasilkan dalam 

bentuk neraca, laba rugi ataupun buku besar agar 

dapat dijadikan laporan output yang dapat membantu 

para pemakainya dalam mengelola keuangannya  

 

          Gambar 4.2.2.2.29 

Pilihan Set Periode Sistem Penjualan 
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      Gambar 4.2.2.2.30 

Batch Total Piutang Per Customer 

 

 

Seperti yang dapat dilihat diatas, batch total yang 

dilakukan pada seluruh data piutang adalah dengan 

mengsortir piutang per customer yang kemudian 

akan dapat lihat dengan pilihan lihat layar dan kita 

juga dapat langsung mencetaknya dengan pilihan 

print ataupun dapat kita convert ke excel. 
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    Gambar 4.2.2.2.31 

Batch Total Buku Besar 

 

 

Seperti yang dapat dilihat di atas, sistem dapat 

membantu para pemakainya dalam menyajikan 

laporan keuangan perusahaan berupa buku besar per 

tanggal tertentu dengan set periode tanggal yang 

dijelaskan sebelumnya yang kemudian bisa disortir 

sesuai dengan kebutuhan si pemakai.   

 

5. Pengendalian Data Transaksi 

Sama seperti sistem persediaan dan pembelian, 

pengendalian data transaksi dilakukan dengan 

memberikan peringatan ketika kode yang 

dimasukkan tidak sesuai dengan database yang telah 

ada  yang cocok dengan pengendalian data validity 

check. Jika data yang dimasukkan ternyata salah, 
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maka komputer akan memberikan isyarat kesalahan 

dan ketidaklengkapan ataupun sebaliknya jika data 

yang dimasukkan telah ada, maka komputer akan 

memberi isyarat bahwa data tidak ada seperti contoh 

dibawah ini : 

 

   Gambar 4.2.2.2.32 

Pengendalian Data Transaksi Sistem Penjualan Validity Check 

 

 Sama halnya ketika login, username dan password 

 harus sesuai dengan database yang ada. Namun jika 

 username dan password tidak sesuai dengan 

 database. Maka sistem akan menolak untuk masuk 

 dan tidak memberikan peringatan apa – apa selain 

 kata “ tunggu “ seperti contoh dibawah ini :  
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 Gambar 4.2.2.2.33 

Pengendalian Data Transaksi Sistem Login Penjualan Validity Check 

 

 

Completeness Check pun telah dapat dilakukan oleh 

sistem dengan memberikan peringatan ketika salah satu 

kolom penting dalam form tidak diisi sebagai contoh 

ketika mengisi rekap orderan sales kolom tanggal tidak 

diisi, yang kemudian akan muncul peringatan tanggal 

tidak boleh kosong yang cocok sebagai contoh gambar 

dibawah ini :  
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  Gambar 4.2.2.2.34 

Pengendalian Data Transaksi Sistem Penjualan Completeness Check 

 

 

Pengendalian data lainnya yang telah dilakukan sama 

dengan sistem persediaan dan pembelian yang telah 

dijelaskan sebelumnya yakni adanya pengecekan 

urutan nomor dokumen dan verifikasi digit pengecek 

lainnya Dikarenakan urutan nomor dokumen yang 

digunakan dalam form penjualan otomatis 

memberikan penomoran urut dari nomer sebelumnya 

maka dapat dipastikan bahwa nomor dokumen yang 

dibuat tidak akan memiliki nomor rangkap ( 

redundant data check ). Kode yang digunakan pun 

tidak dapat dibuat sama sehingga bisa dikatakan 

sistem telah dapat mencegah adanya penomoran 

rangkap. Namun penomoran yang telah otomatis 

terisi dan tersusun urut nomor dapat diganti dengan 



154 
 

 
 

kode lain yang tidak sesuai dengan pengendalian data 

verifikasi digit sequence check seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 Gambar 4.2.2.2.35 

Verifikasi Digit Sistem Penjualan Sequence Check dan Redundant Data Check 

 

 

Bisa dilihat dari gambar diatas, kode yang 

seharusnya dibuat dari huruf depan driver dengan 

angka urutan nomor dibelakangnya seperti contoh 

ketika menuliskan nama abdul jamil maka kode yang 

dibuat “ A001 “. Namun untuk mempermudah user 

dalam pengisian kolom yang berhubungan dengan 

kode driver maka kode tersebut diganti dengan nama 

dari driver tersebut seperti nama driver budi ditulis 

juga dengan nama  “ Budi “. Dari gambar tersebut 
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kita juga dapat melihat sistem sangat baik pada 

verifikasi digit redundant data check, hal ini bisa 

ditunjukkan ketika tidak adanya kode yang sama 

yang diinput dua kali oleh user.  

6. Pengendalian Validasi Input 

Sistem penjualan telah melakukan pengendalian 

validasi input dalam bentuk edit check yang telah 

dijelaskan dalam table hasil tes input data pada 

bagian pengendalian input.  

7. Pengendalian Terhadap Perekeman Data Online 

Perusahaan telah mampu melakukan hampir semua 

peengendalian terhadap perekaman data online untuk 

bagian penjualan mulai dari : 

o Username dan password yang hanya admin 

penjualan yang bisa dikatakan sesuai dengan 

bentuk pengendalian nomor identifikasi dan 

pengendalian compability test. 

o Adanya tampilan dokumen di layar monitor 

dengan ruang – ruang kosong yang siap diisi 

dengan data yang bisa dikatakan sesuai dengan 

bentuk pengendalian preformatting. 

o Adanya bentuk pengendalian completeness 

check yang bisa dilihat dalam table hasil validasi 

input.  

o Pemasukan data secara otomatis telah dilakukan 

dengan sistem menentukan sendiri nomor 

identifikasi baru yang sesuai dengan sistem check 

digit dan dapat menjamin bahwa nomor itu benar 

– benar baru dan belum pernah digunakan 

sebelumnya sehingga kemungkinan nomor ganda 

dapat dihilangkan yang bisa dicontohkan pada 
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kodecustomer, kodesalesmen, kodedriver 

maupun kodeplat yang digunakan pada sistem 

database penjualan. 

o Close loop verification juga telah dilakukan 

seperti yang dicontohkan pada gambar 4.1.1.25. 

bisa dilihat ketika admin menuliskan 

kodecustomer, maka sistem akan langsung 

menarik data semua pelanggan yang memiliki 

nomor kode bersangkutan dan menampilkannya 

pada terminal operator. 

 

8. Pengendalian pemeliharaan file\ 

Belum adanya bentuk pengendalian pemeliharaan 

file yang dilakukan oleh perusahaan terkait 

pemeliharaan file yang ada di dalam sistem. 

 

9. Pengendalian Output 

Data output yang dihasilkan diambil dari data input 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

menggunakan pilihan set periode yang dapat 

mengambil data input menjadi data output dari 

tanggal tertentu atau dari kolom laporan seperti pada 

gambar 4.1.1.23 dengan bantuan set periode yang 

dijelaskan sebelumnya sehingga dapat dipastikan 

bahwa data output dan data input akan selalu sama. 

Setelah laporan output perbulan telah dapat 

diselesaikan, laporan tersebut akan langsung 

distribusikan kepada direksi perusahaan. 
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Tabel 4.2.2.2.11 

Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Lingkungan Pengendalian 

 

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran 

Komitmen atas 

integritas dan 

nilai – nilai etika 

o Adanya komitmen atas 

integritas sebagai 

prinsip dasar bekerja 

o Adanya deskripsi 

mengenai perilaku 

yang jujur dan tidak 

jujur.  

o Adanya sanksi atas 

pelanggaran yang 

dilakukan karyawan. 

Kekuatan : Adanya sanksi tegas yang diberikan kepada para pegawai 

yang terlibat masalah hingga merugikan perusahaan ataupun 

merugikan customer. Sanksi yang diberikan akan sesuai dengan 

tindakan yang dilakukan  

Kelemahan : Kebijakan yang dibuat oleh perusahaan belum tertulis 

dan hanya bersifat lisan. Kebijakan yang dibuat pun hanya bersifat 

umum dan  belum membahas detail mengenai tata tertib, etika 

maupun integritas.  

Perusahaan telah cukup 

baik dalam menerapkan 

komitmen atas integritas 

dan nilai etika ini. Namun 

dapat lebih baik jika  

pimpinan perusahaan 

menambahkan kebijakan 

tertulis mengenai tata tertib, 

etika, dan integritas ini.  

Filosofi pihak 

manajemen dan 

gaya beroperasi 

o Adanya visi – misi 

yang jelas dalam 

perusahaan 

Kekuatan : sistem penggajian yang dirancang pada bagian pekerja 

lapangan dapat membuahkan hasil yakni perilaku pegawai di bagian 

tersebut yang akan lebih bertanggungjawab 

Perusahaan telah cukup 

baik dalam filosofi pihak 

manajemen dan gaya 

beroperasi.  
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o Adanya pemahaman 

mengenai perilaku 

bertanggung jawab 

untuk mencapai tujuan 

perusahaan 

Kelemahan : Visi misi yang dibuat hanya diberikan secara lisan dan 

tidak dijelaskan secara detail. Sistem penggajian yang dibuat hanya 

sesuai pada karyawan bagian lapangan. Bisa dikatakan bahwa sistem 

tersebut hanya dapat menekankan perilaku bertanggungjawab pada 

bagian ini 

Struktur 

organisasional 

o Adanya struktur 

organisasi yang tertata 

dengan baik yang 

mencerminkan 

perusahaan masing – 

masing fungsi yang 

memilikiotoritas 

tanggung jawab yang 

jelas  

o Adanya pembagian 

dan penetapan 

tanggung jawab yang 

jelas atas masing – 

masing fungsi dan 

Kekuatan : Adanya pembagian dan penetapan tanggung jawab yang 

jelas di setiap bagian dari perusahaan yang membuat perusahaan 

tidak pernah terjadi bentrok kepentingan antar bagian atau pekerjaan 

yang sama dilakukan oleh 2 bagian yang berbeda. 

Kelemahan : terdapat tanggung jawab yang belebihan pada bagian 

penjualan mulai dari mengelola penjualan, mengelola piutang 

sampai dapat menghasilkan laporan keuangan yang hanya 

dikerjakan satu orang.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam struktur 

organisasionalnya 

dikarenakan adanya satu 

bagian yang mengerjakan 

banyak fungsi. 
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tugas dalam 

perusahaan.  

Metode untuk 

memberikan 

otoritas dan 

tanggung jawab 

o Adanya tanggung 

jawab dari masing – 

masing individu terkait 

pencapaian tujuan 

perusahaan, terdapat 

buku pedoman dan 

kebijakan  

o Adanya job description 

dan pelatihan pegawai 

Kekuatan :  sistem penggajian yang diterapkan oleh perusahaan pada 

bagian lapangan akan dapat membentuk perilaku bertanggungjawab 

di bagian tersebut terkait pencapaian tujuan perusahaan. Sistem 

penggajian tersebut hanya dapat dilaksanakan pada bagian lapangan  

dan tidak dapat berlaku di bagian lain sehingga perusahaan 

menerapkan sanksi tegas untuk bagian lainnya 

Kelemahan : Tidak adanya buku pedoman dan kebijakan di 

perusahaan dalam bentuk tertulis. Sanksi yang tegas hanya akan 

diberikan ketika pemilik perusahaan mengetahui adanya 

permasalahan yang benar – benar merugikan perusahaan.  

Perusahaan telah cukup 

baik dalam metode 

memberikan otoritas dan 

tanggungjawab. 

Kebijakan dan 

praktik – praktik 

dalam sumber 

daya manusia 

Adanya kebijakan dan praktik 

mengenai pengevaluasian 

pelatihan, pemberian 

kompensasi  dan promosi 

pegawai 

Kekuatan : Walaupun semua kebijakan dibuat lisan oleh pemilik 

perusahaan. Semua kebijakan yang dibuat masih terlaksana dengan 

lancar sampai sekarang dan dikarenakan semua kebijakan dibuat 

dalam bentuk lisan, pemilik dapat merubah sewaktu – waktu 

kebijakan yang dibuat dan disesuaikan pada perkembangan zaman.  

Kelemahan : Kebijakan yang tidak tertulis membuat kebijakan yang 

diketahui oleh para karyawan hanya umumnya saja.  

Perusahaan telah cukup 

baik dalam mengelola 

kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia. 

Namun lebih baik jika 

perusahaan membuat 

kebijakan tertulis agar 
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semua kebijakan 

perusahaan lebih transparan 

dan jelas.  

 

Tabel 4.2.2.2.12 

Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Aktivitas Pengendalian 

 

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran 

Otorisasi 

transaksi dan 

kegiatan yang 

memadai 

Adanya kebijakan yang harus 

diikuti oleh karyawan, 

Adanya otorisasi yang tepat 

terhadap setiap aktivitas, 

Adanya pengambilan 

keputusan yang tepat 

Kekuatan : Otorisasi transaksi penjualan telah dilakukan oleh 

perusahaan dengan menggunakan penandatanganan sebagai 

pengesahan transaksinya. Otorisasi transaksi persediaan didasarkan 

pada pengambilan keputusan dari penanggungjawab lapangan 

 

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan aktivitas 

otorisasi transaksi. 

Pemisahan 

tugas 

Adanya pemisahan tugas 

yang jelas, tidak ada pegawai 

yang diberi tanggung jawab 

terlalu banyak, tidak ada 

Kekuatan : Adanya pemisahan tugas yang jelas dari setiap bagian di 

perusahaan sehingga tidak akan terjadi bentrok kepentingan antar 

bagian atau bisa dikatakan tidak ada pekerjaan yang sama dilakukan 

oleh dua bagian atau lebih.   

Perusahaan masih kurang 

baik dalam mengelola 

pemisahan tugas, sebaiknya 

pimpinan perusahaan tidak 
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penipuan dan 

penyembunyian kesalahan 

yang disengaja 

Kelemahan : Adanya tanggungjawab yang berlebihan yang 

diberikan pemilik kepada bagian penjualan yang membuat 

penyelewengan dan penyembunyian data kemungkinan akan lebih 

besar terjadi di bagian tersebut.  

memberikan 

tanggungjawab yang 

berlebihan kepada satu 

orang.  

Desain dan 

penggunaan 

dokumen serta 

catatan yang 

memadai 

Adanya pencatatan yang 

akurat dan lengkap atas 

seluruh aktivitas yang 

berkaitan 

Kekuatan : pencatatan yang dilakukan telah akurat, jelas dan lengkap 

dengan acuan dari slip surat jalan. . Surat jalan yang dibuat telah 

diberikan nomor urut untuk meminimalisir kehilangan yang dapat 

terjadi secara disengaja atau tidak. 

Perusahaan telah baik 

dalam mengelola 

penggunaan dokumen. 

Penjagaan aset 

dan catatan yang 

memadai 

Memelihara catatan tentang 

aset dan informasi yang 

akurat , Membatasi akes 

secara fisik ke aset,  

Membatasi akses ke ruang 

computer dan file computer 

Kekuatan : penjagaan aset telah dilakukan oleh perusahaan dengan 

membatasi karyawan untuk masuk ke ruang persediaan dan 

membatasi karyawan untuk masuk ke dalam sistem.  

 

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan penjagaan aset.  

Pemeriksaan 

independen atas 

kinerja 

Adanya pemeriksaan internal 

untuk memastikan bahwa 

seluruh transaksi diproses 

secara akurat 

Kelemahan : Belum ada pemeriksaan internal yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Perusahaan masih kurang 

dalam pemeriksaan 

independen atas kinerja.  
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Tabel 4.2.2.2.13 

Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Perkiraan Risiko  

 

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran 

Penilaian 

Risiko 

Ada tidaknya identifikasi 

ancaman, perkiraan risiko , 

identifikasi pengendalian dan 

perkiraan biaya maupun 

manfaat 

Kekuatan : Identifikasi ancaman yang berhubungan dengan sistem, 

memperkirakan pajanan / exoposure, identifikasi pengendalian dan 

perkiraan biaya dan manfaat telah dilakukan oleh perusahan.  

Kelemahan : Pembuat sistem perusahaan terlalu banyak mengetahui 

seluk beluk perusahaan yang dapat menimbulkan resiko 

permasalahan.  

Perusahaan telah cukup 

baik dalam penilaian risiko 

namun lebih baik jika 

perusahaan menambah satu 

pegawai untuk bagian yang 

khusus mengelola sistem 

utama.   
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Tabel 4.2.2.2.14 

Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Informasi dan Komunikasi 

 

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran  

Informasi dan 

Komunikasi 

Informasi relevan, dapat 

dipercaya, lengkap, tepat 

waktu, mudah dipahami 

Kekuatan : Informasi yang dibuat lengkap, tepat waktu, dan mudah 

dipahami  

Kelemahan : Informasi yang didapat masih kurang dapat dipercaya 

karena bagian penjualan yang merangkap dengan bagian arus kas 

masuk dan keluar sehingga dapat dikatakan 2 fungsi yang dikerjakan 

oleh satu bagian.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam pengendalian 

informasi dan komunikasi. 

Sebaiknya pimpinan 

perusahaan memisahkan 2 

fungsi yang berkaitan agar 

mendapat informasi yang 

dapat dipercaya 
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Tabel 4.2.2.2.15 

Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Pengawasan 

 

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran 

Pengawasan Ada tidaknya evaluasi atas 

kinerja karyawan dan 

perusahaan, akuntansi 

pertanggungjawaban, maupun 

audit internal  

Kekuatan : Adanya pengawasan perusahaan pada bagian lapangan. 

Kelemahan : Tidak adanya pengawasan pada bagian  mengatur 

keuangan dari perusahaan.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam pengawasan 

kinerja. Sebaiknya 

perusahaan lebih 

mengawasi bagian yang 

mengelola keuangan dari 

perusahaan.  
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Tabel  4.2.2.2.16 

Analisis Sistem Pengendalian Umum  

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kondisi Perusahaan Kesimpulan dan Saran 

Pemisahan 

Tugas Dalam 

Fungsi Sistem 

o Adanya pemisahan tugas yang 

efektif dalam fungsi sistem 

informasi. 

o Tidak adanya petugas yang 

memiliki akses tak terbatas ke 

komputer, program komputer 

dan data.  

Kekuatan : Perusahaan telah memisahkan fungsi dalam 

sistem mulai dari analisis sistem, programmer dan operator 

yang sudah berbeda.  

Kelemahan : masih adanya tanggung jawab yang berlebih 

pada satu bagian, dan belum adanya processing log guna 

mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap 

operator.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam mengelola 

pemisahan tugas dalam 

fungsi sistem, masih 

banyak pengendaian yang 

belum dilakukan oleh 

perusahaan terlebih pada 

tanggungjawab yang 

berlebihan pada bagian 

penjualan.   

Pengendalian 

Manajemen 

terhadap Fungsi 

dan 

Adanya sistem pengendalian 

manajemen yang baik agar setiap 

langkah proyek pengembangan sistem 

Kekuatan : Terdapat sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dengan menggunakan sistem development yang telah 

dikembangkan oleh perusahaan guna mengevaluasi dan 

mengoreksi permasalahan dari perusahaan.  

Perusahaan telah baik 

dalam mengelola 

pengendalian manajemen 

ini.  
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Pengembangan 

Sistem 

dapat terpantau dan terkoreksi secara 

efektif.   

Pengendalian 

Akses 

Ada tidaknya pengendalian akses fisik 

dan pengendalian akses logis.  

Kekuatan : pengendalian akses fisik maupun logis telah 

dilakukan oleh perusahaan  

Kelemahan ; sistem pembelian dan persediaan memiliki 

username dan password yang sama 

Perusahaan masih kurang 

baik dalam pengendalian 

akses, karena pengendalian 

yang dilakukan belum 

mampu menyelesaikan 

permasalahan kehilangan 

stock barang.   

Pengendalian 

Penyimpanan 

Data 

Ada tidaknya perlindungan data yang 

dilakukan seperti audit trail , kontrak 

dengan karyawan , pengawasan ketat 

penyimpanan file, penggunaan tape 

ring dan pelindung penulisan disk. 

Ada tidaknya perlindungan database. 

Kekuatan : Perusahaan telah melakukan pengendalian 

penyimpanan data dengan sanksi yang tegas yang diberikan 

kepada para pemakai yang menghilangkan data dan adanya 

sistem backup dan telah mampu untuk melakukan 

perlindungan database.  

Kelemahan : Terlalu bergantungnya perusahaan dengan 

sistem backup dan tidak adanya file yang disimpan di 

penyimpanan eksternal hanya ada dalam bentuk cetakan 

saja.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam mengelola 

penyimpanan data.  
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Pengendalian 

Transmisi Data 

Ada tidaknya encryption data, routing 

verificaion procedures, parity 

checking, message acknowledgement 

techniques, dan data transmission 

control.  

 

 

Kekuatan : Perusahaan telah menerapkan pengendalian 

transmis data berupa pengawasan ketat dan pengendalian 

akses logis dan penyempurnaan sistem dengan 

menggunakan sistem development. 

Kelemahan : Perusahaan belum menerapkan pengendalian 

transmisi data ketika sistem mengalami problem  

Perusahaan masih kurang 

dalam pengendalian 

transmisi data terlebih 

ketika sistem perusahaan 

mengalami permasalahan.  

Pembakuan 

Dokumen 

Ada tidaknya dokumen administrative, 

dokumentasi sistem, dan dokumentasi 

operasi.  

Kelemahan : pembakuan dokumen yang dilakukan oleh 

perusahaan belum jelas dan dokumen operasi yang dibuat 

belum dapat membantu operator komputer ketika terjadi 

permasalahan dalam sistem.  

Perusahaan belum mampu 

menerapkan pembakuan 

dokumen yang baik.  

Pencegahan 

Kemacetan 

Ada tidaknya pemeliharaan preventif, 

sistem listrik cadangan, dan toleransi 

kesalahan.  

Kekuatan : Beberapa pencegahan kemacetan telah 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari penyediaan listrik 

cadangan dan pemeliharaan preventif.  

Kelemahan : Toleransi kesalahan belum dapat dilakukan 

oleh perusahaan.  

Perusahaan telah mampu 

melakukan beberapa 

pencegahan kemacetan. 

Prosedur 

perbaikan 

kerusakan 

Ada tidaknya prosedur perbaikan 

kerusakan  

Kekuatan : Perusahaan telah melakuakan prosedur 

perbaikan kerusakan dengan menggunakan sistem backup.  

Perusahaan masih kurang 

baik dalam prosedur 

perbaikan kerusakan. 
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Ada tidaknya prosedur pemulihan 

yang baik seperti sistem cadangan, 

prioritas pada prosedur pemulihan, 

penugasan khusus, dokumentasi yang 

lengkap dan fasilitas cadangan 

komputer.  

Kelemahan : Belum adanya penugasan khusus, prioritas 

proses pemulihan, sistem cadangan dan fasilitas cadangan 

komputer. 

Perlindungan 

PC dan Client – 

Server  

Ada tidaknya kebijaksanaan dan 

prosedur yang diterapkan oleh 

perusahaan untuk pengamanan PC 

seperti pengguna PC yang harus benar 

– benar memiliki ketrampilan untuk 

mengoperasikan PC, prosedur dan 

peraturan mengenai PC peraturan, 

peraturan mengenai  PC portable yang 

hendaknya tidak disimpan di 

sembarang tempat, proteksi sistem 

dari ancaman virus dan hacker, dan 

adanya program pengaman untuk 

mendeteksi kelemahan.  

Kekuatan : perusahaan telah menerapkan beberapa 

perlindungan PC dengan membatasi akses masuk ke dalam 

komputer maupun sistem komputer. 

Kelemahan : Masih banyak pengendalian perlindungan PC 

yang belum dilakukan oleh perusahaan, 

Perusahaan masih kurang 

baik dalam pengendalian 

perlindungan PC dan Client 

– Server masih terdapat 

banyak pengendalian yang 

belum dilakukan oleh 

perusahaan.  
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Tabel 4.2.2.2.17 

Analisis Sistem Pengendalian Aplikasi  

Aktivitas 

Pengendalian 

Indikator  Kekuatan dan Kelemahan Kesimpulan dan Saran 

Pengendalian 

Boundary 

Ada tidaknya perlindungan pada 

penggunaan sistem seperti password dan 

user ID, ada tidaknya penggantian 

password secara berkala 

Kekuatan : Adanya penggunaan username dan password 

yang berbeda dari tiap bagian.  

Kelemahan : Belum ada penggantian password secara 

berkala. Password yang dipakai masih sama dari awal 

sistem dibuat. Adanya username dan password yang sama 

yang dipakai pada sistem pembelian dan persediaan. 

Perusahaan masih kurang 

baik dalam melakukan 

pengendalian boundary. 

Pengendalian 

Input 

Ada tidaknya control terhadap subsistem 

input dalam metode input data dan metode 

dokumen sumber data seperti mengurangi 

kesalahan data, meningkatkan kecepatan 

mencatat data, mengendalikan alur kerja, 

menghubungkan pemasukan data ke dalam 

sistem komputer sehingga dapat 

meningkatkan kecepatan dan keakuratan 

Kekuatan : Adanya rancangan tampilan entry data yang 

membantu para pemakainya sehingga dapat meningkatkan 

kecepatan mencatat data, menghubungkan pemasukan 

data ke dalam sistem komputer, meningkatkan kecepatan 

maupun keakuratan pembacaan data dan memberi 

referensi pengecekan untuk mengurangi kesalahan 

pencatatan data, 

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan pengendalian 

input data. 
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pembacaan data dan berperan sebagai 

referensi pengecekan 

Ada tidaknya rancangan tampilan entri data 

Pengendalian 

Proses 

Ada tidaknya programmed checks yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi 

kehilangan atau tidak terprosesnya data, 

menguji perhitungan aritmatika, serta 

menjamin ketetapan posting.  

Kekuatan : programmed check telah dilakukan oleh 

perusahaan dan dapat digunakan untuk mendeteksi tidak 

terprosesnya data, menguji perhitungan aritmatika dan 

menjamin ketetapan posting. 

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan pengendalian 

proses data  

Angka Total 

Kelompok 

Data 

Ada tidaknya batch total, hash total, total 

kontrol finansial dan record count yang 

telah digunakan oleh perusahaan.  

Kekuatan : sistem yang dipakai telah memakai batch total, 

hash total dan total kontrol finansial data dalam membantu 

para pemakainya. 

 

Perusahaan telah cukup 

baik dalam menerapkan 

angka total kelompok 

data. 

Pengendalian 

Data 

Transaksi 

Ada tidaknya pengendalian data transaksi 

yang telah diterapkan seperti fungsi 

pengendalian data, verifikasi ketik ulang, 

verifikasi digit pengecek, pengecekan 

urutan nomor dokumen dan document 

turnaround.  

Kekuatan : Adanya tombol koreksi ketika operator 

komputer melakukan kesalahan penulisan ( verifikasi digit 

pengecek ) dan adanya penomoran otomatis yang 

dilakukan oleh software sehingga tidak akan terjadi 

dokumen rangkap. 

Perusahaan masih kurang 

baik dalam  mengelola 

dan melindungi data 

transaksi, masih terdapat 

indikator penting yang 

belum dilakukan oleh 

perusahaan.  
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Kelemahan : masih banyak pengendalian data transaksi 

yang belum dilakukan seperti verifikasi ketik ulang 

maupun document turnaround.   

Proses 

Validasi 

Input 

Ada tidaknya edit check yang digunakan 

dalam program seperti field check, limit 

check, range check, reasonable test, 

redundant data check, sequence check, sign 

check, dan validity check.  

Kekuatan : semua edit check telah dilakukan oleh software 

yang bisa dilihat pada tabel hasil tes data input. 

Kelemahan : Sequence check yang dilakukan dapat diganti 

oleh kode input yang berbeda dan tidak sesuai urut nomor  

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan beberapa 

proses validasi input, 

namun masih kurang 

dalam sequence check 

saja. 

Pengendalian 

terhadap 

Perekaman 

Data Online 

Ada tidaknya pemberian nomor identifikasi 

dan password yang membatasi hanya 

karyawan berwenang saja yang dapat 

menginput data, terdapat compability test 

yang menjaga agar karyawan yang 

berwenang saja yang dapat melihat dan 

mengakses data, preformatting, 

completeness check, prompting, pemasukan 

data secara otomatis, close loop verification, 

serta transaction log.  

Kekuatan : selain transaction log, semua pengendalian 

terhadap perekaman online telah dilakukan oleh software 

yang dipakai oleh perusahaan. 

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan beberapa 

pengendalian terhadap 

perekaman online. 
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Pengendalian 

pemelirahaan 

dokumen 

atau file 

Ada tidaknya bentuk pengendalian 

pemeliharaan file yang telah digunakan 

seperti data currency check, exception 

reporting, pencocokan data eksternal, 

pencocokan controlling account, file 

security, pengendalian konversi file, catatan 

mengenai kesalahan dan laporan kesalahan. 

Kelemahan : Masih banyak pemeliharaan file yang belum 

dapat sistem perusahaan lakukan sehingga perusahaan 

masih rawan dalam pemeliharaan dokumen.  

Perusahaan masih belum  

mampu melakukan  

pengendalian 

pemeliharaan dokumen 

atau file.  

Pengendalian 

output 

Ada tidaknya pengendalian output yang 

dilakukan seperti pencocokan data output 

dengan total pengendalian yang 

sebelumnya telah ditetapkan yang 

diperoleh dari tahap input dari siklus 

pemrosesan, pengendalian data input yang 

ditolak oleh komputer selama pemrosesan 

dan mendistribusikan data yang ditolak ke 

personel yang tepat, dan pendistribusian 

laporan – laporan output ke departemen 

pemakai tepat waktu.  

Kekuatan : Output yang dihasilkan selalu sama dengan data 

input yang dibuat dikarenakan laporan output yang 

dihasilkan langsung berasal dari data yang diinput dengan 

beberapa cara yang dijelaskan sebelumnya dan distribusi 

laporan output akan selalu terlaksana ketika laporan output 

perbulan telah dapat diselesaikan.  

 

Perusahaan telah mampu 

melakukan pengendalian 

output.  


