BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Sistem
Sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah LinkPod Artaboga, perusahaan
telah menggunakan sistem LinkPod Artaboga lebih dari 10 tahun lamanya.
Sistem linkpod dirancang oleh kantor pusat yang terdapat di Jakarta dan
digunakan serentak oleh seluruh kantor wilayah PT. Arta Boga Cemerlang.
Sistem tersebut selalu di upgrade dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan
dan kebutuhan perusahaan. Pada sistem LinkPod tersebut, terdapat 8 menu
utama yaitu master, inventory, penjualan, account receivable, kas bank, analisa,
utility, dan help. Menu yang terdapat pada inventory yaitu purchase order,
penerimaan, pengeluaran, warehouse, opname, lain-lain. Menu yang terdapat di
dalam penjualan yaitu canvass dan taking order. Menu yang terdapat di dalam
account receivable yaitu tagihan, cek/giro, hapus/cadang, laporan-1, laporan-2,
dan opname faktur. Menu yang terdapat pada kas bank yaitu transaksi kas/bank,
laporan, dan proses. Menu yang terdapat pada analisa yaitu analisa inventory,
analisa penjualan, analisa account receivable, dan analisa financial. Menu yang
terdapat didalam utility yaitu tools, laporan, penutupan, sistem, user,
extract/loading, netbook, smartcash, delete procedure dan maintenance user
connection. Sedangkan menu yang terdapat pada help yaitu berisi seputar
panduan-panduan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem tersebut.
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4.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal
Berikut adalah analisis sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh
PT. Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara, yang terdiri dari
pengendalian sistem informasi akuntansi dan pengendalian sistem informasi
berdasarkan komputer yang terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian
aplikasi. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
4.2.1 Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi (COSO)
4.2.1.1 Lingkungan pengendalian
1. Komitmen atas integritas dan nilai etika
pada saat karyawan melakukan interview dan diterima kerja
oleh perusahaan, maka karyawan diharuskan untuk membuat
surat perjanjian MOU (memorandum of understanding) yang
berisi bahwa karyawan bersedia mematuhi seluruh peraturan
yang ada didalam perusahaan dan bertanggung jawab atas
tugas yang diberikan. Perusahaan juga telah menetapkan
perjanjian kontrak kerja minimal selama 2,5 tahun lamanya
untuk bagian level 2 up, jika karyawan tidak mampu
menyelesaikan tanggung jawab (mengundurkan diri) dari
perusahaan selama kurang dari 2,5 tahun, maka karyawan akan
dikenakan biaya penalty sebesar lima puluh juta rupiah.
Sedangkan untuk salesman, perusahaan telah menetapkan
kontrak kerja minimal selama 1 tahun lamanya, jika salesman
tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab (mengundurkan
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diri) dari perusahaan selama kurang dari 1 tahun, maka
salesman akan dikenakan biaya penalty

sebesar dua juta

rupiah. Tetapi praktek yang terjadi, ketika ada karyawan yang
kabur dari tanggung jawab sebelum waktu yang telah
ditetapkan, perusahaan tidak mencari karyawan tersebut dan
karyawan tersebut bebas dari biaya penalty. Perusahaan tidak
memiliki peraturan tertulis mengenai komitmen atas integritas
dan nilai-nilai etika dalam bekerja, tetapi perusahaan
mempunyai beberapa tipe kasus yang sering terjadi di dalam
perusahaan secara tertulis beserta sanksinya. Semua tipe kasus
memiliki sanksi yang sama yaitu zero tolerance (tidak ada
toleransi), ketika ada karyawan yang melanggar peraturan,
maka akan langsung di kelompokkan ke dalam tipe kasuskasus yang telah dibuat perusahaan, setelah itu karyawan harus
mengganti sebesar kerugian yang disebabkan dan di PHK
(putus hubungan kerja). Ketika karyawan tidak sanggup
membayar atau melarikan diri, maka perusahaan akan
membawa kasus tersebut ke dalam hukum, kebijakan yang
dilakukan perusahaan sudah sangat tegas, sehingga karyawan
yang ingin melakukan kecurangan, korupsi, atau pelanggaran
lain alan berpikir dua kali.
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Gambar 4.2.1.1.1
Contoh Kasus dan Sanksi Tertulis

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi
Mengenai visi dan misi, perusahaan memiliki visi dan misi
secara tertulis dalam bentuk bingkai yang terdapat di dalam
dinding perusahaan. Setiap pagi, perusahaan juga mengadakan
briefing per setiap divisi untuk mengingatkan tanggung jawab
masing-masing tim. Perusahaan mempunyai beberapa sanksi
tertulis mengenai kasus-kasus yang sering terjadi didalam
perusahaan, tetapi perusahaan tidak memiliki peraturan tertulis
mengenai tata tertib karyawan. Peraturan tata tertib karyawan,
kebanyakan hanya berdasarkan kesepakatan saja dan
diberitahukan secara lisan. Hal ini akan dapat merugikan

lxxix

perusahaan karena ketika karyawan melakukan pelanggaran
yang sangat fatal perusahaan tidak dapat memproses kasus
tersebut ke dalam hukum, karena perusahaan sendiri tidak
memiliki peraturan tertulis yang dapat dijadikan sebagai
acuan, maka sebaiknya perusahaan membuat peraturanperaturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan secara tertulis,
dan diperbaharui sesuai dengan dengan kesepakatan yang baru
dibuat beserta sanksi-sanksi nya agar para karyawan tidak
lupa, dan tertib dengan peraturan yang ada. Perusaahaan juga
disarankan

untuk

membuat

peraturan

tertulis,

karena

pembuatan peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin
keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara
kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman
bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas
kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja
harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha,
dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan
perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.

Menurut

pasal

111

undang

–

undang

ketenagakerjaan, peraturan perusahaan yang dibuat sekurang kurangnya harus memuat beberapa hal yaitu hak dan
kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-
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syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu
berlangkunya peraturan perusahaan.

Gambar 4.2.1.1.2
Visi dan Misi Perusahaan

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

3. Struktur organisasional
Perusahaan memiliki struktur organisasi yang tertata dengan
jelas dan telah memiliki pembagian penetapan tanggung jawab
yang jelas di setiap divisi. Struktur organisasi perusahaan
terdiri dari dua bagian yaitu bagian front end dan bagian back
end. Bagian front end adalah bagian penjualan, sedangkan
back end adalah bagian operasional.
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Gambar 4.2.1.1.3
Struktur Organisasi Perusahaan (Bagian Front End)

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

Setiap divisi memiliki penetapan tugas dan tanggung jawab
masing – maasing, yaitu :
 Kepala wilayah bagian penjualan
Bertanggung jawab memimpin dan mengelola seluruh
kegiatan penjualan didalam perusahaan, mendapatkan
market share sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan dari
waktu ke waktu baik secara omset penjualan maupun
kualitas.
 Kepala cabang bagian penjualan
Bertanggung jawab memimpin dan mengelola kegiatan
usaha yang ada di kantor cabang, membangun nama baik
kantor cabang dengan image yang positif, pengendali
resiko, merealisasikan profit yang ditargetkan masing
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masing cabang, pencari solusi atas berbagai masalah yang
ada di cabang.
 Sales manajer bagian penjualan
Bertanggung jawab membuat target penjualan dan strategi
pencapaiannya, membuat aktivitas plan pekan dan bulanan
untuk mencapai target penjualan, mengarahkan dan
menggerakan masing masing tim supervisor sesuai
aktivitas plan, memonitor aktivitas masin-masing tim
supervisor terhadap target penjualan dan tindakan
perbaikan dan pengembangan personal.
 Sales supervisor bagian penjualan
Bertanggung jawab mengkoordinasi tim penjualan agar
dapat meningkatkan tingkat penjualan dan memastikan
penjualan sesuai dengan target, membantu salesman,
memberikan pelatihan dalam mencari dan melayani
konsumen, juga membantu mengatasi permasalahan
salesman, ikut serta mendampingi salesman, membuat
strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada salesman,
memonitoring aktivitas salesman, penjualan, pembayaran
customer dari tim salesman, membuat laporan penjualan
salesman harian, mingguan dan bulanan.

lxxxiii

 Salesman
Bertanggung jawab melakukan penjualan dengan cara
bertatapmuka dengan customer, mengadakan analisa
pasar, aktif mengupayakan target penjualan, melakukan
rekap hasil orderan yang telah diterima, serta menjamin
kepuasan pelanggan.

Gambar 4.2.1.1.4
Struktur Organisasi Perusahaan (Bagian Back End)

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

Setiap divisi memiliki penetapan tugas dan tanggung
jawab masing – masing, antara lain :
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 Kepala wilayah bagian operasional
Bertanggung jawab mempin dan mengelola seluruh
kegiatan perusahaan di wilayah, bertanggung jawab atas
kualitas pelayanan sesuai standart perusahaan dari segi
pengiriman dan kualitas produk.
 Kepala cabang bagian operasional
Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kantor
cabang sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
 Kepala bagian AR (keuangan)
Bertanggung jawab merekap tagihan, bertugas sebagai
reminder tagihan kepada bagian penjualan, bertanggung
jawab atas keluar masuknya keuangan dalam perusahaan.
 Kepala bagian EDP (electronic data processing)
Bertanggung jawab atas kualitas network di dalam
perusahaan dan mengontrol tablet yang digunakan oleh
salesman untuk dagang, serta bertangung jawab atas semua
komputer yang ada di dalam kantor.
 RHR (regional human resource)
Bertanggung jawab merekrut karyawan level 2 up
(supervisor keatas).
 HRD (human resources department)
Bertanggung jawab merekrut salesman dan menglola
SDM.
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 Kepala bagian kendaraan
Bertanggung jawab mengurus semua kendaraan yang
digunakan oleh perusahaan.
 Kepala bagian logistic
Bertanggung jawab atas gudang dan keluar masuknya
barang (area jawa tengah utara).
 ADM log
Bertanggung jawab mengurus admin.
 PGT
Bertugas mengangkat keluar masuknya barang (kuli
gudang).
 Supervisor operasional
Bertanggung jawab mengurus operasinal di kantor depo.
 Kepala bagian STE
Bertanggung jawab mengatur rute salesman , kiriman, titik
jps pada tablet yang digunakan salesman, memantau
kecamatan yang belum tergarap, dan melakukan survei
toko.
 Kepala bagian PBK
Bertanggung jawab mengurus pajak, faktur pajak, serta
menyimpan arsip-arsip penting.
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 Kepala bagian SDA
Bertanggung jawa membantu tim penjualan memberikan
data pencapian penjualan, monitoring program, promosi,
dan monitoring salesman.
 Kepala bagian legal
Bertanggung jawab mengurus kasus-kasus yang terjadi
didalam perusahaan, berhubungan dengan hukum, sewa
notaris dan lain lain.
 Controller
Bertanggung jawa mengatur keluar masuk uang di
perusahaan dan membuat perincian gaji karyawan.
Menurut peneliti, struktrur organisasi bagian front end dan
back end sudah cukup baik, karena per divisi memiliki
tanggung jawab yang berbeda dan tidak ada kerangkapan
tanggung jawab, sehingga tidak membebani karyawan satu
dengan yang lainnya, dan tidak memicu terjadinya kecurangan
di dalam perusahaan. Tetapi di dalam perusahaan hanya ada
struktur organisasi saja, perusahaan belum memiliki job
description yang menjelaskan secara detail dan tertulis
mengenai tugas dan tanggung jawab setiap bagian karyawan,
hal ini memicu terjadinya kekeliruan tanggung jawab atas
divisi satu dengan yang lainnya, ketika ada karyawan yang
baru bekerja maka akan rawan terjadinya kekeliruan tugas dan
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tanggung jawab. Struktur organisasi yang dibuat oleh
perusahaan sudah cukup baik karena mengandung 6 elemen
struktur organisasi, Stephen dan Timoty (2008) yang telah
ditemukan oleh peneliti sebelumnya yaitu spesialisasi
pekerjaan, pengelompokan, rantai komando, alur kendali,
formalisasi, sentralisasi / desentralisasi. Mengenai elemen
pertama yaitu spesialisasi pekerjaan yang dimaksud adalah
struktur ditentukan oleh spesialisasi masing - masing pekerja
dan pekerjaan. Organisasi untuk mencapai tujuannya perlu
mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan yang akan ditangani.
Konsekuensinya, organisasi harus menentukan pihak-pihak
yang

bertanggungjawab

menanganinya

sesuai

dengan

spesialisasi masing-masing individu. Elemen yang kedua yaitu
pengelompokan,

pengelompokan

dilakukan

berdasarkan

kebutuhan spesifik organisasi, seperti wilayah, proses dan
tanggungjawab. Elemen ketiga yaitu rantai komando, hal ini
mengedepankan adanya hubungan instruktif yang terukur dan
terkontrol. Tanpa rantai komando, pertumbukan kewenangan
dapat terjadi. Rantai komando berjenjang dari tingkatan
tertinggi ke tingkatan terbawah. Elemen keempat yaitu alur
kendali, aspek pengendalian menjadi kunci dalam organisasi
yang berarti, struktur juga harus melambangkan adanya proses
pengedalian pada masing-masing unit atau secara keseluruhan.
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Elemen yang ke lima yaitu formalisasi, yaitu pembakuan
aturan kerja dan hubungan yang menjadi konsekuensi dari
terbentuknya

struktur

perlu

dilakukan

dalam

sebuah

organisasi. Kemudian elemen yang terakhir yaitu sentralisasi
atau desentralisasi, kedua istilah ini menunjukkan sejauh mana
pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh masing-masing
unit.

4. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab
Mengenai tanggung jawab karyawan, tanggung jawab
ditanggung per divisi nya masing-masing, tanggung jawab
bagian penjualan dapat dilihat dari pencapaian omset, jika
tidak dapat mencapai target, maka bagian penjualan memiliki
konsekuensi khusus berdasarkan kesepakatan. Tanggung
jawab karyawan bagian operasional dapat dilihat sesuai
dengan kinerjanya, ketika karyawan mengalami permasalahan
dan terbukti merugikan perusahaan, maka karyawan tersebut
akan menanggung kerugiannya bersama dengan tim per
divisinya. Perusahaan tidak memiliki job description secara
tertulis, khususnya bagian salesman hanya diberikan training
selama 5 hari saja. Perusahaan juga memberikan pelatihan
kerja kepada bagian penjualan dan operasional, tetapi
pelatihan kerja tidak diadakan secara rutin, tergantung
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keputusan dari manager trainee yang diadakan di kantor pusat
yaitu di Jakarta. Untuk karyawan baru, diharuskan mengikuti
pelatihan kerja di kantor pusat selama 1 bulan, setelah itu
selama 6 bulan karyawan akan dinilai kinerjanya, jika lulus
maka akan menjadi pegawai tetap, jika tidak maka akan
diberhentikan. Menurut peneliti, perusahaan diharuskan untuk
membuat job description karena job description merupakan
bagian penting dari sistem pengembangan sumber daya
manusia. Menurut konsultan pengembangan organisasi, job
description dapat dikatakan sebagai peta yang memberikan
arah kepada organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai. Menurut peneliti sebelumnya, Haris (2013) job
description yang baik harus yang baik harus dapat menjelaskan
dan berfokus pada pekerjaan itu sendiri dan bukan kepada
personil yang mengisi pekerjaan tersebut. Menurut Konsultan
Pengembangan Organisasi, adanya job description juga dapat
memberikan bebarapa manfaat bagi organisasi, antara lain :
-

Bagi atasan, untuk dapat memaksimalkan peran dan
tanggung

jawab

bawahan

dalam

melaksanakan

pekerjaanya.
-

Pemimpin organisasi, sebagai pemimpin untuk dapat
memimpin dan memberikan motivasi agar setiap personil
sebagai pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal.
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-

Pemegang jabatan, sebagai panduan dan pedoman kerja
serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan
diharapkan dari organisasi. Dengan adanya panduan dan
pedoman kerja, segala pikiran. Usaha, dan energy dapat
difokuskan dalam pekerjaan.

-

Perekrut, dalam proses rekruitmen personil bagian
perekrut dapat mengetahui kandidat yang tepat dan paling
cocok sesuai kebutuhan jabatan.

-

Trainer, untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi
pemegang jabatan. Dengan kebutuhan yang spesifik
secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja
pemegang jabatan.

-

Assessor, dalam kaitan pengukuran kinerja assessor dapat
melakukan analisis terhadap pemegang jabatan dengan
menggunakan tool seperti competency assessment dan in
depth interview.

-

Perencana karir, untuk menempatkan individu sesuai
dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan orgnasisasi.

-

Perencanaan dan pengembangan organisasi, untuk
membuat perencanaan dan pengembangan organisasi
yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis
peran atau tanggung jawab yang diperlukan.
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-

Job evaluator, untuk membobot jabatan dan jabatan lain
didalam organisasi.

5. Kebijakan dan praktik praktik dalam sumber daya
manusia
Didalam perusahaan, hubungan antara karyawan satu dengan
yang lainya sangatlah akrab sehingga komunikasi yang terjalin
juga sangat baik. Perusahaan juga sering mengadakan
beberapa acara yang bertujuan untuk membangun keakraban
antar karyawan. Beberapa acara tambahan akan diadakan jika
perusahaan mendapatkan insentif yang lebih, tetapi hanya
diikuti oleh bagian kabag up. Dengan seringnya diadakan
acara-acara tersebut juga memicu kenyamanan dalam menjalin
komunikasi antar karyawan. Didalam perusahaan juga ada
penaikan dan penurunan jabatan sesuai dengan kinerjanya
masing-masing, yang ber hak menaikkan dan menurunkan
jabatan adalah kepala divisi masing-masing. Perusahaan juga
memberikan THR (tunjangan hari raya) kepada karyawannya.
THR (tunjangan hari raya) yang diberikan umumnya sebesar 1
kali gaji yang biasa diterima. Untuk bagian penjualan, THR
(tunjangan hari raya) yang diberikan sebesar 1 kali gaji yang
biasa diterima ditambah dengan rata-rata insentif selama 3
bulan. Bagi karyawan muslim akan dibagikan THR (tunjangan
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hari raya) saat hari raya idul fitri, sedangkan karyawan non
muslim akan dibagikan THR (tunjangan hari raya) saat hari
raya natal. Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada
karyawan yang telah bekerja selama 5 tahun lamanya,
apresiasi tersebut berupa logam mulia seberat 5 gram, dan
untuk karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun lamanya
akan diberikan apresiasi berupa logam mulia seberat 10 gram.
Perusahaan juga memberikan 1 unit motor setiap tahunnya
kepada salesman. Menurut peneliti, reward yang diberikan
kepada karyawan dapat memberikan motivasi kerja kepada
karyawan agar lebih semangat dalam bekerja, meningkatkan
kepuasan kerja karyawan, meningkatkan loyalitas dan
kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan partisipasi
karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan
mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugastugas nya, juga mengurangi tingkat turnout. Bahkan dilansir
dari Forbes (2017) Sembilan puluh persen karyawan yang
sering mendapatkan penghargaan dari atasannya menunjukan
punya rasa kepercayaan tinggi pada atasannya tersebut.
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Tabel 4.2.1.1
Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Lingkungan Pengendalian
Komponen

Indikator

Komitmen atas
integritas



dan



atas

Kesimpulan

Karyawan yang telah bekerja di Perusahaan
perusahaan

telah

melewati baik

Rekomendasi
telah

dalam

cukup Perusahaan

menerapkan untuk

disarankan
membuat

integritas sebagai

tahap interview dimana saat komitmen atas integritas peraturan tata tertib dan

prinsip

melakukan proses tanya jawab, sebagai

dasar

calon

Adanya deskripsi

berkomitmen

mengenai

jawab atas tugas yang diberikan tata
yang

dan

karyawan

juga

membuat

jujur

integritas sebagai prinsip dasar
kerja

Komitmen

dapat

dilihat

atas pelanggaran
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tertib,

dan

etika

surat karyawan secara tertulis.

perjanjian.

sanksi

dasar etika karyawan secara

bertanggung belum memiliki peraturan

jujur dan tidak

Adanya

prinsip

telah bekerja, namun perusahaan tertulis.

bekerja

perilaku





Adanya
komitmen

nilai etika

Kondisi perusahaan

atas

dari

yang

dilakukan

bagaimana performa karyawan

karyawan

menjalankan tugasnya.


Perusahaan

tidak

memiliki

deskripsi mengenai perilaku
yang jujur dan tidak jujur.


Perusahaan memiliki sanksi
tertulis mengenai kasus-kasus
yang sering terjadi di dalam
perusahaan beserta sanksinya.

Filosofi

pihak



Adanya visi – misi

manajemen dan

yang jelas dalam

gaya beroperasi

perusahaan




Perusahaan memiliki

visi dan Perusahaan

cukup Perusahaan

disarankan

baik dalam filosofi pihak untuk

misi secara tertulis.


telah

Adanya briefing yang dilakukan manajemen

dan

gaya peraturan

membuat
-

peraturan

Adanya

rutin setiap pagi, membuat para beroperasi,

tetapi yang dibuat berdasarkan

pemahaman

karyawan ingat akan tanggung perusahaan

belum kesepakatan

mengenai perilaku

jawabnya masing masing.


bertanggung
jawab

untuk

membuat

Perusahaan memiliki sanksi bagi yang
karyawan
pelanggaran,

yang
tetapi
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aturan-aturan peraturan yang tertulis

berlaku

didalam agar lebih jelas dipahami

melakukan perusahaan secara tertulis.
beberapa

menjadi

seluruh
perusahaan.

karyawan

mencapai

tujuan

perusahaan


Adanya

aturan

belum

diungkapkan

secara

tertulis

dan

hanya

berdasarkan kesepakatan saja

sanksi

atas pelanggaran

yang

yang

lisan.

dilakukan

dikoordinasikan

secara

karyawan
Struktur
organisasional



Adanya struktur



mempunyai Struktur organisasi didalam -

Perusahaan

organisasi yang

struktur organisasi yang tertata perusahaan

tertata

dengan jelas.

dengan

baik

yang



dengan
memiliki beserta

Perusahaan

telah

baik

tertata

dan

jelas

pembagian

dan

penetapan penetapan tanggung jawab

mencermin-kan

pembagian

pemisahan

tanggung jawab yang jelas masing-masing divisi.

masing

disetiap divisi.

fungsi

masing

dan

yang

memiliki otoritas
tanggung jawab
yang jelas
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Adanya
pembagian

dan

penetapan
tanggung jawab
yang jelas atas
masing

masing

fungsi dan tugas
dalam
perusahaan

Metode

untuk





Adanya

jawaban Perusahaan

Pertanggung

telah

memberikan

tanggung jawab

mengenai pencapaian tujuan baik

otoritas

dari

perusahaan ditanggung oleh memberikan otoritas dan waktu

dan

tanggung jawab

masing

masing individu
terkait

dengan

tanggung

tiap divisi.


Perusahaan tidak memiliki job training

pencapaian

description

tujuan

khususnya

perusahaan.

hanya

dalam

cukup Perusahaan

secara

salesman

diberikan

training
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jawab,
untuk

tertulis, belum maksimal.

bagian

metode untuk

disarankan

menambahkan
training

untuk

tetapi salesman, agar salesman

salesman benar-benar

maksimal

dalam memahami tugas
serta tanggung jawabnya
dan

meminimalisir




selama 5 hari saja, sehingga

terjadinya

description

membuat salesman yang masih

dalam bekerja.

Adanya pelatihan

baru menjadi sering bingung

pegawai

dan kurang paham apa yang

Adanya

job

menjadi tanggung jawabnya.


Perusahaan juga memberikan
pelatihan kerja untuk karyawan
bagian

penjualan

dan

operasional, tetapi tidak rutin,
tergantung

keputusan

MT

(manager trainee), dan training
diadakan di Jakarta (kantor
pusat). Untuk karyawan baru,
diharuskan mengikuti pelatihan
kerja di Jakarta (kantor pusat)
selama 1bulan lamanya, setelah
itu selama 6 bulan karyawan
akan di nilai dalam kerjanya,
jika lulus maka akan menjadi
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kesalahan

pegawai tetap, jikat tidak maka
akan diberhentikan.

Kebijakan dan
praktik

–

praktik

dalam

sumber

daya

manusia



kebijakan





Adanya
dan

Didalam perusahaan hubungan Perusahaan
antara karyawan satu dengan baik
lainnya

sangatlah

pengevaluasian

sehingga

komunikasi

Adanya

terjalin

pemberian

Perusahaan juga mengadakan

kompensasi,

event – event guna untuk

pelatihan

dan

promosi pegawai

juga

sangat

baik.

masing

masing

karyawan,

bagian

atasan

maupun

Beberapa

event

tambahan akan diadakan jika
perusahaan

mendapatkan

insentif yang lebih tetapi hanya
dapat diikuti oleh bagian kabag
up. Dengan adanya event –
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dan

cukup -

mengelola
praktik

yang sumber daya manusia.

membangun keakraban antara

bawahan.

dalam

akrab, kebijakan

praktik mengenai

telah

event

tersebut juga memicu

kenyamanan dalam menjalin
komunikasi antar karyawan.


Didalam perusahaan juga ada
kenaikan

dan

jabatan
kinerja

penurunan

tergantung
masing

karyawan.

-

sesuai
masing

Perusahaan

memberikan
karyawannya.

THR
THR

juga

kepada
yang

diberikan umumnya sebesar 1x
gaji yang biasa diterima. Untuk
bagian penjualan, THR yang
diberikan sebesar 1x gaji yang
biasa diterima ditambah dengan
rata rata insentif selama 3bulan.
Bagi karyawan muslim akan
dibagikan THR saat hari raya
idul fitri, sedangkan karyawan
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non muslim akan dibagikan
THR saat hari raya natal.
Perusahaan juga memberikan
apresiasi

kepada

karyawan

yang telah bekerja selama 5thn
lamanya,

apresiasi

tersebut

berupa logam mulia seberat
5gram, dan untuk karyawan
yang telah bekerja selama
10thn lamanya akan diberikan
apresiasi berupa logam mulia
seberat 10gram. Perusahaan
juga memberikan 1unit motor
setiap

tahunnya

kepada

salesman.
Sumber : data primer yang diperoleh dari PT.Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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4.2.1.2 Aktivitas pengendalian
1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai
Mengenai otorisasi transaksi didalam perusahaan, seluruh
kegiatan harus diotorisasi sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Contohnya surat jalan harus ada otorisasi dari
pihak ASP (sopir), kepala gudang, dan ADM. Untuk retur,
harus ada otorisasi dari pihak kepala cabang bagian penjualan
dan kepala wilayah bagian penjualan. Pengajuan limit kredit
konsumen, harus ada otorisasi dari pihak kepala wilayah
bagian penjualan dan controller. Sedangkan untuk klaim
beban sewa, uang makan, solar, biaya tol, dan lain-lain harus
ada otorisasi dari pihak keuangan agar dapat diproses.

Gambar 4.2.1.2.1
Surat Jalan Pengeluaran Barang

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

102

Gambar 4.2.1.2.2
Nota Retur

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

2. Pemisahan tugas
Pemisahan tugas didalam perusahaan telah terstruktur dengan
baik, tetapi dalam kondisi tertentu bagian penjualan memiliki
tanggung jawab yang berlebih, contohnya yaitu ketika orderan
melebihi kapasitas kiriman, maka bagian penjualan harus
mengambil tindakan untuk membantu tim operasional mencari
sewaan mobil, yang seharusnya menjadi tanggung jawab tim
operasional. Dengan adanya campur tangan bagian penjualan
terhadap tanggung jawab bagian tim operasional ini akan
sangat memicu kecurangan dalam bekerja, dan kemudahan
untuk memanipulasi data yang dapat sangat merugikan
perusahaan. Sebaiknya perusahaan dapat lebih tegas lagi
dalam pemisahan tanggung jawab, sehingga meminimalisir
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terjadinya kecurangan dalam bekerja. Menurut peneliti
terdadulu, Rosdianne (2014) pemisahan tugas yang baik di
dalam perusahaan juga akan membantu menjalankan proses
pengendalian internal di perusahaan.

3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang
memadai
Mengenai desain pencatatan, telah dibuat semaksimal
mungkin agar lengkap, akurat dan jelas yang ada pada sistem
linkpod. Contoh dalam sistem penjualan terdapat kolomkolom yang menjelaskan detail dari penjualan yang dilakukan
apakah kredit atau tunai, data customer secara lengkap
mencakup nama toko, alamat toko, nomer telepon, tanggal
mulai usaha, kondisi toko, status customer, jenis customer,
rekening toko, dan lain lain serta surat jalan yang dibuat telah
dicantumkan nomer urut untuk meminimalisir kehilangan
yang dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Penjagaan asset dan catatan yang memadai
Penjagaan asset yang dilakukan oleh perusahaan yaitu
menyimpan dokumen-dokumen penting didalam brankas.
Perusahaan juga membatasi akses karyawan untuk masuk ke
dalam gudang atau ruang persediaan dan membatasi karyawan
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untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan id dan
password yang berbeda.

Gambar 4.2.1.2.3
Brankas Perusahaan

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

5. Pemeriksaan independen atas kinerja
Mengenai pemeriksaan independen atas kinerja, pemeriksaan
dilakukan oleh kepala divisi dan menjadi tanggung jawab satu
tim. Tetapi, untuk orderan yang diinput oleh salesman melalui
tablet tidak dilakukan pemeriksaan ulang, dan jika ada
kesalahan input maka sepenuhnya akan menjadi tanggung
jawab salesman itu sendiri.
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Tabel 4.2.1.2
Analisis Pengendalian Sistem Infromasi Akuntansi Tentang Aktivitas Pengendalian

Komponen


Otorisasi
transaksi

Indikator

dan

Kondisi perusahaan

Adanya kebijakan yang
harus

diikuti

oleh



Kesimpulan

Rekomendasi

Didalam perusahaan, pencatatan Perusahaan telah cukup penjualan

didukung

dengan baik

dalam

kegiatan yang

karyawan, otorisasi yang

dokumen pengiriman atau surat melaksanakan

memadai

tepat

jalan dan pesanan pelanggan yang transaksi sesuai dengan

terhadap

aktivitas

setiap

telah di otorisasi. Ketika salesman prosedur
mendapatkan orderan dan diinput ditetapkan.
melalui

tablet,

maka

orderan

tersebut dapat ditarik langsung
oleh tim operasional dan cetak
menjadi faktur.
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yang

otorisasi

telah



Pemisahan
tugas



Tidak ada pegawai yang



Pemisahan

didalam Pemisahan tugas yang Perusahaan

tugas
telah

terstruktur yang

ada

dalam disarankan untuk

diberi tanggung jawab

perusahaan

terlalu banyak

dengan baik, tetapi dalam kondisi perusahaan sudah cukup lebih tegas dalam

Adanya pemisahan

tertentu,

tugas yang jelas

memiliki tanggung jawab yang pemisahan

bagian

penjualan baik,

praktek pemisahan tugas,
tugasnya hal ini dilakukan

masih kurang baik.

lebih besar.


tetapi

Pemisahaan

tugas

untuk
meminimalisir

hanya

terjadinya

dikoordinasikan secara lisan.

kecurangan
dalam bekerja.
Desain

dan



Adanya pencatatan yang



Pencatatan yang telah dilakukan Perusahaan

telah -

penggunaan

akurat dan lengkap atas

akurat dan lengkap dengan acuan menerapkan desain dan

dokumen serta

seluruh aktivitas yang

dari surat jalan.Surat jalan yang penggunaan

catatan

berkaitan

dibuat telah dicantumkan nomer dengan baik.

memadai

yang

urut, hal ini bertujuan untuk
meminimalisir kehilangan yang
dapat terjadi secara disengaja
maupun tidak disengaja.
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dokumen

Penjagaan aset
dan



catatan

Memeliha-ra
tentang

yang memadai

catatan

asset



dan

penting,

informasi yang akurat


Membatasi akses secara

Penjagaan dokumen – dokumen Perusahaan telah cukup didalam baik dalam melakukan

disimpan

brankas yang tertata dengan rapi.


penjagaan terhadap asset

Penjagaan asset telah dilakukan dan
oleh

perusahaan

akses ke ruang computer

membatasi karyawan untuk masuk
dalam

gudang

persediaan

dan

yang

dengan memadai.

fisik terhadap asset serta

ke

catatan

/

ruang

membatasi

karyawan untuk masuk ke dalam
sistem.

Pemeriksaan



Adanya

pemeriksaan

independen

internal

untuk

atas kinerja

memastikan
seluruh

bahwa
transaksi

diproses secara akurat



Pemeriksaan

independen

atas Perusahaan telah cukup Perusahaan

kinerja dilakukan oleh setiap baik dalam melakukan disarankan untuk
divisi

dan

menjadi

tanggung pemeriksaan independen lebih teliti dalam

jawab masing-masing divisi jika atas
ada kesalahan.

kinerja,

perusahaan

Tetapi pencatatan orderan yang memperhatikan

tetapi memeriksa hasil
belum rekap

orderan

lebih sales,

agar

input melalui tablet oleh salesman, khusus atau memeriksa meminimalisir
terjadinya
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sepenuhnya

menjadi

tanggung kembali

hasil

orderan kerangkapan

jawab salesman, apa yang di input sales.

dalam

di tablet akan menjadi faktur

orderan salesman

sesuai apa yang diinput.

yang

Tidak ada pemeriksaan detail

merugikan

order, sepenuhnya sudah menjadi

perusahaan.

tanggung jawab salesman.

Sumber : data primer yang diperoleh dari PT.Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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catatan

dapat

4.2.1.3 Pemantauan resiko
Dalam mengantisipasi ancaman seperti kegagalan sistem ataupun
yang berhubungan dengan sistem yang tidak berjalan optimal,
perusahaan telah memiliki tim khusus yang mengurus sistem
linkpod yang ada di kantor pusat Jakarta. Mengenai perkiraan
biaya dan manfaat, bagian keuangan telah membuat perkiraan
biaya asuransi bangunan, biaya operasional, jamsostek, bpjs,
listrik, sewa truk, insentif dan lain - lain.
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Tabel 4.2.1.3
Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Pemantauan Risiko
Komponen
Penilaian risiko

Indikator


Ada

Kondisi perusahaan

tidaknya



kesimpulan

melakukan Perusahaan

perusahaan

telah

identifikasi

identifikasi

adanya

ancaman,

ancaman yang mungkin terjadi identifikasi

perkiraan

resiko,

ancaman mampu

melakukan
ancaman
yang

menghadapi kemungkinan

terjadi

strategi

pengendalian, dan

ancaman yang mungkin terjadi.

perkiraan

Contoh : Hilangnya file / dokumen

maupun manfaat

telah -

dan perusahaan telah mempunya permasalahan

identifikasi

biaya

Rekomendasi

untuk

didalam perusahaan.

akan membuat kerugian yang
sangat

besar,

perusahaan

maka

telah

dari

itu

menyiapkan

back up file dan juga beberapa
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pengendalian seperti anti virus hal
ini dilakukan untuk menghindari
kehilangan data.
Sumber : data primer yang diperoleh dari PT.Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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4.2.1.4 Informasi dan komunikasi
Pada bagian penjualan, informasi yang dibuat berupa laporan
omset penjualan yang dibuat setiap hari dalam bentuk excel
dengan format yang sudah diberikan, yang harus dikumpulakn
maksimal pukul delapan malam, dan dikumpulkan melalui group
whatssap. Komunikasi yang terjalin lebih sering menggunakan
group whatssap, sehinga dimana user membutuhkan laporan atau
informasi, maka akan segera dipenuhi melalui group whatssap.
Tetapi dalam hal berkomunikasi, perusahaan sangat bergantung
dengan whatssap, ketika adanya ganggung yang menyebabkan
whatssap menjadi error, maka aktivitas untuk memberikan dan
menerima informasi akan menjadi sangat terhambat. Menurut
peneliti, informasi dan komunikasi sangatlah penting , maka dari
itu perusahaan harus melakukan pengendalian yang baik agar
komunikasi tidak terhambat. Menurut Romney dan Steinbart
(2004) tujuan dari infomasi dan komunikasi ini adalah membantu
dalam hal mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan
mengkomunikasikan informasi atas suatu organisasi. Maka dari
itu perusahaan disarankan untuk memilih media berkomunikasi
dengan media yang lebih formal dan yang lebih memiliki
kemungkinan yang kecil terjadi nya kegagalan media yang dapat
menyebabkan proses komunikasi menjadi terhambat.
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Tabel 4.2.1.4
Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Informasi Dan Komunikasi
Komponen
Informasi dan

Indikator


komunikasi

Kondisi perusahaan

Informasi relevan, dapat



yang

dibuat

berupa Perusahaan

rekomendasi

telah Perusahaan sebaiknya

dipercaya, lengkap, tepat

laporan dalam bentuk excel pada menerapkan

menggantikan

waktu, mudah dipahami

bagian penjualan, lengkap dan pengendalian

whatssap

dan

tepat waktu (pukul 21.00) serta informasi

dapat

diuji

kebenarannya.


Informasi

kesimpulan

dapat dipahami bagi user.


sebagai

dan media

untuk

komunikasi dengan berkomunikasi dengan

Komunikasi antara atasan dengan cukup baik.

media

dan

bawahan terjalin dengan baik.

formal lagi, contohnya

bawahan, antar divisi dan

Seringnya, komunikasi dilakukan

melalui email atau web

antar bawahan.

melalui group whatssap, sehinga

khusus

dimana user membutuhkan laporan

menyerupai whatssap.

Komunikasi yang baik
antara

atasan

atau informasi, maka akan segera
dipenuhi melalui group whatssap.
Sumber : data primer yang diperoleh dari PT.Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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yang

lebih

yang dibuat

4.2.1.5 Pengawasan
Perusahaan tidak mengadakan evaluasi kinerja karyawan secara
periodik. Evaluasi akan diadakan ketika adanya kasus yang
melibatkan orang banyak. Evaluasi akan diadakan sesuai
koordinasi atasan, jika tidak ada kasus atau permasalahan maka
perusahaan tidak akan mengadakan evaluasi besar. Perusahaan
juga mempunyai CCTV yang berfungsi unuk melakukan
pengawasan terhadap aktivitas yang ada didalam perusahaan,
tetapi CCTV tersebut sudah tidak dapat berfungsi selama 1 tahun
lebih.
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Tabel 4.2.1.5
Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Tentang Pengawasan
Komponen
Pengawasan

Indikator


Ada
evaluasi

Kondisi perusahaan

tidaknya
atas



kesimpulan

Rekomendasi

tidak Perusahaan kurang Perusahaan

Perusahaan

mengadakan evaluasi kinerja cukup baik dalam membuat

kinerja karyawan

karyawan

dan perusahaan

setiap tahunnya.
Evaluasi

secara

akan

periodik penerapan

jadwal

untuk

melakukan evaluasi kinerja

pengawasan
diadakan evaluasi

sebaiknya

karyawan dan memperbaiki
atas CCTV yang rusak untuk

ketika adanya kasus yang kinerja karyawan,

menambah

melibatkan orang banyak.

terhadap kegiatan yang ada

Evaluasi

didalam perusahaan.

akan

diadakan

sesuai koordinasi atasan, jika
tidak

ada

kasus

permasalahan
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atau
maka

pengawasan

perusahaan

tidak

akan

mengadakan evaluasi besar.
Untuk

pengawasan

tambahan,

perusahaan

memiliki CCTV guna untuk
memantau kondisi didalam
perusahaan,

tetapi

didalam

CCTV

perusahaan

mengalami kerusakan sudah
1tahun lamanya dan belum di
perbaiki.

Sumber : data primer yang diperoleh dari PT.Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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4.2.2 Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer
Menurut

Nugroho

Widjajanto,

pengendalian

sistem

informasi

berdasarkan komputer mencakup pengendalian umum dan pengendalian
aplikasi.
4.2.2.1 Pengendalian umum
1. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem
Mengenai pemisahan tugas dalam fungsi sistem, perusahaan
telah memiliki divisi khusus yaitu divisi EDP (electronic data
processing). Divisi EDP berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1
kepala bagian dan 2 orang staff EDP. Masing masing staff
ditugaskan untuk mengurus segala masalah jaringan internet
didalam perusahaan, server, mengurus kerusakan tablet
salesman, sampai pc yang digunakan didalam perusahan.
Sedangkan kepala bagian EDP bertanggung jawab atas
staffnya dan melakukan pengawasan agar hanya orang yang
berkepentinganlah yang dapat mengakses sistem milik
perusahaan. Operator perusahaan yang dapat mengakses
sistem juga dibagi sesuai bagian masing-masing yaitu hanya
bagian operasional, STE (sales teritory), EDP, dan bagian
keuangan saja.
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2. Pengendalian

manajemen

terhadap

fungsi

dan

pengembangan sistem
Sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh
perusahaan yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja dan
omset pada bagian penjualan, yang diadakan langsung
bersama owner perusahaan ternama Arta Boga Cemerlang,
evaluasi omset diadakan setiap 3 bulan sekali atau tergantung
jadwal dari pemilik perusahaan. Sedangkan evaluasi kinerja
yang ada didalam perusahaan cabang ini belum dijadwalkan,
hal ini akan sangat merugikan perusahaan karena ketika
perusahaan tidak melakukan evaluasi kinerja maka perusahaan
tidak melakukan penilaian secara sistematis untuk mengetahui
hasil kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Menurut
(Widjajanto, 2001) unsur pokok pengendalian manajemen
yaitu adanya evaluasi kinerja secara periodik, dimana setiap
pekerjaan harus di rinci kedalam modul – modul atau tugas –
tugas dan setiap modul atau tugas itu dijadikan dasar lingkup
evaluasi kinerja. Disamping itu, evaluasi kinerja juga dapat
membantu

perusahaan

dalam

menentukan

kebutuhan

pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang
sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan tugas
atau pekerjaan dengan lebih baik di masa mendatang, sebagai
dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan
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atau penentuan imbalan. Perusahaan juga disarankan untuk
membuat akuntansi pertanggung jawaban. Dengan akuntansi
pertanggung jawaban, setiap langkah pengembangan akan
terdorong untuk mengikuti perencanaan sehingga dengan
demikian dapat memperkecil kemungkinan terjadinya cos
overrun ataupun kegagalan proyek (Widjajanto, 2001)

3. Pengendalian akses
Mengenai pengendalian akses fisik, perusahaan menggunakan
brankas untuk menyimpan dokumen – dokumen penting,
tetapi brankas tempat untuk menyimpan dokumen penting
ditempatkan pada tempat terbuka yang dapat dilewati oleh
para karyawan dan tidak dikunci. Tetapi untuk akses masuk
kedalam gudang, hanyalah sekedar meminta ijin kepada
kepala gudang saja. Bagian gudang melakukan stock opname
setiap 1 bulan sekali.
Mengenai pengendalian akses logis, perusahaan telah
memberikan id dan password yang berbeda setiap bagian yang
bersangkutan dalam sistem tersebut, sehingga setiap bagian
hanya dapat mengakses sistem sesuai dengan kebutuhannya.

120

Gambar 4.2.2.1.1
Penataan barang di dalam gudang

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara
Penataan barang menggunakan rak, setiap rak memiliki label
nama produk masing-masing sehingga memudahkan bagian
gudang dalam pengambilan barang.

4. Pengendalian penyimpanan data
Untuk melindungi data, perusahaan melakukan sistem backup
data, tetapi tidak ada penugasan back up data secara rutin.
Back up data hanya dilakukan berdasarkan kesadaran operator
saja. Untuk bagian penjualan, sistem back up data dilakukan
pada laptop masing-masing dan hanya dilakukan menurut
kesadaran diri sendiri. Hal ini akan sangat merugikan
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perusahaan, ketika ada data yang hilang, akan dapat mudah
dimanipulasi dan memberikan celah untuk karyawan yang
akan melakukan kecurangan dalam bekerja.
5. Pengendalian tranmisi data
Mengenai pengendalian transmisi data, perusahaan hanya
menerapkan pengendalian akses logis secara ketat, dengan
menggunakan id dan password yang berbeda untuk setiap
operator, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan
PC.
6. Pembakuan dokumen
Perusahaan

telah

memiliki

dokumen

administratif,

dokumentasi sistem, dan dokumentasi operasi. Didalam sistem
juga terdapat menu khusus yang berisi cara mengoperasikan
sistem beserta panduan-panduan lainnya. Tetapi jika ada
masalah mengenai sistem yang diluar jangkauan bagian EDP,
maka perusahaan harus memanggil tim pusat dari Jakarta
untuk dapat membantu membereskan masalah. Ketika sistem
error, maka perusahaan harus menunda penggunaan sistem,
hal ini akan sangat memakan banyak waktu dan merugikan
perusahaan.
7. Pencegahan kemacetan
Perusahaan melakukan pemeliharaan preventif yaitu dengan
cara selalu melakukan upgrade program secara rutin,

122

menyesuaikan dari kantor pusat yang berada di Jakarta.
Perusahaan juga memiliki genset, sehingga ketika listrik mati
maka genset akan dinyalakan dan tidak dapat menghambat
kegiatan yang ada didalam perusahaan.

Gambar 4.2.2.1.2
Genset

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara
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8. Prosedur perbaikan kerusakan
Perusahaan memilih untuk melakukan back up data, tetapi
perusahaan tidak menetapkan peraturan bahwa data harus di
back up setiap hari, maka back data jarang dilakukan.
Mengenai sistem yang digunakan perusahaan, jika terjadi
permasalahan diluar jangkauan EDP, maka perusahaan harus
memanggil tim dari kantor pusat yang berada di Jakarta, hal
ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga dapat
menghambat proses pengoperasian sistem.
9. Perlindungan PC dan client server
Mengenai pengendalian perlindungan PC dan client server,
perusahaan telah menerapkan prosedur training untuk
karyawan agar dapat benar-benar mampu mengoperasikan PC.
Training dilakukan selama 1 bulan lamanya. Perusahaan juga
memiliki program anti virus yaitu avast dan eset nod32. Tetapi
pada bagian penjualan yang digunakan adalah laptop pribadi /
tablet yang diberikan dari perusahaan, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab penggunaan.
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Tabel 4.2.2.1
Analisis Sistem Pengendalian Umum
Komponen
Pemisahan
tugas
dalam
fungsi sistem

Indikator




Pengendalian
manajemen
terhadap
fungsi
dan



Kondisi perusahaan

Adanya pemisahan
tugas yang efektif
dalam
fungsi
sistem informasi
Tidak
adanya
petugas
yang
memiliki akses tak
terbatas
ke
komputer, program
komputer dan data



Adanya
sistem
akuntansi
pertanggung
jawaban





Didalam perusahaan terdapat divisi
EDP (electronic data processing) yang
diberikan masing-masing tugas untuk
mengurus segala masalah jaringan
internet perusahaan, server, mengurus
kerusakan tablet salesman sampai
komputer yang digunakan didalam
perusahaan.
kabag beserta staff manajemen bagian
teknologi informasi bertangung jawab
untuk mengawasi, agar hanya orang
yang berkepentinganlah yang dapat
mengakses sistem komputer milik
perusahaan.
Kabag keuangan selalu membuat
estimasi biaya guna pembiayaan
sumber daya yang dibutuhkan untuk
dikeluarkan
setiap
bulannya.
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kesimpulan
Perusahaan
telah cukup
baik
memisahkan fungsi
dalam sistem mulai
dari
bagian
penanganan internet /
wifi dalam kantor,
bagian cek komputer
dan proyektor, sampai
dengan
bagian
pengurus kerusakan
tablet salesman.

Perusahaan
telah menerapkan
pengendalian
manajemen terhadap

rekomendasi

pengembangan
sistem
Pengendalian
akses



Ada
tidaknya
pengendalian akses
fisik
dan
pengendalian akses
logis





Perhitungan estimasi biaya dilakukan
setiap bulan meliputi biaya listrik,
biaya iklan dan lain lain.
Pengendalian akses fisik pada
perusahaan ini yaitu dengan cara
penggunaan brankas guna menyimpan
data
/dokumen
–
dokumen,
penggunaan ruangan yang dilindungi
dengan kunci guna untuk menjaga
keamanan setiap ruangan yang ada.
Tetapi akses untuk masuk kedalam
gudang persediaan hanyalah sebatas
ijin dengan kepala gudang saja.
Pengendalian akses logis pada
perusahaan ini yaitu dengan cara
penggunaan id dan password untuk
dapat mengakses sistem.
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fungsi
dan
pengembangan sistem
dengan baik.
Perusahaan
belum
melakukan
pengendalian akses
fisik dengan baik.

Perusahaan
disarankan untuk
melakukan
pengendalian akses
fisik dengan cara
membuat form data
orang-orang yang
masuk dan keluar
gudang, sehingga
dimana ada orang
yang
masuk
kedalam
gudang
harus menuliskan
data yang ada di
form, dan ketika
keluar juga harus
mengisi
form
kembali,
maka
ketika ada barang
gudang yang hilang
akan dapat dilacak

Pengendalian
penyimpanan
data



Pengendalian
transmisi data



Ada
tidaknya
perlindungan data
yang
dilakukan,
pengawasan ketat
penyimpanan file,
penggunaan tape
ring dan pelindung
penulisan disk



Ada
tidaknya
encryption
data,
routing verificaion
procedures, parity
checking, message
acknowledgement
techniques,
dan
data transmission
control





melalui
form
kunjungan gudang
tersebut.
Perusahaan
disarankan untuk
membuat kebijakan
yang
tegas
mengenai back up
data
dilakukan
secara rutin.

Perusahaan menyimpan data data
yang penting ke dalam server.
Selama ini perusahaan sangat
mengandalkan sistem backup, tetapi
backup data tidak rutin dan hanya
dilakukan berdasarkan kesadaran
operator saja.

Pengendalian back up
data yang dilakukan
perusahaan
kurang
baik karena tidak
dilakukan
secara
rutin.

Perusahaan menggunakan encryption
data dalam penginputan data, agar
karyawan tidak dapat mengakses data
tersebut terutama pada data keuangan.
Karna menurut perusahaan, data
keuangan adalah data yang sangat
penting, sehingga tidak dapat diakses
oleh orang lain.
Penggunaan routing verification
bertujuan untuk melakukan setting
masing-masing komputer sesuai
dengan bagiannya.

Perusahaan
telah menggunakan teknik
encryption data dan
routing verification
dengan baik dalam
pengendalian
transmisi data.
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Contoh : bagian accounting hanya
dapat diberikan akses untuk program
yang berkaitan dengan accounting
saja, sehingga data lain yang tidak
berkaitan dengan keuangan tidak
dapat diakses oleh bagian accounting.
Pembakuan
dokumen



Ada
tidaknya
dokumen
administrative,
dokumentasi
sistem,
dan
dokumentasi
operasi



Perusahaan telah memiliki dokumen
administrative, dokumentasi sistem,
dan dokumentasi operasi. Tetapi jika
terjadi error program yang tidak bisa
ditangani oleh tim pengurus EDP
perusahaan, maka perusahaan harus
menunggu bantuan dari orang pusat
yang ada di Jakarta.

Pencegahan
kemacetan



Ada
tidaknya
pemeliharaan



Pemeliharaan
preventif
yang Perusahaan
dilakukan perusahaan yaitu selalu melakukan
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Perusahaan
telah
melakukan
pembakuan dokumen
dengan cukup baik,
tetapi
sangat
bergantung dengan
tim pusat.

Perusahaan
disarankan untuk
mengirimkan tim
EDP
untuk
mempelajari system
Linkpod Arta boga
lebih dalam lagi,
sehingga ketika ada
permasalahan yang
terjadi
didalam
kantor
cabang,
perusahaan
tidak
lagi
bergantung
pada tim pusat yang
berada di Jakarta.
telah -

preventif, sistem
listrik cadangan

Prosedur
perbaikan
kerusakan



Ada
tidaknya
prosedur
pemulihan
yang
baik seperti sistem
cadangan, prioritas
pada
prosedur
pemulihan,
penugasan khusus,
dokumentasi yang
lengkap
dan
fasilitas cadangan
komputer



upgrade program secara rutin
menyesuaikan progam yang telah
dibuat dari pusat.
Perusahaan memiliki listrik cadangan
berupa genset, sehingga dimana listrik
mati, maka genset akan segera
dinyalakan.
PC perusahaan di setting auto save,
sehingga data yang telah diinput tidak
akan hilang ketika listrik mati.
Perusahaan telah melakukan prosedur
kerusakan dengan menggunakan
sistem backup data. Backup data
dalam soft file maupun hard file.
Tetapi backup data tidak dilakukan
secara rutin. Penyimpanan backup
data hard file dan soft file disimpan
pada tempat yang terpisah.
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pemeliharaan
preventif dengan baik
dan juga memiliki
listrik
cadangan
berupa genset.

Pengendalian
perbaikan kerusakan
yang
dilakukan
perusahaan
kurang
baik, perusahaan tidak
melakukan bak up
data secara rutin.
perusahaan juga tidak
memiliki alat alat
alternative yang dapat
digunakan
ketika
sistem tidak dapat
berfungsi
karena
bencana.

Perusahaan
disarankan untuk
melakukan back up
data secara rutin,
dan
perusahaan
disarankan untuk
memikirkan
alternative
lain
ketika system tidak
dapat berfungsi.

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, proteksi sistem
dari ancaman virus.



Didalam perusahaan, karyawan akan
di training terlebih dahulu untuk dapat
mengoperasikan
PC,
training
dilakukan selama 1bulan.
Didalam perusahaan, PC yang
digunakan telah memiliki program
anti virus yaitu Avast dan eset nod32.
Tetapi pada bagian penjualan, yang
digunakan adalah laptop pribadi /
tablet yang diberikan perusahaan,
sepenuhya menjadi tanggung jawab
pengguna, jika terkena virus maka
data akan hilang dan akan menjadi
kacau pada bagian penjualan.
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Penanganan khusus,
hanya
dapat
menunggu bantuan
dari pusat yang ada di
Jakarta, hal ini akan
sangat menghambat
kegiatan
yang
dilakukan
didalam
perusahaan.
Perusahan
telah
cukup baik dalam
perlindungan
PC
dengn memasang anti
virus, tetapi kurang
baik dalam training
pengoperasian
komputer, perusahaan
juga
belum
melakukan
perlindungan
terhadap tablet yang
digunakan salesman
dan
juga
laptop

Perusahaan
disarankan untuk
menambah waktu
training
pengoperasian
computer,
agar
karyawan
lebih
maksimal
lagi
dalam
pengoperasian
komputer
dan
perusahaan
juga
disarankan untuk
memasang antivirus
serentak terhadap

pribadi pada bagian bagian
penjualan
penjualan.
(laptop dan tablet
yang
digunakan
salesman)
Sumber : data primer dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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4.2.2.2 Pengendalian aplikasi
1. Pengendalian boundary
Perusahaan telah menggunakan sistem login untuk dapat masuk
ke dalam sistem dengan menggunakan user id dan password
yang berbeda yang hanya diketahui oleh masing masing admin
yang berwenang. Perusahaan juga menggunakan penggantian
password secara berkala yang dilakukan setiap hari. User id dan
password akan diberikan setiap pagi pada saat briefing.

Gambar 4.2.2.2.1
Login Panel

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara
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Pada saat tes input dilakukan apabila user id dan password tidak
sesuai dalam database, maka sistem akan menolak.

Tabel 4.2.2.2.1
Hasil Tes Input Data Form Login Panel

Nama field

Dummy
data

Kendali
validasi
input
Validity
check

User id

User
yang
tidak ada
di
database

Password

Password Validity
yang
check
salah

Hasil
yang Hasil yang kesimpulan
diharapkan
terjadi
Sistem
mengeluarkan
peringatan,
iystem tidak
dapat
dioperasikan
Sistem
mengeluarkan
peringatan,
sistem tidak
dapat
dioperasikan

Sistem tidak Pengendalian
dapat
sistem baik
dioperasikan

Sistem tidak Pengendalian
dapat
sistem baik
dioperasikan

2. Pengendalian input
Software memiliki tampilan layar yang jelas, mudah dipahami,
dan tidak menyulitkan para penggunanya dalam menginput
data sehingga dapat membantu proses penginputan data stock
barang yang datang dari pusat dan pengelolaan barang mulai
dari field data yang jelas di setiap form yang digunakan beserta
adanya peringatan jika terjadi kesalahan dalam penginputan
data yang berperan sebagai referensi pengecekkan sehingga
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data yang berbentuk kode barang harus sesuai dengan database
yang dibuat. Beberapa tombol juga sangat membantu dalam
proses penginputan data yaitu tombol koreksi dan tombol
mengurutkan data dari awal ke akhir dan sebaliknya.

Gambar 4.2.2.2.2
Menu Aplikasi

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

 Sistem Persediaan
Persediaan barang langsung dikirim dari pabrik yang berada di
Tangerang dan Pandaan. Barang dikirim setiap seminggu
sekali, banyaknya barang yang dikirim sesuai dengan
permintaan dari bagian logistic. Bagian logistic menentukan
besarnya permintaan tersebut dilihat dari rata-rata omset selama
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3 bulan ditambah 20% dari rata-rata omset tersebut. Jika ada
permintaan yang lebih besar dari persediaan, maka salesman
dapat mengajukan surat permintaan barang khusus yang
dikirim ke pabrik.

Gambar 4.2.2.2.3
Surat Permintaan Khusus

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

Untuk meminta tambahan order, maka salesman harus mengisi
form order SPK kiriman langsung. Kemudian SPK yang telah
dibuat oleh salesman diserahkan ke bagian MD (managing
director). Setelah mendapatkan acc dari MD, maka SPK akan
diserahkan ke produsen untuk diproses.
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Gambar 4.2.2.2.4
Input Barang Datang Dari Pabrik

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Ketika ada barang yang datang, maka bagian logistic harus
mengecek dan menginput ke dalam sistem persediaan barang.
Yang wajib di input didalam sistem persediaan yaitu kode
pengirim (didapat langsung dari supir yang mengirim barang,
supir membawa berkas yang berisi keterangan-keterangan
barang-barang yang dikirim), nomer surat jalan, kode ekspedisi,
supir, tanggal surat jalan, nomer mobil, kode barang, quantity.
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Tabel 4.2.2.2.2
Hasil Tes Input Data Barang Datang dari Pabrik
Nama Field

Dummy Data

Kendali
validasi
input

Hasil yang Hasil yang kesimpulan
diharapkan terjadi

Kode
pengiriman

Diinput huruf

Field check

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak

Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik

Diinput
kode Validity
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
Nomer surat Terdapat
data Redundant
jalan
yang diinput dua check
kali
Tidak diisi
Completene
ss check
Kode
Diisi huruf
Field check
ekspedisi
Tidak diisi
Completene
ss check
Supir
Diinput
nama Validity
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
Tanggal
Diinput huruf
Field check
surat jalan
Diinput melebihi Range check
range tanggal
Tidak diisi
Completene
ss check
Nomor
Diinput
nama Validity
mobil
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
Kode barang Diinput
kode Validity
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
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Quantity

Diinput huruf

Field check

Tidak diisi

Completene
ss check

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Gambar 4.2.2.2.5
Daftar stock gudang

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Daftar stock gudang ini bertujuan membantu para penggunanya untuk
melihat sisa stock barang yang tersedia. Daftar stock barang diupdate
setiap hari, setiap bagian menginput barang datang dan barang keluar.
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 Sistem Penjualan
Untuk melakukan input penjualan, diawali dengan menginput
data customer ke dalam form customer. Untuk dapat membuat
file database, maka field yang wajib diisi yaitu field nama toko,
alamat toko / kota, dan kode customer.

Gambar 4.2.2.2.6
File Database Customer

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara
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Tabel 4.2.2.2.3
Hasil Tes Input Data File Database Customer
Nama
field
nama

kota

Kode
customer

Dummy
data
Diinput
angka
Tidak diisi
Diinput
angka
Tidak diisi

Kendali
validasi input

Hasil yang
diharapkan

Field check
Completeness
check
Field check

Completeness
check
Kode
Redundant
diinput dua data check
kali
Kode yang Sequence
tersusun
check
urut diganti
dengan
kode yang
lain
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Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Hasil
yang
terjadi
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

kesimpulan

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak

Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik

Gambar 4.2.2.2.7
Surat pre SPL

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Ketika salesman memberikan data orderan dari customer, maka
admin harus membuat pre SPL (surat pesanan pelanggan) untuk
di proses menjadi SPL. Beberapa field yang wajib diisi untuk
membuat pre SPL yaitu nomer pre SPL, kode customer, tanggal
pesan, tanggal rencana kirim, kode barang, dan quantity.
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Tabel 4.2.2.2.4
Hasil Tes Input Data File Pre SPL
Nama Field

Dummy Data

Nomer
SPL

pre Kode
dapat
diinput dua kali
Kode
yang
tersusun
urut
nomor
diganti
dengan
kode
yang lain
Tanggal
Diinput huruf
pesanan
Tidak diisi
Tanggal
rencana
kirim

Diinput huruf

Kode
customer

Diinput huruf

Tidak diisi

Kendali
validasi
input

Hasil yang Hasil yang kesimpulan
diharapkan terjadi

Redundant
check
Sequence
check

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Field check

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Sistem
menolak
Sistem
menolak
Sistem
menolak

Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik
Pengendalian
sistem baik

Completene
ss check
Field check
Completene
ss check
Field check

Diinput
data Validity
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
Kode barang Diinput huruf
Field check

Quantity

Diinput
data Validity
yang tidak ada check
didalam database
Tidak diisi
Completene
ss check
Diinput huruf
Field check
Tidak diisi

Completene
ss check
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Setelah melakukan pembuatan pre SPL, maka admin harus
menginput nomor pre SPL yang sudah dibuat, dan sistem akan
langsung dapat membuat surat SPL yang sudah fix tersebut,
ketika pesanan pada sile SPL melebihi persediaan, maka sistem
akan langsung dapat memberikan peringatan. Ketika jumlah
total pesanan pelanggan, kurang dari batas minimal pesanan
yang ditentukan sebesar tiga ratus ribu rupiah, maka sistem
akan langsung memberikan peringatan seperti gambar yang ada
dibawah ini,
Gambar 4.2.2.2.8
Peringatan Batas Minimal Transaksi

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara
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3. Pengendalian proses
Dalam pengendalian proses, software yang dipakai untuk
persediaan dan penjualan telah mampu melakukan beberapa
programmed checks, yaitu mendeteksi tidak terprosesnya data
dengan memberikan peringatan data tidak ada atau peringatan
bahwa data sudah ada, menguji perhitungan arimatika. Serta
menjamin ketetapan posting persediaan. Software mampu
memberikan posting pada laporan persediaan barang setiap
hari.

Gambar 4.2.2.2.9
Programmed checks menguji ketetapan posting sistem
persediaan

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara
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Seperti gambar diatas, software yang digunakan sistem
persediaan

mampu

memberikan

posting

pada

laporan

persediaan barang setiap harinya.

Gambar 4.2.2.2.10
Programmed checks menjamin perhitungan aritmatika

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

Seperti gambar diatas, sistem mampu memberikan perhitungan
aritmatika dengan mengalikan jumlah barang dengan harga jual
sehingga mendapatkan harga total.

4. Angka total kelompok data
Batch total telah mampu dilakukan oleh sistem yang digunakan
perusahaan dengan memberikan pilihan set periode yang dapat
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memproses sekelompok data dalam satu tanggal tertentu. Batch
total dapat disortir dari rentang waktu tertentu dan dapat
dijadikan sebagai laporan output.

Gambar 4.2.2.2.11
Batch Total Dalam Performa Salesman

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang Jawa
Tengah Utara

Seperti yang dapat dilihat diatas, batch total yang dilakukan
pada performa salesman adalah dengan mengsortir performa
salesman dari rentang tanggal waktu tertentu. Laporan
performa sales tersebut berisi informasi banyaknya barang yang
telah dijual oleh salesman, omset per bulan atau sesuai rentang
waktu yang diminta.
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Gambar 4.2.2.2.12
Batch total piutang per customer

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang Jawa
Tengah Utara

Seperti gambar yang dapat dilihat diatas, batch total yang
dilakukan pada seluruh data piutang per customer. Data piutang
yang dapat ditampilkan ada beberapa model yaitu data piutang
per salesman dan data piutang per customer. Untuk data piutang
per salesman, maka akan ditampilkan nama salesman beserta
dengan nama-nama customer dan jumlah piutang yang menjadi
tanggung jawab salesman tersebut.
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Gambar 4.2.2.2.13
Rekap Pengiriman Barang

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Sistem juga mampu menampilkan rekap pengiriman barang
yang dapat dicetak langsung menjadi hasil output yang akan
diberikan oleh supir untuk melakukan pengiriman barang.
5. Pengendalian data transaksi
Pengendalian data transaksi mampu dilakukan oleh sistem yang
dipakai perusahaan, seperti memberikan peringatan kode yang
dimasukkan tidak sesuai dengan database yang dimasukkan
(validity

check)

sehingga
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sistem

mampu

mengecek

kemungkinan adanya kesalahan atau terlewatkan satu karakter
atau leih dalam field tersebut dalam transfer data.

Gambar 4.2.2.2.14
Pengendalian Data Verifikasi Digit Pengecek Validity Check

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Seperti contoh gambar diatas, ketika admin mengisi kode barang
yang tidak ada didalam database, maka sistem akan memberikan
peringatan bahwa kode barang tidak ada.
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Gambar 4.2.2.2.15
Contoh verifikasi digit pengecek sequence check

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang
cabang Jawa Tengah Utara

Pengendalian data lain yang telah dilakukan oleh sistem
perusahaan adalah pengecekkan urutan nomer pre SPL (surat
pesanan pelanggan), no pre SPL akan otomatis keluar yang
diberikan dari penomoran urut dari nomer sebelumnya, maka
dipastikan dokumen yang dibuat tidak akan memiliki nomor
rangkap (sequence check).
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Gambar 4.2.2.2.16
Contoh verifikasi completeness check

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Pengendalian data completeness check dapat dilihat pada
gambar diatas. Ketika kode customer tidak diisi, maka sistem
akan langsung memberikan peringatan yaitu field kode customer
tidak boleh kosong (harus diisi).

6. Pengendalian validasi input
Sistem telah melakukan pengendalian validasi input dalam
bentuk edit check yang dijelaskan didalam tabel hasil tes input
data bagian pengendalian input.
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7. Pengendalian terhadap rekaman data online
Perusahaan telah mampu melakukan pengendalian terhadap
perekaman data online :


Username dan password yang hanya diketahui oleh masingmasing admin, yang dapat dikatakan sesuai dengan bentuk
pengendalian

nomor

identifikasi

dan

pengendalian

compability test.


Adanya tampilan dokumen di layar monitor dengan field
kosong yang siap diisi dengan data yang sesuai dengan
bentuk pengendalian preformatting.



Adanya bentuk pengendalian completeness check.



Adanya prompting pada bagian pre SPL, yang harus
disetujui dulu untuk selanjutnya masuk ke SPL.



Pemasukan data secara otomatis telah dilakukan dengan
sistem menentukan sendiri nomor identifikasi baru yang
sesuai dengan sistem check digit dan dapat menjamin bahwa
nomor tersebut belum pernah digunakan sebelumnya,
sehingga tidak akan terjadi kerangkapan pembuatan
dokumen.



Close loop verification juga telah dilakukan seperti gambar
dibawah ini.
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Gambar 4.2.2.2.17
Pengendalian Perekaman Data Online Close Loop Verification

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara

Dapat dilihat pada gambar diatas, ketika operator memasukan
kode customer, maka sistem akan langsung menarik semua data
customer yang memiliki nomor kode yang bersangkutan dan
sistem menampilkannya pada terminal operator.

8. Pengendalian pemeliharan file
Pengendalian pemeliharaan file yang dilakukan oleh perusahaan
adalah melalui back up data saja, namun back up data tidak
dilakukan secara rutin.
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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 yang diminta. Sehingga dapat dipastikan data output dan
data input akan selalu sama.

Gambar 4.2.2.2.18
Cetak Dokumen

Sumber: data Perusahaan Ternama Arta Boga Cemerlang cabang
Jawa Tengah Utara
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Pada gambar diatas, print dokumen memiliki 2 tipe model yaitu
cetak dengan menggunakan satu halaman kertas dan cetak
dengan menggunakan setengah halaman kertas.
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Tabel 4.2.2.2
Analisis Sistem Pengendalian Aplikasi
komponen
Pengendalian

Indikator


boundary

Ada

Kondisi perusahaan
tidaknya

perlindungan
penggunaan



pada
sistem

seperti password dan
user ID, ada tidaknya
penggantian
password

secara

berkala
Pengendalian
input



Ada tidaknya control
terhadap

subsistem

input dalam metode



Penggunaan
username
dan
password berbeda setiap divisi dan
per staffnya berbeda.
Penggantian password dilakukan
setiap hari.
Saat briefing pagi hari, karyawan
mendapatkan id dan password
yang berbeda setiap pagi. Apabila
username dan password tidak
sesuai dengan database, maka
sistem akan menolak.
Adanya rancangan tampilan entry

kesimpulan
Perusahaan
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telah -

menerapkan
pengendalian boundary
dengan baik.

Pengendalian input yang -

data guna untuk membantu para dilakukan
penggunanya

rekomendasi

perusahaan

meningkatkan sudah cukup baik.

input

data

metode

dan

kecepatan dalam mencatat data,

dokumen

menghubungkan penginputan ke

sumber data

dalam komputer, serta memberi
referensi

pengecekan

untuk

mengurangi kesalahan pencatatan
data.
Pengendalian
proses



Ada

tidaknya



Programmed

check

telah Pengendalian

programmed checks

dilakukan oleh perusahaan dapat data

yang

dapat

digunakan

digunakan

untuk

apakah data sudah terproses atau baik.

untuk

belum,

kehilangan atau tidak

arimatika dan menjamin ketetapan

terprosesnya

posting.

menguji perhitungan
aritmatika,

serta

menjamin ketetapan
posting
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dilakukan

mendeteksi perusahaan sudah cukup

mendeteksi

data,

menguji

yang

proses -

perhitungan

Angka

total



kelompok data

Ada tidaknya batch



total, hash total, total

Sistem yang digunakan telah Perusahaan telah mampu mampu menampilkan batch total.

melakukan pengendalian
angka total kelompok

kontrol finansial

data.
Pengendali=an



data transaksi

Ada

tidaknya

pengendalian



data

transaksi yang telah
diterapkan

seperti

fungsi pengendalian
data, verifikasi ketik
ulang, verifikasi digit
pengecek,
pengecekan

urutan

Pengendalian data yang dilakukan
oleh perusahaan yaitu dengan
melakukan fungsi pengendalian
oleh kepala bagian masing masing
untuk memantau pengelolaan data
mencocokan data – data dan
mengkoreksi.
Dan juga adanya verifikasi digit
pengecek. Dan adanya penomoran
otomatis yang dilakukan oleh
software sehingga tidak akan
terjadi kerangkapan dokumen.

Perusahaan telah cukup baik dalam mengelola
dan

melindungi

data

transaksi.

nomor dokumen dan
document
turnaround
Proses
input

validasi



Ada tidaknya edit
check

yang



Edit check yang digunakan dalam Pengendalian
validasi input data yaitu field validasi

input

proses telah

dilakukan perusahaan.
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digunakan

dalam

check, range check untuk tanggal

program seperti field

transaksi, redundant data check

check, limit check,

untuk memastikan data transaksi

range

check,

telah diupdate dengan benar.

reasonable

test,

Sequence check, validity check

redundant

data

dan completeness check juga telah

check,

sequence

dilakukan.

check, sign check,
dan validity check
Pengendali-an



Ada

tidaknya

terhadap

pemberian

nomor

perekaman data

identifikasi

dan

online

password

yang

membatasi

hanya

karyawan berwenang
saja

yang

menginput

dapat



Didalam perusahaan, karyawan
yang berwenang sajalah yang
diberi id dan password untuk dapat
mengakses sistem.
Pada bagian penjualan, id dan
password diberikan namun hanya
sebatas untuk penginputan data
saja, bukan untuk mengubah data
perusahaan.

data,

terdapat compability
test yang menjaga
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Perusahaan
telah menerapkan
pengendalian terhadap
perekaman data online
dengan baik.

agar karyawan yang
berwenang saja yang
dapat melihat dan
mengakses

data,

preformatting,
completeness check,
prompting,
pemasukan
secara

data
otomatis,

close

loop

verification,

serta

transaction log
Pengendali-an



Ada tidaknya bentuk

pemeliharaan

pengendalian

file

pemeliharaan

file

yang telah digunakan
seperti data currency
check,

exception



Perusahaan tidak melakukan
pengecekkan
data
berkala.,
sehingga seringkali banyak filefile
dan
dokumen
yang
menumpuk.
Perusahaan juga tidak melakukan
pencocokan data eksternal dengan
data yang ada pada komputer.

reporting,
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Perusahaan
belum
mampu
menerapkan
pengendalian
pemeliharaan
file
dengan baik.
Perusahaan juga belum
melakukan back up file
secara rutin.

Perusahaan
disarankan untuk
melakukan back
up file secara rutin
untuk
meminimalisir
kehilangan data
yang
dapat

pencocokan

data

Semua
penginputan
data
dipercayakan oleh bagian masing
masing penginput data. Tidak ada
pencatatan mengenai laporan
kesalahan,
ketika
diketahui
adanya kesalahan maka pihak
yang berwenang akan segera
memperbaiki penginputan data.

eksternal,
pencocokan
controlling account,
file

security,

pengendalian

merugikan
perusahaan.

konversi file, catatan
mengenai kesalahan
dan

laporan

kesalahan
Pengendali-an
output



Ada

tidaknya

pengendalian output
yang
seperti

dilakukan
pencocokan

data output dengan
total

pengendalian

yang

sebelumnya

telah ditetapkan yang
diperoleh dari tahap



Perusahaan tidak mengkaji hasil
output,
karena
menurut
perusahaan, hasil output yang
dihasilkan selalu sama dengan
data input yang dibuat.
Hasil output akan disimpan dan
dipisahkan
sesuai
dengan
kepentingannya. Hasil output
akan diberikan kepada pihak yang
berwenang
sesuai
dengan
otorisasi atasan.
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Perusahaan
telah menerapkan
pengendalian
output
dengan cukup baik.

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
Sumber: data primer dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Jawa Tengah Utara yang telah diolah
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