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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi merupakan kegiatan mencatat transaksi-transaksi 

yang terjadi di perusahaan, mengolah transaksi, menyajikan informasi 

kepada pihak yang berhak, dan menginterpretasikan informasi tersebut 

sampai bisa diambil suatu kesimpulan atau keputusan yang baik guna 

menunjang kemajuan perusahaan.  

Pengertian dari transaksi tidak hanya terbatas pada pembelian 

dan penjualan, pengeluaran dan pemasukan kas saja, tetapi pengertian 

transaksi bisa diartikan menjadi lebih luas lagi, yaitu sebagai segala 

peristiwa ekonomi yang harus dicatat supaya dikemudian hari dapat 

digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang baik. 

Suatu perusahaan tentu membutuhkan catatan transaksi 

akuntansi yang baik dan benar, sehingga diperlukan berbagai prosedur 

pencatatan dan sarana pendukungnya. Transaksi-transaksi yang terjadi 

di dalam perusahaan tentu sangat banyak dan kompleks serta 

melibatkan hampir semua bagian di perusahaan tersebut. Dalam setiap 

bagian transaksi akuntansi juga pasti memiliki karakteristik sendiri-
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sendiri, contohnya ada yang terkait dengan pembelian barang dagang, 

ada yang terkait dengan pemasukan atau penerimaan kas, ada pula 

yang terkait dengan pengeluaran kas untuk biaya-biaya, dan masih 

banyak karakteristik-karakteristik lain. Karena karakteristik yang 

berbeda-beda ini, maka disetiap transaksi harus dicatat dengan cara 

yang berbeda pula. Untuk menyiapkan prosedur akuntansi yang 

berbeda-beda, maka diperlukan suatu sistem informasi akuntansi.  

Menurut Barry E. Cushing dikutip dari Hartono (1997), SIA 

(Sistem Informasi Akuntansi) didefinisikan sebagai sesuatu hal yang 

menunjukkan hasil suatu proses pengolahan data yang terorganisir dan 

data tersebut mempunyai kegunaan bagi orang yang menerimanya. 

Komponen dari SIA memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menguntungkan 

owner suatu perusahaan. Ada komponen yang memiliki fungsi untuk 

mengumpulkan dan menyimpan semua data transaksi, ada komponen 

yang berfungsi untuk menghasilkan output, dan komponen lain dengan 

fungsinya masing-masing.  

Dunia bisnis kini sedang berkembang dengan sangat pesat 

terutama di bidang teknologi dan sistem informasi. Saat ini segala 

sesuatu menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya teknologi yang 

canggih. Tetapi, risiko serta ancaman terhadap sistem semakin hari 

juga semakin meningkat. Contohnya adalah pada sistem yang masih 



14 
 
 

menggunakan cara manual seperti, laporan yang ditulis tangan 

menggunakan bolpoin / tinta, jika angka atau data dalam laporan tidak 

jelas, mudah berubah atau dirubah, maka akan sulit untuk dilakukan 

recovery atau backup data. Namun jika membuat laporan 

menggunakan komputerisasi, angka atau data akan tetap sama dan 

tidak akan ada permasalahan-permasalahan seperti memudar, hilang, 

dll. Oleh karena itu diperlukan juga sistem pengawasan yang berbeda 

dengan sistem konvensional yang masih manual. 

Untuk mengurangi risiko atau ancaman sistem informasi 

akuntansi, diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang telah 

dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian 

internal tersebut, sistem informasi akuntansi dapat dengan mudah 

dirusak dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan.  

Evaluasi pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi 

sebuah perusahaan bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (general control & 

application control). Pengendalian umum adalah pengendalian yang 

telah dirancang untuk lebih menjamin integritas data yang terdapat 

dalam sistem komputer dan untuk menjaga agar lingkungan 

pengendalian organisasi menjadi lebih stabil/terkelola dengan baik 

sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. 
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Sedangkan, pengendalian aplikasi digunakan untuk mencegah, 

mendeteksi, dan memastikan bahwa data diinput secara benar ke 

dalam aplikasi, dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan dalam 

transaksi pada saat diproses. 

RS Ken Saras merupakan rumah sakit milik swasta yang 

berdiri pada pertengahan tahun 2010 dan berlokasi di Jl. Soekarno 

Hatta Dusun Kebonan No.KM. 29, Kebonan, Randugunting, Kec. 

Bergas, Semarang, Jawa Tengah. Pelayanan-pelayanan yang 

disediakan oleh RS Ken Saras meliputi fasilitas rawat jalan, rawat 

inap, IGD, IBS, Medical CheckUp, dan berbagai pelayanan penunjang 

medis lainnya yang sesuai dengan persyaratan standarisasi akreditasi 

rumah sakit. 

RS Ken Saras menggunakan aplikasi software bernama SIM 

RS. SIM RS adalah sebuah software yang dirancang secara langsung 

oleh PDE (Pusat Data Elektronik) pada tahun 2003 dan software SIM 

RS ini hanya diperuntukan penggunaannya bagi rumah sakit. PDE 

adalah sebuah badan yang menyediakan sistem infromasi manajemen 

bagi rumah sakit. 

Menurut Rustiyanto (2011), perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi kedokteran yang pesat pada saat ini mendorong pihak 

rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan yang berguna baik bagi 

masyarakat maupun rumah sakit itu sendiri. Salah satu strategi yang 
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digunakan di rumah sakit adalah meningkatkan efisiensi pelayanan 

dengan menggunakan komputerisasi pada manajemen rumah sakit. 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 

dibutuhkan karena perlunya informasi untuk memperoleh kepastian 

dalam mengambil keputusan dimana keputusan yang diambil harus 

cepat, akurat dan dapat dipercaya serta perlunya pengelolaan data yang 

sistematis untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis 

(Rustiyanto, 2011). 

Salah satu instalasi/divisi yang memiliki peran penting dalam 

pelayanan rumah sakit sendiri adalah instalasi farmasi. Peran Divisi 

Farmasi menjadi sangat penting karena divisi ini yang berkaitan 

langsung dengan pembelian, penyimpanan, pengeluaran, dan 

penjualan asset-asset rumah sakit seperti obat dan alat-alat kesehatan 

yang tentunya sangat dibutuhkan bagi para pengguna jasa rumah sakit 

itu sendiri. Meskipun sudah ada program atau software yang 

digunakan, hal tersebut belum menjadi jaminan bahwa seluruh asset 

sudah bisa diamankan dengan baik. 

Sehingga, evaluasi sistem pengendalian internal sangat perlu 

dilakukan guna meninjau dan meneliti apakah keberlangsungan 

pelaksanaan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi di RS Ken 

Saras sudah berjalan dengan efektif dalam mengamankan semua asset 

rumah sakit, oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian 
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dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada 

Sistem Informasi Akuntansi RS Ken Saras Divisi Farmasi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, jadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi yang diterapkan oleh RS Ken Saras divisi 

Farmasi? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada mengevaluasi RS Ken Saras 

divisi Farmasi karena disebabkan cakupan yang terlalu luas apabila 

mengevaluasi keseluruhan divisi RS Ken Saras. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk menilai apakah pengendalian umum atas sistem 

informasi akuntansi divisi farmasi RS Ken Saras sudah mampu 

mengamankan semua asset perusahaan. 

b. Untuk menilai apakah pengendalian aplikasi atas sistem 

informasi akuntansi divisi farmasi RS Ken Saras sudah 

memadai atau belum. Pengendalian aplikasi dapat dikatakan 
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memadai jika dapat memenuhi tujuan dan mampu memberikan 

sebuah jaminan yang cukup bahwa pengolahan, pencatatan, 

dan pelaporan data telah dilaksanakan dengan baik dan benar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Pihak RS Ken Saras 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan saran bagi RS Ken Saras untuk mengevaluasi atau 

memperbaiki penerapan pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi atas sistem informasi telah dijalankan 

oleh RS Ken Saras jika ditemukan adanya kelemahan 

kedepannya. 

 

b. Peneliti 

- Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi akhir program S-1 di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 

- Penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan dari 

dunia praktisi yang sangat berguna untuk dipraktekan 
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dengan teori yang diperoleh selama berada dalam bangku 

kuliah. 

 

c. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 

informasi bagi mahasiswa-mahasiswi lainnya. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

Dalam sistem pengendalian internal, terdapat dua macam 

pengendalian, yang pertama pengendalian umum, yang kedua 

pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terdiri dari pengawasan 

personalia, pengawasan keamanan file, pengendalian fisik barang, 

rencana untuk kondisi darurat dan backup, pengawasan fasilitas 

komputer, dan akses terhadap file komputer. Sedangkan pengendalian 

aplikasi terdiri dari pengendalian boundry, pengendalian sumber data, 

pengendalian validasi input, pengendalian entry data secara on-line, 

pengendalian pengolahan data & pemeliharaan file, serta pengendalian 

output. Dalam penelitian ini, RS Ken Saras telah menggunakan 

software yang bernama SIM RS untuk membantu memudahkan 

pemrosesan data yang dimiliki perusahaan. Setelah peneliti 

mengevaluasi dengan kedua jenis pengendalian tersebut, maka dapat 
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diketahui tujuan evaluasinya yaitu untuk mencari keunggulan dan 

kelemahan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang telah 

diterapkan oleh RS Ken Saras, sehingga dapat sekaligus memberi 

rekomendasi perbaikan dalam mengatasi kelemahan jika nanti 

ditemukan. 
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Evaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada RS Ken Saras divisi 

Farmasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian Umum:  

(Wing Wahyu W. 2006) 

1. Pengawasan Personalia  

2. Pengawasan Keamanan File 

3. Pengendalian Fisik Barang  

4. Rencana untuk Kondisi Darurat dan 

Backup  

5. Pengawasan Fasilitas Komputer 

6. Akses terhadap File Komputer 

 

Pengendalian Aplikasi:  

(Krismiaji, 2002. Romney and Steinbart, 

2015) 

1. Pengendalian Boundry 

2. Pengendalian Sumber Data 

3. Program Validasi Input 

4. Pengendalian Pengolahan Data dan 

Pemeliharaan File 

5. Pengendalian Output 

 

Keunggulan dan Kelemahan 

 

Rekomendasi Perbaikan 



22 
 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini akan diuraikan secara garis besar mengenai 

pelaporan hasil penelitian. Tujuan dari penjelasan sistematika 

penulisan ini adalah untuk membantu pembaca mencari bab-bab yang 

diperlukan secara cepat dengan mengetahui isi yang dimuat pada 

masing-masing bab secara garis besar.  

  BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan penelitian dan manfaat 

yang diperoleh dari penilitan, kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

  BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar perbandingan dengan kenyataan yang 

terjadi di RS Ken Saras. Teori yang ada menjadi 

patokan dalam melakukan evaluasi sistem informasi 

akuntansi pada divisi Farmasi 
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BAB III METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM 

PERUSAHAAN 

 Bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum obyek 

penelitian yaitu RS Ken Saras, jenis data dan sumber 

data yang akan digunakan, serta teknik pengumpulan 

data dan analisis data yang digunakan 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini menyajikan hasil dan analisis secara rinci dan 

mendasar yang berkaitan dengan masalah atau judul 

yang diambil oleh peneliti, yaitu tentang pengendalian 

umum dan pengendalian aplikasi yang digunakan oleh 

RS Ken Saras. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari semua 

permasalahan yang telah dibahas di bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan disertai 

dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada 

pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait. 
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