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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil wawancara maupun pengamatan yang dilakukan. Didapatkan 

beberapa data yang merupakan gambaran umum dari kegiatan koperasi Credit 

Union St. Elisabeth, maupun sistem informasi akuntansi yang digunakan koperasi 

yaitu Siskopdit (Sistem Koperasi Kredit). Wawancara sendiri dilakukan kepada 

Bapak Hajiman selaku ketua koperasi dan Ibu Antik selaku bendahara koperasi dan 

merupakan user pemakai sistem informasi akuntansi koperasi. 

4.1 Analisis Hasil Wawancara dan Observasi 
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4.1.1 Hasil Analisis P.I.E.C.E.S 

 

NO ASPEK  INDIKATOR STANDAR ORGANISASI HASIL WAWANCARA 

1 Performance 

(Performa) 

1.1 Lamanya waktu 

yang dibutuhkan 

untuk 

menyelesaikan 

sebuah 

pekerjaan. 

Semakin cepat waktu maka semakin 

baik (Batas 1 customer 5 menit) 

 

Hasil Pengamatan: 

Berdasarkan pengamatan dalam menyelesaikan 1 

pekerjaan memakan waktu rata-rata 4 menit 25 detik. 

  1.2 Waktu tunda 

antara 

permintaan 

dengan output 

yang dibutuhkan  

Waktu yang ditoleransi sebesar 1 

menit. 

 

Hasil Pengamatan: 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan waktu tunda 

permintaan sebesar 21 detik. 
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  1.3 Sesuai atau 

tidaknya sebuah 

fungsi kerja oleh 

sistem informasi 

akuntansi 

dengan standar 

yang telah 

ditetapkan  

Fungsi kerja dan standar haruslah 

sesuai. 

Menurut Marshall B. Romney dan 

Paul John Steinbart (2004) suatu 

sistem informasi akuntansi 

memenuhi tiga fungsi penting 

dalam organisasi:  

1) Mengumpulkan dan menyimpan 

data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, 

sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitas-aktivitas tersebut, dan para 

pelaku yang terlibat dalam berbagai 

Tidak ada, karena semua fungsi kerja yang dilakukan 

menurut sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

dalam koperasi. 
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aktivitas tersebut, agar pihak 

manajemen, para pegawai, dan 

pihak-pihak 

luar yang berkepentingan dapat 

meninjau ulang hal-hal yang terjadi. 

2) Mengubah data menjadi 

informasi yang berguna bagi pihak 

manajemen 

untuk membuat keputusan dalam 

aktivitas perencanaan, pelaksanaan, 

dan 

pengawasan. 

3) Menyediakan pengendalian yang 

memadai untuk menjaga aset-aset 



72 
 

organisasi, termasuk data organisasi 

untuk memastikan bahwa data 

tersebut tersedia saat dibutuhkan, 

akurat, dan andal. 

  1.4 Kelengkapan 

fungsi yang 

dilakukan oleh 

sistem informasi 

akuntansi. 

Sistem yang baik 

mencakup semua yang 

dibutuhkan dalam 

melakukan pekerjaan. 

Menurut Jogianto  

(2001) ada 6 blok yang 

membentuk sistem 

informasi akuntansi 

g. Blok Masukan 

h. Blok Model 

Semua fungsi kinerja yang dilakukan dalam koperasi 

sudah sesuai dengan sistem yang ada karena kegiatan 

yang dilakukan dalam koperasi mengacu kepada 

sistem yang ada. 
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i. Blok Keluaran 

j. Blok Teknologi 

k. Blok Basis 

Data 

l. Blok Kendali 

  1.5  Sedikit atau 

banyak efek 

yang 

ditimbulkan saat 

sistem informasi 

akuntansi 

melakukan 

kesalahan. 

Efek yang timbul saat sistem 

melakukan kesalahan. 

Untuk efek kesalahan dalam pencatatan harian tidak 

mengalami kesalahan dalam faktor sistem karena satu 

dengan yang lainnya sudah terhubung dengan baik. 

Efek kesalahan yang timbul ini justru karena ada 

gangguan lain, seperti listrik yang mati.    
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  1.6 Konsistensi 

dalam penyajian 

dan 

penyimpanan 

laporan dalam 

sistem informasi 

akuntansi. 

Laporan yang tersaji seharusnya 

konsisten dan dapat disimpan 

dengan mudah oleh user. 

Sudah, laporan sudah konsisten dan sama diantara satu 

dengan yang lainnya. Juga karena dilakukan back-up 

sehingga semua laporan sudah sama. 

Salah Satu contoh hasil laporan yang didapat oleh 

sistem: 
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2 Information 

(Informasi) 

2.1  Menyediakan 

informasi yang 

dibutuhkan bagi 

para anggota 

koperasi.  

Informasi tersedia dan dapat dibaca 

semua anggota. 

Sudah dalam hal yang melingkupi koperasi kredit 

karena sistem berfokus kepada pemenuhan kebutuhan 

koperasi kredit. 

Hasil Output oleh sistem: 
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. 

  2.2 Informasi yang 

tersedia dalam 

sistem haruslah 

mudah 

dipahami. 

Informasi mudah untuk dipahami. Informasi mudah dipahami oleh user, dan mudah 

dipahami oleh anggota karena untuk simpanan sudah 

ada informasi seperti buku tabungan seperti milik dari 

bank. 

Hasil dari sistem yang dipegang oleh user dengan 

hasil cetak dari buku tabungan. 
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  2.3 Data/informasi 

yang dimiliki 

oleh bagian 

personalia 

rumah sakit 

sama dengan 

database yang 

ada didalam 

sistem informasi 

akuntansi. 

Database yang dimiliki sama. Sama, database yang dimiliki oleh personalia rumah 

sakit sama. Karena dalam beberapa hal koperasi 

menginfokan data yang akan ditindak lanjuti oleh 

bagian personalia. 
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  2.4  Data/informasi 

yang dihasilkan 

harus dapat 

diverifikasi 

kebenarannya, 

sehingga dapat 

dipertanggung 

jawabkan. 

Data terverifikasi kebenarannya. Bisa, data dapat diverifikasi dan dilakukan cek, karena 

sistem saling terkait maka data dapat dilakukan cek 

dengan mudah. 
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  2.5 Data sudah 

tersimpan 

dengan benar 

oleh sistem 

sehingga tidak 

ada kesalahan 

pencatatan data . 

Data tersimpan dengan benar. Data sudah disimpan dengan benar dan juga sudah 

dilakukan back-up dengan semua komputer dan juga 

penyimpanan data internal. 

  2.6 Data yang 

disimpan 

kedalam sistem 

sudah efektif 

dan secukupnya. 

Data efektif dan seperlunya. Sudah efektif, dan sudah mencukupi dalam segi 

penyimpanan data. 

Metode penyimpanan data yang ada didalam sistem. 
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  2.7 Data tersimpan 

dengan baik, 

tidak terjadi 

pencatatan 

ganda. 

Data tersimpan dengan baik tanpa 

ada data ganda. 

Tidak mungkin, karena sebelum dilakukan posting 

tentu harus melalui proses validasi terlebih dahulu, 

dan setelah tervalidasi layar akan kembali 

kosong/blank 

Contoh posting yang dilakukan didalam sistem 
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3 Economics 

(Ekonomi) 

3.1 Meminimalisir 

pengeluaran 

setiap bulannya 

dengan sistem 

yang sudah ada. 

Pengeluaran dapat seminimal 

mungkin. 

Tentu, sistem dibeli dengan harga 10 juta rupiah dan 

dapat digunakan hingga pergantian sistem berikutnya 

yang tentunya menghemat aspek pengeluaran dari 

koperasi. 

  3.2 Keefektifan dari 

penggunaan 

waktu dan 

tenaga kerja 

yang ada dalam 

koperasi, 

semakin efektif 

biaya akan 

Efektif dalam penggunaan waktu 

dan tenaga kerja. 

Sudah efektif, dibuktikkan jika tidak ada anggota yang 

ingin melakukan transaksi, para staff bisa mencicil 

melakukan kegiatan lain yang diperlukan, terutama 

kegiatan kegiatan yang berkaitan di akhir bulan. 

Contoh laporan tiap akhir bulan yang dihasilkan oleh 

sistem. 
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semakin 

berkurang.. 
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  3.3 Sumber daya 

yang dibutuhkan 

dalam 

perawatan atau 

pengendalian 

sistem informasi 

akuntansi. 

Sumber daya yang dikorbankan 

dalam perawatan dan pengendalian 

sistem.  

Jika sistem mengalami masalah atau trouble yang 

tidak bisa diatasi secara internal, maka koperasi akan 

meminta teknisi dari Puskopdit untuk datang dan 

membetulkan masalah. Tidak dipungut biaya karena 

sudah berada dibawah jaringan Puskopdit. 

4 Control 

(Kontrol) 

4.1 Adanya 

kemungkinan 

dimana data 

dalam sistem 

informasi 

akuntansi dapat 

Tidak ada kemungkinan bahwa data 

akan hilang atau ter-reset. 

Untuk data ter-reset tidak ada, tapi untuk data hilang 

ada, seperti jika ada gangguan pada saluran listrik. 
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hilang atau ter-

reset. 

  4.2 Terdapat potensi 

bahwa data 

dapat diakses 

oleh orang yang 

tidak 

berkepentingan. 

Tidak ada potensi data diakses yang 

tidak berkepentingan 

Tidak ada, tetapi dulu jika ada yang pernah memiliki 

id dan password tetapi sudah tidak menjadi bagian dari 

koperasi dan masih dapat bisa masuk. Tetapi untuk 

sekarang ini sudah tidak bisa.  

Tampilan akses untuk pembatasan otoritas user. 
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  4.3 

 

Terjadi error 

yang 

diakibatkan baik 

oleh human 

error maupun 

kegagalan 

sistem. 

Tidak terjadi error akibat dari 

sistem maupun kesalahan manusia. 

Jarang terjadi. Jika ada dari kesalahan manusia seperti 

kesalahan dalam pengetikkan angka. Tetapi untuk 

kesalahan di sistem tidak. Karena jika tidak sesuai 

dengan sistem, sistem akan diam (tidak merespon). 

 

  4.4 Adanya 

kemungkinan 

data yang 

disimpan dalam 

database satu 

dengan yang 

lainnya berbeda. 

Tidak ada kemungkinan bahwa data 

yang disimpan dalam database 

dapat berbeda satu dengan yang 

lainnya 

Tidak ada, karena jika sudah selesai dan benar, data di 

restore dari komputer induk kepada komputer lain 

yang ada. 

Jenis backup maupun restore yang dapat dilakukan 

oleh sistem. 
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  4.5 Kemudahan 

data diakses 

untuk tujuan 

pengontrolan 

oleh pihak 

berkepentingan. 

Data mudah untuk dikontrol. Sangat mudah, karena dalam mengontrol sistem, 

sebuah transaksi yang diinput hanya satu dan 

terhubung dengan semua. 

 

  4.6 Ada potensi data 

dan rahasia 

koperasi diakses 

oleh orang 

diluar koperasi. 

Tidak ada potensi rahasia koperasi 

diakses orang di luar koperasi. 

Tidak ada, karena untuk masuk kedalam sistem 

dibutuhkan id dan password. 

Halaman Login dari sistem: 
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  4.7 Birokrasi yang 

rumit dalam 

koperasi 

Birokrasi mendukung kinerja dari 

sistem. 

Semua transaksi didalam sistem dilakukan verifikasi 

oleh user, tetapi untuk beberapa transaksi meminta 

persetujuan dulu dari ketua koperasi. 
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menghambat 

kinerja dari 

sistem yang ada. 

Bukti transaksi secara manual: 

 

5. Efficiency 

(Effisiensi) 

5.1 Kemungkinan 

terbuangnya 

waktu yang ada 

karena kinerja 

pegawai dan 

Tidak ada kemungkinan 

terbuangnya waktu. 

Tidak, karena semua sesuai dengan apa yang diinput 

oleh user. Tetapi untuk memasuki bagian yang 

diperlukan harus melakukan login terlebih dahulu. 
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sistem yang 

tidak sejalan. 

 

  5.2 Terjadinya 

double data atau 

data ganda 

Tidak akan terjadi double data saat 

proses pengolahan data. 

Tidak ada, karena tampilan sistem akan kembali 

kosong setelah data transaksi dimasukkan. 
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akibat 

pemrosesan 

yang dihasilkan 

data. 

  5.3 Usaha yang 

dilakukan dalam 

pemrosesan 

output 

sebanding 

dengan output 

yang akan 

dihasilkan. 

Usaha yang dilakukan sebanding. Sebanding, karena sudah dicocokkan terlebih dahulu 

sehingga output yang dihasilkanpun sebanding. 
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  5.4 Informasi yang 

dihasilkan tidak 

berlebihan 

sehingga 

membingungkan 

pemakai dan 

pengguna 

informasi 

tersebut. 

Informasi yang dihasilkan cukup 

dan mudah dipahami. 

Informasi sudah cukup baik dan tidak berlebihan, 

karena sesuai dengan permintaan dari user sendiri 

akan menampilkan informasi yang mana. 

Contoh laporan yang ditampilkan oleh sistem sesuai 

yang diinginkan oleh usr. 



101 
 

 

  5.5 Kemudahan 

dalam mencari 

dan 

membetulkan 

Mudahnya mencari kesalahan yang 

ada akan mempermudah saat sistem 

terjadi kesalahan. 

Mudah, karena semua sudah terikat satu dengan yang 

lain, maka jika ada kesalahan dapat segera dipantau 

dan dirubah jika diperlukan. 

Contoh laporanyang terikat didalam sistem: 
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kesalahan yang 

ada pada sistem 

informasi 

akuntansi ini. 
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6. Services 

(Services) 

6.1 Sistem yang ada 

di update secara 

berkala demi 

kenyamanan 

dalam 

penggunaan dan 

anggota. 

Sistem di update berkala. Tidak, sistem tidak diupdate secara berkala karena jika 

tidak ada masalah serius dengan sistem, sistem akan 

terus digunakan. 

  6.2 Sistem 

pencatatan yang 

ada sudah dapat 

melayani apa 

yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

Sistem pencatatan melayani apa 

yang dibutuhkan. 

Sudah, dalam lingkup koperasi kredit, tetapi jika ada 

pengembangan lain belum tercukupi. 
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  6.3 Sistem  

informasi dalam 

koperasi dapat 

dipelajari, 

digunakan 

dengan mudah 

oleh pengguna. 

Dapat dipelajari dan digunakan 

dengan mudah. 

Menurut kami sistem mudah dipahami, karena sistem 

terhitung simpel dan mencakup semua yang 

diperlukan. 

Hasil laporan neraca yang dihasilkan oleh sistem: 
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  6.4 Sistem 

informasi 

akuntansi  

dalam koperasi 

menghasilkan 

informasi yang 

akurat,  

konsisten, dan 

dapat 

diandalkan. 

Informasi yang dihasilkan akurat, 

konsisten dan dapat diandalkan. 

Sudah akurat, konsisten dan dapat diandalkan, karena 

laporan yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercayai 

dan digunakan oleh pihak lain. 

Hasil laporan akhir bulan yang dihasilkan oleh sistem: 
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Flowchart dari sistem yang ada di dalam koperasi: 

1. Kasir: 
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2. Bendahara: 
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3. Ketua 
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4.1.2 Hasil Analisis COSO Internal Control 

NO ASPEK  INDIKATOR STANDAR ORGANISASI HASIL WAWANCARA 

1. Otorisasi 

transaksi dan 

aktivitas 

yang layak. 

1.1 Sudah ada 

tanda/nama id 

saat dilakukan 

input sebuah 

transaksi. 

Ada tanda/nama id setelah 

dilakukan input sebuah 

transaksi. 

Ada, jika berupa laporan tanda ID berada dibawah halaman, 

sedangkan untuk buku tabungan berada di sisi kanan. 

Hasil laporan dengan tanda user yang melakukan pencatatan: 
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  1.2 Sebuah 

otorisasi 

dibatasi 

berdasarkan 

tingkat 

transaksi 

dalam 

organisasi.  

Membatasi otorisasi berdasarkan 

tingkat transaksi dalam 

organisasi.  

Tidak ada, semua transaksi divalidasi di sistem oleh 

bendahara, tetapi untuk transaksi jumlah tertentu tetap 

meminta persetujuan terlebih dahulu. 

Halaman login dari sistem: 
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  1.3 Semua 

otorisasi dalam 

organisasi 

Otorisasi dapat dipantau dengan 

mudah.  

Bisa, semua dapat dipantau dengan mudah, baik melalui 

sistem maupun melalui manual. 
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dapat dipantau 

dengan mudah.  

2 Pemisahan 

tugas. 

2.1  Pemisahan 

tugas 

dilakukan 

demi 

meminimalisir 

terjadinya 

kecurangan.  

Dilakukan pemisahan tugas. Sudah dilaksanakan, untuk bendahara dapat membuka semua 

dan melakukan koreksi jika terjadi kesalahan, sementara 

pegawai hanya dapat membuka jendela tertentu. 

  2.2 Pemisahan 

tugas sudah 

jelas dan sudah 

disosialisasika

n. 

Pemisahan tugas jelas dan 

tesosialisasikan. 

Secara Standar Pokok Operasional belum, tetapi secara 

praktik sudah mulai dijalankan. 
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  2.3 Pemisahan 

tugas sudah 

diaplikasikan 

kedalam 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

dalam 

organisasi. 

Pemisahan tugas diaplikasikan 

kedalam Sistem Informasi 

Akuntansi. 

Sudah, dengan pembatasan dari kemampuan untuk membuka 

dan mengakses sistem informasi akuntansi yang tersedia. 

Halaman login dari sistem: 
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  2.4  Dapat 

dilakukan 

pemantauan 

terhadap 

pemisahan 

tugas dan 

wewenang di 

dalam Sistem 

Informasi 

Akuntansi  di 

Organisasi. 

Dapat dilakukan pemantauan  

pada pemisahan tugas dan 

wewenang di dalam Sistem 

Informasi Akuntansi  dalam 

Organisasi. 

Bisa, seperti dengan cara menggunakan ID dalam input 

sebuah transaksi dan sistem apa saja yang dapat dibuka oleh 

user. 

Pilihan yang ada didalam sistem dengan apa saja yang dapat 

dibuka didalam sistem: 
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3. Pengembang

an proyek 

dan 

pengendalian 

akuisisi 

(perolehan). 

3.1 Terdapat 

pedoman 

dalam 

pengembangan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

terkait. 

Ada pedoman dalam 

pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi kedepannya. 

Secara pedoman baku tidak ada, tetapi jika sudah memadai 

diharapkan koperasi dapat menerapkan seperti didalam 

perbankan, sehingga anggota dapat mengecek dengan mudah 

saldo dari tabungan maupun pinjaman. 

  3.2 Terdapat 

jadwal rutin 

dalam 

pengelolaan 

data transaksi 

Ada jadwal rutin dalam 

pengelolaan data transaksi dalam 

organisasi. 

Ada, setiap transaksi diolah dalam jangka waktu harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan. Dan cetak secara berkala 

setiap bulan. 

Laporan transaksi harian yang dibuat oleh koperasi: 
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dalam 

organisasi. 
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  3.3 Terdapat 

Pengukuran 

dalam hal 

indikator 

penggunaan 

dari Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

dalam 

organisasi. 

Ada Proses pengukuran dalam 

penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi dalam organisasi. 

Tidak, tapi dirasa sudah efektif karena sudah berjalan dengan 

baik dan dapat melayani anggota dengan baik. 

4 Mengubah 

pengendalian 

manajemen 

4.1 Terdapat 

antisipasi 

terhadap 

perencanan 

Ada antisipasi terhadap 

perencanan dalam organisasi 

dalam menghadapi perubahan 

Sistem Informasi Akuntansi. 

Ada, dikarenakan disistem sekarang memang sudah efektif, 

tetapi kami merasa masih belum efisien karena jika ingin 

berganti jendela (semisal dari jurnal umum ke simpanan 
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dalam 

organisasi 

dengan 

perubahan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

dalam 

organisasi. 

sukarela) harus melakukan log out terlebih dahulu sebelum 

memasukkan id dan password lagi. 

  4.2 Manajemen 

secara penuh 

terlibat dalam 

pengendalian 

aplikasi supaya 

Manajemen secara penuh terlibat 

pengendalian aplikasi.  

Tentu, manajemen secara penuh terlibat dalam pengendalian 

aplikasi dengan cara memantau hasil dari kinerja melalui 

output dari sistem informasi akuntansi terkait. 

Contoh Output yang dihasilkan oleh sistem dalam koperasi: 
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menghasilkan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

yang baik dan 

meminimalisir 

terjadinya 

kecurangan. 
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  4.3 

 

Melakukan 

perencanaan 

ulang Sistem 

Informasi 

Akuntansi jika 

ada perubahan 

dalam proses 

kegiatan 

organisasi. 

Ada proses perencanaan ulang 

Sistem Informasi Akuntansi saat 

terdapat perubahan dalam proses 

kegiatan organisasi. 

Proses perencanaan sudah ada, tetapi untuk kapan 

dilaksanakannya belum tahu. Karena sekarang dirasa sudah 

cukup bisa melayani kebutuhan dengan baik sehingga dirasa 

masih belum diperlukan perubahan. 

 

5 Mendesain 

dan 

menggunaka

n dokumen 

serta catatan. 

5.1 Terdapat 

dokumen 

pendukung 

yang 

mendukung 

Ada dokumen pendukung 

catatan pencatatan didalam 

Sistem Informasi Akuntansi 

dalam organisasi. 

Ada, Slip uang masuk untuk uang yang masuk ke koperasi 

seperti tabungan maupun angsuran, dan slip uang keluar 

dalam hal pengeluaran kas. Selain itu juga ada slip memo 

untuk transaksi non tunai (semisal depresiasi). 

Contoh foto slip dalam koperasi:  
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catatan 

pencatatan 

didalam 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi di 

dalam 

organisasi. 
 

  5.2 Kecocokkan 

antara 

dokumen fisik 

dengan 

dokumen 

elektronik di 

Ada kecocokkan antara 

dokumen fisik dengan dokumen 

elektronik di dalam Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Sudah, karena harus dicocokkan terlebih dahulu sebelum 

melakukan verifikasi transaksi dan dapat diposting. 

Contoh transaksi yang perlu verifikasi didalam koperasi: 
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dalam Sistem 

Informasi 

Akuntansi. 

 

  5.3 Terdapat 

dokumen 

sumber yang 

dapat 

dipercaya 

secara penuh 

Ada dokumen sumber yang 

dapat dipercaya secara penuh 

sebagai dokumen yang benar. 

Tentunya ada, dokumen sumber yang dipercaya penuh ialah 

dokumen Slip uang masuk dan Slip uang keluar karena 

menggambarkan kondisi sebenarnya. 

Dokumn sumber koperasi yang dapat dipercaya 

kebenarannya: 
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sebagai 

dokumen yang 

benar. 

 

  5.4 Dokumen fisik 

disimpan 

secara baik dan 

dapat 

digunakan jika 

sewaktu-waktu 

Dokumen fisik disimpan secara 

baik dan dapat digunakan 

sewaktu-waktu. 

Tentu disimpan, semua dokumen fisik setelah penggunaan 

sistem disimpan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dan 

harus mencari sesuatu. 

Proses Back up yang dapat dilakukan oleh sistem: 
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dokumen 

elektronik 

terjadi 

masalah. 
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6 Pengamanan 

aset, catatan, 

dan data 

6.1 Terdapat 

prosedur 

pengamanan 

data, baik data 

elektronik 

maupun fisik. 

Ada prosedur pengamanan data, 

baik data elektronik maupun 

fisik. 

Sudah, untuk data fisik sudah disimpan dengan baik. 

sedangkan data elektronik disimpan melalui back up di setiap 

komputer dan media penyimpanan eksternal. 

  6.2 Pembatasan 

akses bagi 

pihak yang 

akan 

mengakses 

dokumen yang 

disimpan. 

Ada pembatasan akses bagi 

pihak yang akan mengakses 

dokumen yang disimpan. 

Tergantung dari situasi, jika sedang mencari sesuatu dan 

dirasakan kekurangan orang, meminta bantuan kepada pihak 

yang mungkin sedang berada di koperasi. 
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  6.3 Prosedur 

penanggulanga

n jika suatu 

saat ditemukan 

bahwa data 

hilang atau 

bocor kepihak 

yang tidak 

berkepentingan

. 

Ada prosedur penanggulangan 

saat ditemukan bahwa data 

hilang atau bocor kepihak yang 

tidak berkepentingan. 

Tidak, tetapi sudah diminalisir dengan membatasi akses bagi 

yang ingin melakukan akses kepada data terkait. 

7. Pengecekan 

kinerja yang 

independen. 

7.1 Prosedur 

dalam 

pengecekan 

kinerja secara 

Ada prosedur dalam pengecekan 

kinerja secara independen dari 

pihak ketiga secara berkala. 

Ada, pengecekan dilakukan Puskopdit secara rutin 3 bulan 

sekali, ataupun dari dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan 

UMKM menyangku tentang operasional dan legalitas. 
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independen 

dari pihak 

ketiga secara 

berkala, 

terutama 

berkaitan 

dengan kinerja 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi. 

  7.2 Pengecekan 

segala catatan 

dan transaksi 

dalam Sistem 

Ada pengecekan segala catatan 

dan transaksi dalam Sistem 

Informasi Akuntansi secara 

rutin. 

Ada, karena setiap hari sebelum ditutup selalu dilakukan 

pengecekan ulang terlebih dahulu. 
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Informasi 

Akuntansi 

secara rutin. 

  7.3 Melakukan cek 

apabila 

ditemukan 

ketidakselarasa

n antara 

catatan 

dokumen fisik 

dan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Telah dilakukan pengecekan 

apabila ditemukan 

ketidakselarasan antara catatan 

dokumen fisik dan Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Sudah, jika diketemukan ketidak selarasan akan dicek apakah 

ada kesalahan dengan mengguakan bukti fisik sebagai 

dokumen sumber 

Contoh hasil kecocokkan antara laporan fisik dengan sistem 

pada akun kas: 
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dalam 

organisasi. 
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Gambar 4.1: Halaman Login Siskopdit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.2: Sistem SBH (Simpanan Bunga Harian) untuk Silaba, Siraya, Sirendi, 

Siharta 
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Gambar 4.3: Slip Uang Masuk SBH (Simpanan Bunga Harian) untuk Silaba, 

Siraya, Sirendi, Siharta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4: Slip Uang Keluar SBH (Simpanan Bunga Harian) untuk Silaba, 

Siraya, Sirendi, Siharta 
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Gambar 4.5: Sistem SSB (Simpanan Sukarela Berjangka) untuk Simanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6: Slip Uang Masuk SSB (Simpanan Sukarela Berjangka) untuk Simanja 
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Gambar 4.7:  Slip Uang Keluar SSB (Simpanan Sukarela Berjangka) untuk Simanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.8: Sistem SP (Simpanan Saham – Pinjaman Anggota) untuk segala jenis    

pinjaman 
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Gambar 4.9: Slip Uang Masuk SP (Simpanan Saham – Pinjaman Anggota) untuk 

segala jenis pinjaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10: Slip Uang Keluar SP (Simpanan Saham – Pinjaman Anggota) untuk 

segala jenis pinjaman 
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4.1.3 Hasil Analisis Sistem Pengendalian Internal (COSO Integrated Framework) 

NO ASPEK  INDIKATOR STANDAR ORGANISASI HASIL WAWANCARA 

1. Control 

Environment 

(Lingkungan 

Pengendalian) 

1.1 Organisasi menunjukkan 

komitmen terhadap 

integritas dan nilai etika. 

 

Menunjukkan Komitmen Terhadap 

integritas dan etika. 

Organisasi sudah menunjukkannya. 

Salah satu cara dengan menggunakan 

sistem supaya menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

  

 

1.2 Direksi menunjukkan 

independensi dari 

manajemen dan melakukan 

pengawasan  terhadap 

pengembangan dan kinerja 

pengendalian internal. 

Menunjukkan independensi dan 

melakukan pengawasa terhadap 

sistem pengendalian internal. 

Tentu saja, walau mungkin sikap saya 

di mata beberapa orang bisa saja 

dianggap berbeda karena penafsiran 

dari orang tersebut. 
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  1.3 Manajemen menetapkan 

dengan melalui pengawasan 

direksi, struktur, garis 

pelaporan, wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat 

dalam pencapaian tujuan 

Meneteapkan garis pelaporan yang 

jelas dan tepat. 

Sudah diterapkan, seperti laporan 

bulanan akan saya cek sebelum 

diberikan kepada pengawas, atau pun 

pihak ketiga sebagai salah satu bagian 

pengendalian. 

  1.4 Organisasi menunjukkan 

komitmen untuk menarik, 

mengembangkan, dan 

mempertahankan individu 

yang kompeten sesuai 

dengan tujuan. 

Menunjukkan komitmen yang 

dalam mengembangkan maupun 

mempertahankan tujuan  

Koperasi berangkat dari sikap 

kekeluargaan, maka dari itu anggota 

koperasi dapat dimasukkan kedalam 

bagian tim. Karena jika anggota ikut 

mendukung koperasi tentunya 

koperasi akan semakin berkembang. 
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  1.5  Organisasi tersebut 

meminta 

pertanggungjawaban 

individu atas tanggung 

jawab pengendalian internal 

dalam mencapai tujuan 

 

Meminta pertanggungjawaban dari 

individu dalam rangka tanggung 

jawab dalam pengendalian internal.  

Tidak, seandainya jika terjadi 

kesalahan dalam hal ini semisal 

kesalahan pencatatan transaksi 

dilakukan pencarian secara kolektif 

oleh bendahara dan juga kasir, baru 

untuk koreksi dilakukan oleh 

bendahara sebagai pihak yang 

berwenang. 

2 Risk Assesment 

(Penilaian Risiko) 

2.1  Organisasi menentukan 

tujuan dengan jelas dan 

memadai untuk mendukung 

identifikasi dan penilaian 

risiko yang berkaitan 

dengan tujuan. 

Menentukan tujuan jelas yang 

memadai untuk mendukung 

indentifikasi dan penilaian risiko. 

Sudah, seperti tujuan koperasi pada 

umumnya, yaitu mensejahterakan 

anggota koperasi itu sendiri. 
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  2.2 Organisasi mengidentifikasi 

risiko terhadap pencapaian 

tujuannya di seluruh entitas 

dan menganalisis risiko 

sebagai dasar untuk 

menentukan bagaimana 

risiko harus dikelola. 

Identifikasi risiko sebagai dasar 

bagaimana langkah-langkah dalam 

mengelola sebuah risiko. 

Tujuan dari koperasi sendiri itukan 

mensejahterakan para anggota, bukan 

bukan berfokus kepada profit. Risiko 

dari pencapaian tujuan sendiri justru 

terletak dari keaktifan dari anggota 

koperasi ini sendiri. Jika anggota 

pasif tentunya tujuan dari koperasi 

tidak akan tercapai. 

  2.3 Organisasi 

mempertimbangkan potensi 

kecurangan dalam menilai 

risiko terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. 

Mempertimbangkan potensi risiko 

kecurangn dan efeknya terhadap 

tujuan organisasi. 

Potensi terjadinya fraud disini setelah 

penggunaan sistem akan terjadi justru 

dapat terjadi karena faktor 

kemampuan dan kompetensi dari 
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 pengurus, pengawas maupun user. 

Juga dari sikap diri masing-masing. 

  2.4  Organisasi mengidentifikasi 

dan menilai perubahan 

secara signifikan dapat 

mempengaruhi sistem 

pengendalian internal. 

Mengidentifikasi dan menilai 

apakah perubahan yang terjadi 

secara mendadak mempengaruhi 

sistem pengendalian internal atau 

tidak. 

Ini sudah pernah terjadi, tetapi bukan 

sekarang melainkan sekitar tahun 

2010 dimana koperasi jatuh kepada 

titik terendah. Mulai tahun tersebut 

mulai dibentuk sistem pengendalian 

internal baru yang salah satunya 

melibatkan sistem informasi 

akuntansi. 

3 Control Activities 

(Aktivitas 

Pengendalian) 

3.1 Organisasi memilih dan 

mengembangkan kegiatan 

pengendalian yang 

berkontribusi terhadap 

Memilih yang mengembangkan 

kegiatan yang berkontribusi untuk 

mengurangi risiko yang berimbas 

Sudah, salah satu cara yang dilakukan 

dengan memakai sistem untuk 

pengendalian transaksi dan bekerja 

sama dengan rumah sakit untuk 
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mitigasi risiko terhadap 

pencapaian tujuan ke 

tingkat yang dapat diterima 

oleh organisasi. 

 

kepada pencapaian tujuan 

organisasi. 

pemotongan gaji dalam 

penganggsuran pinjaman yang 

dilakukan. 

  3.2 Organisasi memilih dan 

mengembangkan kegiatan 

pengendalian umum melalui 

teknologi untuk mendukung 

pencapaian tujuan. 

Mengembangkan kegiatan 

pengendalian berbasis teknologi 

untuk mendukung pencapaian 

tujuan. 

Pengendalian internal sudah 

terintegrasi, baik melalui teknologi 

maupun manual. Karena jika 

teknologi dan manual terintegrasi 

dengan baik diharapkan dapat 

menimimalisir potensi kecurangan 

yang ada. 
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  3.3 Organisasi menyebarkan 

kegiatan pengendalian 

melalui kebijakan yang 

menetapkan apa yang 

diharapkan dan prosedur 

yang menerapkan 

kebijakan. 

Mensosialisasikan kebijakan 

pengendalian dan juga prosedur 

dalam penerepannya. 

Sudah, dilakukan sosialisasi pada 

anggota melalui leaflet-leaflet yang 

ada di koperasi dan juga saat di kasir. 

4. Information and 

Communication 

(Informasi dan 

Komunikasi) 

4.1 Organisasi memperoleh 

atau menghasilkan dan 

menggunakan informasi 

yang relevan dan juga 

berkualitas untuk 

mendukung fungsi 

pengendalian internal. 

Memperoleh dan menggunakan 

informasi yang relevan untuk 

mendukung fungsi pengendalian 

internal. 

Tentu, dengan sistem informasi 

akuntansi yang ada dan bukti fisik 

seperti slip uang masuk dan slip uang 

keluar semua arus keluar masuk dapat 

dicek kebenarannya. 
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  4.2 Organisasi secara internal 

mengkomunikasikan 

informasi, termasuk tujuan 

dan tanggung jawab untuk 

pengendalian internal, yang 

diperlukan untuk 

mendukung fungsi 

pengendalian internal. 

Mengkomunikasikan informasi yang 

diperlukan untuk fungsi 

pengendalian internal. 

Sudah dilakukan, dengan 

menggunakan leaflet maupun 

sosialisasi kepada anggota koperasi 

dan juga pengurus koperasi itu 

sendiri. 

  4.3 

 

Organisasi berkomunikasi 

dengan pihak luar mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi 

fungsi pengendalian 

internal. 

Berkomunikasi dengan pihak luar 

soal beberapa hal yang 

mempengaruhi pengendalian 

internal.  

Tentu, secara berkala koperasi 

bertemu dengan puskopdit dan dinas. 

Terkadang juga mengikuti pelatihan 

yang diadakan kedua instansi dan 

bertukar pikiran, saran, masukan 

tentang koperasi.  
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5. Monitoring 

Activities 

(Aktivitas 

Pemantauan) 

5.1 Organisasi memilih, 

mengembangkan, dan 

melakukan evaluasi 

berkelanjutan dan atau 

terpisah untuk memastikan 

apakah komponen 

pengendalian internal ada 

dan berfungsi dengan baik. 

Mengembangkan dan melakukan 

evaluasi untuk memastikan bahwa 

pengendalian internal telah 

berfungsi dengan baik. 

Tentu, koperasi menggunakan 

peraturan menteri keuangan tentang 

koperasi dan juga menggunakan 

teknik analisis Pearls. 

  5.2 Organisasi mengevaluasi 

dan mengkomunikasikan 

kekurangan pengendalian 

internal pada waktu yang 

tepat kepada pihak-pihak 

yang bertanggung jawab 

Mengevaluasi dari kekurangan pada 

waktu yang tepat dan mengambil 

tindakan perbaikan. 

Tergantung ada kekurangan atau 

masalah apa yang ditemukan dan 

tindakan apa yang diperlukan. Jika 

dapat dibenahi dengan segera maka 

akan dibenahi dengan segera, tetapi 

jika menyangkut hal yang lebih besar 
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untuk mengambil tindakan 

perbaikan, termasuk 

manajemen senior dan 

direksi atau pihak lain yang 

berwenang. 

dapat menunggu rapat anggota 

tahunan. 
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4.2 Identifikasi Masalah dan Solusi 

4.2.1 Pengendalian Aplikasi 

1. P.I.E.C.E.S (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, 

Service) 

1.1 Performance 

- Kelemahan 

Sistem Informasi Akuntansi yang diberlakukan di Koperasi Credit 

Union St. Elizabeth sudah menunjukkan performa yang baik, karena 

sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya, dan juga dapat 

memenuhi kebutuhan para end users yang menggunakan sistem 

tersebut secara rutin. Kendala justru ditemukan dalam faktor non 

teknis seperti kejadian mati lampu yang secara tidak langsung 

berpengaruh kepada sistem itu sendiri dan juga antrian yang terjadi 

dibagian kasir dikarenakan para anggota selain melakukan transaksi 

yang diinginkan juga melakukan tanya jawab masalah produk yang 

diberikan oleh koperasi. 

- Saran 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memberikan solusi secara 

non teknis kepada koperasi untuk menyediakan peralatan yang 

mendukung dalam penyediaan listrik dalam kondisi darurat 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

hilangnya transaksi yang dimasukkan kedalam sistem. 
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Selain itu dapat dipertimbangkan pula untuk menambah sebuah 

bagian dimana bertugas sebagai customer service dimana akan 

menjawab segala pertanyaan dari anggota tentang produk dan 

layanan dari koperasi, karena jika hal ini terwujud akan 

memperlancar kegiatan dari organisasi dalam segi performa untuk 

melayani para anggota apalagi saat-saat ramai di koperasi. 

1.2 Informasi 

- Kelemahan 

Menurut dari hasil pengamatan dan wawancara tidak ditemukan 

kelemahan yang mempengaruhi kinerja dan informasi yang 

dihasilkan dari sistem informasi akuntansi pada Koperasi Credit 

Union St. Elisabeth. Sistem sudah berhasil menyediakan informasi 

yang dbutuhkan organisasi dalan kegiatan sehari-hari. 

- Saran 

Jika dikemudian hari Koperasi memutuskan untuk menambah lini 

produk dan layanan yang disediakan oleh koperasi, tentu diperlukan 

update sistem lebih lanjut atau bahkan memebeli sistem yang baru 

supaya dapat melayani kebutuhan informasi yang diperluka oleh 

anggota koperasi. 

1.3 Economic 

- Kelemahan 

Kelemahan yang ditemukan disini selain kemungkinan biaya yang 

besar saat ingin melakukan update ialah saat sistem mengalami 
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masalah. Seperti yang dituturkan oleh narasumber, saat sistem 

mengalami masalah yang tidak dapat diatasi harus memanggil 

teknisi dari Puskopdit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, 

tentunya hal ini akan memakan waktu yang tidaks sedikit dan tidak 

menutup kemungkinan akan merugikan kegiatan dari koperasi 

sehari-hari. 

- Saran 

Jika pada suatu saat koperasi ingin mengembangkan sistem yang 

baru, alangkah baiknya melihat dari kebutuhan dari penggunaan, 

alangkah lebih baik jika sistem yang baru merupakan hasil 

pengembangan dari sistem yang sudah ada sehingga bisa dilakukan 

penghematan dari biaya ini karena sistem yang dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada sumber daya ekonomi 

yang terbuang sia-sia.  

Selain itu perkembangan teknologi saat ini jika memungkinkan 

dapat dilakukan perbaikan dari jarak yang jauh. Aplikasi teamviewer 

mendukung hal ini, dimana pengontrolan komputer dapat dilakukan 

dari jarak yang jauh tentunya sesuai dengan keluhan yang 

diungkapkan oleh organisasi.  

1.4 Control 

- Kelemahan 

Salah satu hal yang mengkhawatirkan disini ialah kemungkinan 

bahwa orang yang pernah memiliki id dan password di koperasi ini 
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masih dapat masuk dan mengakses informasi, walaupun sekarang 

sudah tidak mungkin tetapi hal ini tetap mengkhawatirkan jika 

sewaktu-waktu diakses kembali. Selain hal tersebut, masalah 

otorisasi yang masih manual terkadang bisa juga menghambat dari 

kinerja organisasi, meskipun tujuan awalnya memang baik demi 

mencegah kesalahan. 

- Saran 

Organisasi dalam hal ini koperasi sebaiknya melakukan peninjauan 

id siapa saja yang ada didalam sistem Siskopdit ini, sehingga saat 

diketemukan bahwa id yang bersangkutan sudah tidak aktif ataupun 

sudah tidak bekerja di koperasi lagi dapat segera dihapus sehingga 

meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Selain itu dalam pengembangan sistem kedepannya dapat 

dimasukkan sebuah tombol khusus untuk proses otorisasi khusus 

sehingga tidak menghambattransaksi yang lain dan juga kegiatan 

dari koperasi dalam hal pelayanan. Tombol ini dapat berfungsi 

sebagai tombol verifikasi dan persetujuan, sehingga walaupun sudah 

diinput tetapi jika belum diotorisasi status transaksi belum akan 

selesai melainkan masih menunggu, juga sebagai salah satu 

komponen pengontrol peminimalisiran kesalahan. 

1.5 Efficiency 

- Kelemahan 
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Masalah disini ditemukan karena ialah hasil rembetan dari 

kelemahan yang terjadi dibagian performa yaitu dalam masalah 

pelayanan, karena seharusnya jika 1 orang kasir dapat melayani 1 

anggota dalam 5 menit, pada prakteknya jika harus melayani 

pertanyaan dari para anggota sebuah pelayanan bisa lebih dari 5 

menit. Tentu hal ini meerugikan, karena membuat efisiensi dari 

organisasi tidak berjalan dengan maksimal. 

- Saran 

Seperti yang sudah penulis sarankan diatas, alangkah lebih baik jika 

menambah pelayanan yang dilakukan oleh koperasi yang berfungsi 

seba gai customer service yang akan melayani segala pertanyaan 

dari anggota mengenai produk, syarat dan layanan dari koperasi. 

1.6 Services 

- Kelemahan 

Kelemahan yang ditemukan disini ialah sistem yang tidak diupdate 

secara berkala, hal ini membahayakan karena jika tidak dilakukan 

peencanaan kedepan akan terjadi kekacauan saat sistem Siskopdit 

yang saat ini digunakan tiba-tiba menjadi tidak relevan lagi dengan 

segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan dapat 

mengacaukan layanan yang dilakukan oleh organisasi, 

- Saran 

Kedepannya organisasi sebaiknya melakukan perencanaan dalam 

pengembangan maupun update sistem informasi akuntansi dari 
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Siskopdit. Perencanaan disini tidak harus merupakan perencanaan 

jangka pendek, tetapi dapat juga perencanaan jangka panjang, dan 

akan lebih baik pula jika peencanaan ini disesuaikan dan ditetapkan 

sejalan dengan perencanaan organisasi sehingga semua berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

2. Control Activities 

2.1 Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak 

- Kelemahan 

Tidak adanya sistem otorisasi secara tersistem dan validasi yang 

bersifat manual dapat memperlambat kinerja organisasi jika kondisi 

dari organisasi sedang banyak transaksi dan menghambat mobilitas. 

Tidak memungkiri pula, sebuah transaksi yang seharusnya diinput 

hari ini baru dapat diinput di kemudian hari. Hal ini akan dapat 

memunculkan kemungkinan kesalahan pencatatan dan perbedaan 

antara dokumen satu dengan yang lainnya. 

- Saran 

Dibutuhkan sebuah tombol verifikasi didalam sistem informasi 

akuntansi dalam organisasi, dalam hal ini Siskopdit dimana 

verifikasi dapat dilakukan melalui sistem. Juga organisasi perlu 

mengembangkan pula aplikasi atau software yang dapat membantu 

melakukan tugas ini, karena dengan adanya hal ini akan 

mempermudah kinerja dari sistem dalam organisasi dimana jika 
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semua sudah tersinkornisasi dengan baik, output yang dihasilkan 

tentu baik dan membantu organisasi secara keseluruhan. 

2.2 Pemisahan Tugas 

- Kelemahan 

Kelemahan yang ditemukan disini bukanlah kelemahan yang terjadi 

didalam sebuah sistem, melainkan tidak adanya prosedur yang 

tertulis mengenai pemisahan tugas. Walau pada prakteknya sudah 

dijalankan, tetapi dapat dikatakan dengan tidak adanya Standar 

Pokok Operasional tidak ada pegangan dari karyawan didalam 

sebuah organisasi jika suatu saat terjadi pergantian tim, maka perlu 

waktu untuk memberitahukan tugas dan wewenang masing-masing. 

- Saran 

Organisasi perlu membuat Standar Pokok Operasional tentang 

pemisahan tugas ini. SPO ini akan digunakan sebagai dasar 

pemisahan tugas dan wewenang dari para karyawan dalam 

melakukan tugas dan kegiatannya sehari-hari. Juga mempersingkat 

waktu dalam hal pelatihan terhadap karyawan baru jika dikemudia 

hari terdapat perombakan tim dari organisasi. 

2.3 Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi 

- Kelemahan 

Koperasi tidak menetapkan pedoman terhadap pengembangan 

koperasi kedepannya, hal ini dapat memnuculkan kebingungan 

suatu saat nanti saat koperasi ingin melakukan perkembangan demi 
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kemajuan koperasi kedepannya. Karena dengan adanya rencana 

pengembangan koperasi kedepannya, maka langkah koperasi 

kedepannya sudah jelas dan terstruktur maka segala langkah dari 

koperasi kedepannya ditunjukkan untuk memenuhi tujuan dari 

koperasi ini. 

Selain itu tidak adanya pengukuran yang jelas dalam kegiatan 

organisasi dapat menghambat dalam perkembangan organisasi itu 

sendiri, karena membuka kemungkinan saat sistem, proses, dan 

kegiatan yang ada didalam organisasi benar-benar tidak efektif baru 

disadari oleh organisasi. Jika sudah terlambat seperti ini segala 

tindakan yang diambil sudahlah terlambat. 

- Saran 

Organisasi membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang 

dalam perkembangan organisasi. Rencana dapat dimulai dari 

rencana tahunan, 5 tahun, maupun 10 tahun. Dengan perencanaan 

yang jelas maka dapat dilihat bahwa perencanaan kedepan dari 

pengembangan sistem informasi akuntansi dalam organisasi dapat 

dilihat dengan jelas. 

Analisis P.I.E.C.E.S. dan Analisis COSO Integrated Framework 

dapat digunaka oleh organisasi guna melakukan pengukuran dan 

evaluasi terhdap penggunaan sistem informasi akuntansi dalam 

organisasi. Karena evaluasi ini mencakup semua kegiatan dan 

sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. 
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2.4 Mengubah pengendalian manajemen 

- Kelemahan 

Disini yang terjadi ialah masalah ketidakefisiensi dalam sistem yang 

ada, karena saat harus berpindah dari satu ke yang lainnya harus 

melakukan login terlebih dahulu yang tentunya tidak praktis dan 

membuat pelayanan dalam organisasi terhambat, karena jika sistem 

tidak perlu masuk tentu pelayanan akan lebih cepat dan lebih baik 

sehingga waktu yang terbuang lebih sedikit. 

- Saran 

Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi kedepannya hal 

ini harus menjadi perhatian utama, selain sistem dapat menyediakan 

semua kebutuhan organisasi, kepraktisan dalam sebuah sistem perlu 

diperhatikan, karena dengan adanya hal seperti ini dimungkinkan 

bahwa ada kesalahan dalam pembukaan tab yang cocok terhadap 

transaksi yang diinginkan, apalagi saat organisasi memutuskan 

untuk merekrut karyawan baru tentu perlu pembiasaan sebelum 

karyawan terbiasa menggunakan sistem. Maka hanya perlu 1 jendela 

login sangat penting bagi suatu sistem informasi akuntansi. 

2.5 Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan 

- Kelemahan 

Dalam hal ini organisasi sudah mempraktikkannya dengan baik, 

sehingga segala hal yang tidak diinginkan dapat dihindari, juga jika 
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semua sudah terlaksana dengan baik tentu kegiatan organisasi dapat 

berjalan dengan lancar. 

- Saran 

Sebaiknya data transaksi setaun terakhir juga dibuatkan salinanya 

sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih punya 

salinan dari dokumen sumber tersebut. Karena jika dokume sumber 

sudah hilang maka data yang dapat dipercaya hanyalah data yang 

ada dalam sistem informasi akuntansi yang mungkin saja belum 

terbukti kebenarannya. 

2.6 Pengamanan aset, catatan, dan data 

- Kelemahan 

Kelemahan yang ditemukan disini terkait dengan tidak adanya 

prosedur penanggulangan saat data hilang atau bocor kepada pihak 

lain. Padahal prosedur ini sangat penting mengingat sebuah data 

akan mempengaruhi kegiatan dan kesimbangan dalam organisasi. 

Dengan hilangnya data, maka rantai kegiatan organisasi dapat 

dikatakan terputus, apalagi jika sampai data hilang tersebut benar-

benar hilang (semisal dalam hal ini benar benar terjadi hal yang tidak 

diinginkan seperti terjadi kebakaran) tentu akan memberikan 

dampak yang besar bagi organisasi. 

- Saran 

data diamankan dengan cara membuat salinannya terutama untuk 

data transaksi dalam setahun terakhir. Jika hal ini dilakukan maka 
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jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan maka 

organisasi sudah dapat mengantisipasinya. 

Selain itu dengan berkembangnya teknologi saat ini, tentu 

memunginkan organisasi selain melakukan backup di komputer dan 

penyimpanan eksternal, alangkah baiknya untuk mencoba 

melakukan penyimpanan secara cloud karena data dapat diunduh 

sewaktu-waktu dimana saja. 

2.7 Pengecekan kinerja secara independen 

- Kelemahan 

Menurut dari hasil wawancara tidak ditemukan kelemahan dalam 

segi pengecekan kinerja secara independen. Maka dari itu dapat 

diartikan bahwa sistem informasi akuntansi dalam organisasi sudah 

berjalan dengan baik, sehingga dapat dipercaya oleh pihak ketiga. 

- Saran 

Organisasi sebaiknya mempertahankan dan selalu mengadakan 

pemantauan jika suatu waktu ditemukan bahwa sistem melakukan 

kesalahan sehingga menimbulkan data yang tidak dapat dipercaya 

karena dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi itu sendiri. 

4.2.2 Sistem Pengendalian Internal 

1. COSO Integrated Framework 

1.1 Lingkugan Pengendalian (Control Environment) 

- Kelemahan 
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Tidak diketemukan kelemahan yang secara signifikan didalam 

lingkup lingkugan pengendalian, hanya diperlukan sedikit 

memotivasi kepada para anggota koperasi yang merupakan bagian 

dari keluarga koperasi untuk mendukung keberlangsungan hidup 

dan perkembangan bagi koperasi kedepannya. 

Untuk kesalahan pencatatannya sebaiknya ditambah beberapa 

prosedur khusus dalam penanganan kesalahan pencatatan, hal ini 

juga sebagai bahan evaluasi kedepannya baik mingguan, maupun 

bulanan, bahkan tahunan. 

- Saran 

Koperasi dapat memberikan pemahaman kepada para anggota 

koperasi mengenai pentingnya peran anggota dalam koperasi supaya 

perkembangan koperasi dapat dukungan lingkungan yang kondusif. 

Lingkungan yang kondusif akan mendorong organisasi untuk 

berkembang kearah yang lebih baik dikarenakan segenap komponen 

koperasi mendukung hal itu. 

Selain itu untuk meminimalisir kesalahan dapat dibuat catatan atas 

kesalahan yang dibuat sehingga pada akhir bulan atau akhir minggu 

dapat dilihat berapa kesalahan yang ada dan berusaha dikurangi dan 

diminimalisir pada evaluasi berikutnya. 

1.2 Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

- Kelemahan 
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Tujuan koperasi yang bukan berorientasi pada profit melainkan 

mensejehterakan anggotanya. Tetapi keaktifan dari anggotanya 

sendiri merupakan salah satu cara dalam koperasi dalam pencapaian 

tujuannya. Jika semua anggota koperasi hanya pasif tanpa ada 

tindakan nyata merupakan salah satu ancaman bagi perkembangan 

koperasi tersebut.  

Selain itu dengan sudah adanya sistem informasi akuntansi dalam 

koperasi, kecurangan dalam hal pencatatan maupun hal lainnya 

sudah dapat dicegah seminimal mungkin, tetapi justru timbul risiko 

lain yaitu dari kemampuan dari karyawan itu sendiri. Jika 

kemampuan dari karyawan tidak mumpuni bukan tidak mungkin 

akan membuka kembali kemungkinan terjadinya kecurangan dalam 

organisasi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 

- Saran 

Salah satu cara koperasi dalam mengatasi pasifnya anggota koperasi 

ialah dengan cara memeberikan promo menarik kepada para anggota 

yang meminjam supaya meningkatkan keinginan untuk meminjam 

di koperasi. Karena diharapkan dengan adanya kegiatan semacam 

ini anggota akan tergugah untuk meminjam dana melalui koperasi 

dibandingkan melalui bank, dan jika dana ini digunakan dengan 

tepat sasaran juga diharapkan kesejahteraan anggota akan 

meningkat dan mencapai tujuan dari koperasi. 
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Selain itu karyawan perlu dilakukan pelatihan dalam segi 

kompetensi supaya benar benar menguasai sistem informasi 

akuntansi dalam organisasi, juga selain itu perlu ditanamkan nilai 

nilai kejujuran didalam organisasi kepada para karyawan sehingga 

akan meminimalisir bahkan menghilangkan potensi terjadinya 

kecurangan didalam organisasi.  

1.3 Aktivitas Pengendalian (Conrol Activities) 

- Kelemahan 

Tidak ditemukan kelemahan yang mempengaruhi perihal aktivitas 

pengendalian disini, tetapi organisasi perlu tetap memantau segala 

aspek dalam aktivitas pengendalian, karena jika terlambat diketahui 

oleh organisasi justru akan berimbas buruk kepada organisasi itu 

sendiri baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 

- Saran 

Untuk sosialisasi pada leaflet dapat ditingkatkan dari segi isi 

informasi dan seberapa sering informasi dalam leaflet tersebut 

diperbarui. Karena leaflet yang sering diperbarui akan terdapat 

informasi yang baru disediakan oleh koperasi dan akan menambah 

wawasan anggota terhadap koperasi, dan juga semakin 

mengenalkan program maupun produk-produk dari koperasi ini 

sendiri. 

1.4 Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

- Kelemahan 
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Informasi dan komunikasi yang dilakukan koperasi sudah cukup 

baik. baik kepada pihak luar koperasi dalam hal ini pihak ketiga, 

pengurus dan pengawas koperasi maupun anggota koperasi sendiri. 

Dengan jalur informasi dan komunikais yang jelas dalam koperasi 

tentu alur informasi dalam koperasi semakin jela sdan transparan 

dan tentunya menunjukkan bahwa pengendalian internal yang ada 

didalam koperasi sudah berjalan dengan baik. 

- Saran 

Koperasi meningkatkan hubungan dengan pihak ketiga sebagai 

salah satu cara pencegahan terhadap tindakan kecurangan. Dengan 

berbagi informasi dan komunikasi dengan koperasi lain yang 

tergabung dalam Puskopdit dapat menambah pengetahuan bagi 

koperasi mengenai apa  yang terjadi di koperasi lainnya, juga saling 

sharing pengalaman baik kepada perkembangan organisasi karena 

koperasi bisa belajar dari dinamika yang ada pada koperasi lainnya 

tanpa perlu mengalaminya sendiri.  

1.5 Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

- Kelemahan 

Tidak diketemukan kekurangan yang signifikan didalam aktivitas 

pemantauan dalm koperasi karena semua sudah berjalan dengan 

baik. Sebuah masalah memang ada yang tidak bisa diselesaikan 

secara instan apalagi koperasi memiliki dasar kekeluargaan, yang 

dimana tentu semua anggotanya diharapkan ikut mengambil 
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keputusan dan saran terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi. 

Karena jika anggota ikut megambil keputusan terhadap masalah 

yang ada maka keputusan koperasi yang diambil merupakan 

keputusan bersama yang tidak berpihak dan merupakan suara dari 

anggota. 

- Saran 

Yang sudah dilakukan koperasi sudah baik, untuk evaluasi dapat 

dilakukan selain dengan analisis Perals, dapat ditambahkan analisis 

PIECES dan COSO tentang Integrated Framework, karena analisis 

ini bisa dibilang menyangkut evaluasi sistem pengendalian internal 

dalam organisasi dan sistem informasi akutansi dalam organisasi 

sehingga bisa saling menlengkapi dengan analisis pearls. 

4.2.3 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan 

Kecurangan 

1. Berdasarkan hasil wawancara organisasi menetapkan dan menyampaikan 

integritas terhadap etika yang ada didalam organisasi demi menghindari 

terjadinya kecurangan nilai-nilai etis terkait sistem pengendalian internal 

seperti sikap inependensi, menetapkan garis pelaporan dari aktivitas 

koperasi. Nilai-nilai etis juga ditujunnkan oleh organisasi dengan sudah 

melaporkan dengan transparan jika ada terjadi kesalahan pencatatan 

transaksi sehingga dapat dibetulkan dan dilaporkan sebagaimana mestinya, 

tanpa ada yang ditutupi.  
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2. Organisasi berdasarkan hasil wawancara sudah menilai risiko kecurangan 

didalam organisasi, yaitu dari kekurangan kompetensi dari anggota sendiri, 

koperasi juga sudah mengantisipasi dengan memberikan pelatihan dan 

pengetahuan kepada para karyawan. Selain itu risiko dari anggota itu sendiri 

sudah diidentifikasi dan dapat ditemukan solusinya dengan segera. selain 

itu perkembangan organisasi sudah lebih baik dari tahun 2010, dimana pada 

saat itu koperasi mencapai titik terendahnya, sekarang koperasi sudah 

bangkit dan siap berkembang lagi. 

3. Organisasi sudah mengembangkan aktivitas pengendalian kecurangan 

secara preventif dengan menintegrasikan antara teknologi dan manual 

sehingga dengan terintegrasinya keduanya dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan. Selain itu dengan terintegrasinya sistem informasi akuntansi 

antara koperasi dengan sistem informasi akuntansi dari rumah sakit dapat 

menghindarkan terjadinya kecurangan saat terjadi pembayaran angguran 

pinjaman oleh organisasi. Dan jika semua terintegrasi dengan baik 

merupakan suatu tindakan preventif yang mengontrol dan meminimalisir 

terjadinya kecurangan dalam organisasi. 

4. Organisasi sudah mendapatkan informasi yang tepat mengenai potensi-

potensi kecurangan yang ada didalam organisasi, disamping itu juga sudah 

melakukan pendekatan didalam pencegahan kecurangan yaitu melalui 

penerapan sistem informasi akuntansi didalam organisasi komunikasi yang 

dilakukan dengan pihak lain, dimana dalam hal ini Puskopdit dan koperasi 

lain yang berada dibawah naungan Puskopdit juga dapat memberi informasi 
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terhadap potensi kecurangan yang ada di koperasi lainnya, sehingga 

organisasi dapat mencegahnya terlebih dahulu walaupun belum tentu 

terjadi. Oleh karena itu jalur komunikasi ini perlu ditingkatkan dan 

dipertahankan. 

5. organisasi sudah menunjukan bahwa organisasi menerapkan kelima prinsip 

ini tetapi perlu lebih dikembangkan lagi didalam penerapannya. didalam 

proses pengembangan, organisasi perlu melakukannya secara perlahan dan 

bertahap agar sesuai dengan sasaran dan tujuan dari organisasi. Memang 

dalam prosesnya jika terjadi masalah organisasi tidak dapat langsung 

melakukan pembenahan, ini dikarenakan prinsip koperasi sendiri yaitu 

kekeluargaan, dimana semua keputusan yang menyangkut dengan anggota 

diputuskan melalui Rapat Anggota Tahunan. Tetapi jika masalah masalah 

kecil dan intern sudah dapat diatasi dengan segera supaya potensi terjadinya 

kecurangan sudah tidak ditemukan. 
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