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ABSTRACT 

 
 
Accounting Information Systems is a set of formal procedures where data is collected, 

processed and distributed information to the user. Accounting information systems is very 
important for business, because Accounting information systems become important means to 
obtain financial information, and also can be used as a tool to detect irregularities. There are 
some cycles in the accounting information system such as expenditure cycle. 

The research used qualitative descriptive analysis method. Qualitative analysis is used to 
analyze the implementation of accounting information system by comparing the policies, 
procedures and the relevant theory. 

This Research explained about expenditure cycle for the accommodation expense in PT 
XYZ, the result is the accounting information system in PT XYZ is very good but there are still 
problems and always happens. The management has a duty to constantly remind its employees to 
always work carefully and appropriately. 
 

Keywords: Accounting Information System, Expenditure Cycle,and Accommodation Expense.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Zaman mengalami begitu banyak perubahan. Dunia mengalami perubahan 

dengan begitu cepat, di zaman sekarang dimana arus globalisasi menguasai dunia. 

Globalisasi juga terjadi pada dunia bisnis. Sehingga suatu perusahaan akan semakin 

berkembang dari waktu ke waktu, semakin besar suatu perusahaan maka semakin 

kompleks bisnis yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya persaingan bisnis, teknologi berkembang cepat dan terciptanya bisnis-

bisnis baru. 

Terdapat beberapa penjelasan mengenai teknologi salah satunya, teknologi 

adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau 

menghasilkan suatu produk , produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain 

yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem (Miarso, 

2007). Pengertian teknologi tersebut menggambarkan betapa pentingnya teknologi 

bagi kegiatan manusia. Hal itu menyebabkan perkembangan teknologi saat ini dapat 

sudah sangat maju, dimana pada saat ini dapat dikatakan sebagai era digitalisasi 

segala sesuatu dapat dilakukan atau dikerjakan dengan teknologi yang sangat maju. 

Hal ini merupakan tuntutan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis maupun 

usahanya dengan menggunakaan teknologi untuk dapat tumbuh menjadi lebih baik 

dan lebih besar. 
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Ketika perusahaan tersebut tumbuh menjadi besar, maka pangsa pasar dan 

keanekaragaman dari produk akan berkembang. Untuk menunjang hal-hal tersebut 

maka harus ada sistem yang baik, semakin baik suatu sistem di suatu perusahaan 

maka semakin baik pula daya saing yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kriteria 

sistem yang baik adalah sistem tersebut dapat mengatur dan menjadi acuan dalam 

menjalankan bisnis perusahaan yang bersangkutan. 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Puspitawati & Anggadini, 2011, p. 3). Sedangkan 

pengertian sistem lainnya, A system is a group of two or more interrelated 

components or subsystem that serve a common purpose (Hall, 2011). Jadi dapat 

disimpulkan, apabila suatu bisnis atau usaha memiliki sistem yang berjalan sesusai 

fungsinya dan dapat mencapai tujuan maka bisnis tersebut akan sangat terbantu 

karena sistem tersebut. 

Dengan perkembangan teknologi, sistem pun berkembang menjadi lebih 

baik. Sistem informasi kini hampir semua nya sudah terkomputerisasi, sehingga 

diharapakan dengan adanya perkembangan dari sistem informasi ini perusahaan  

akan lebih efisien dan efektif dalam menjalankan bisnisnya. The information system 

is the set of formal procedures by which data area collected, processed into 

informations, and distributed to users (Hall, 2011). Jadi sistem informasi yang baik 

adalah sistem informasi tersebut dapat menyalurkan segala informasi bagi pihak 

yang membutuhkan baik pihak internal perusahaan, maupun pihak eksternal yang 

membutuhkan informasi mengenai perusahaan tersebut. 
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An accounting information system is a system that collects, records, stores 

and processes data to produce information for decision makers (Romney & 

Steinbart, 2008). Sistem informasi akuntansi digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun 

perusahaan manufaktur. Penulis hanya akan membahas perusahaan yang bergerak di 

bidang perminyakan. Perusahaan perminyakan ini menjalankan bisnis nya dengan 

tujuan untuk mendapatkan penghasilan, seperti tujuan tujuan perusahaan lainnya. 

Namun untuk mendapatkan penghasilan itu, diperlukan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk aktivitas operasi maupun non-operasi atau yang biasa kita sebut 

aktivitas pembelian atau pengeluaran. Aktivitas pengeluaran ini dapat berupa 

pembelian pipa pipa, maintenance, sewa peralatan maupun perlengkapan, serta 

biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan maupun 

non-operasi perusahaan. 

Pada setiap perusahaan dapat terjadi sebuah kecurangan atau kejahatan yang 

berhubungan dengan aktifitas pengeluaran. Sebagai contoh pada siklus pengeluaran 

(pembelian), kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang fiktif demi 

keuntungan petugas yang bersangkutan. Seperti pada kasus “Pejabat Pemda Sulut 

Terlibat Utang Fiktif” Liputan6.com. Dimana berita tersebut menjelaskan 

bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Utara menyerahkan daftar sejumlah nama 

pejabat pemda kepada Kejaksaan Tinggi Sulut. Pasalnya, para pejabat terbukti 

terlibat kasus pencairan utang fiktif sebesar Rp 4 miliar. Selain itu terdapat kasus lain 

yang berhubungan dengan Hutang-Piutang. Dimana kasus ini terjadi pada 

perusahaan tekstil PT Cahaya Mitra Damai, tersangka dalam kasus ini bernama 
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Sugiyanto yang menggelapkan uang sebesar Rp 741 juta dengan motif penggelapan 

hutang para pelanggan. 

Di perusahaan minyak yang memiliki transaksinya begitu banyak dan 

biasanya dalam jumlah yang sangat besar, kejadian ini mungkin saja dapat terjadi. 

Hal itu sangat membahayakan kelangsungan bisinis perusahaan, karena apabila 

kejadian tersebut sangat sering dilakukan maka akan membuat perusahaan rugi dan 

akan lebih parah lagi apabila tidak cepat diproses. 

Pada perusahaan minyak yang penulis teliti, perusahaan ini mengeluarkan 

biaya-biaya untuk keberlangsungan operasi perusahaan, seperti sewa untuk alat 

operasi seperti pipa-pipa untuk menyalurkan minyak, sewa gedung kantor, 

pembayaran upah maupun gaji, biaya yang digunakan untuk CSR maupun biaya 

penginapan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pegawai yang sedang bertugas 

dalam kegiatan yang membutuhkan penginapan. Untuk kegiatan yang dilakukan 

diluar kantor khusunya kegiatan di luar kota dan membutuhkan waktu lebih dari 

sehari, maka pegawai perusahaan akan menggunakan jasa hotel untuk tempat dia 

menginap. Training maupun seminar di luar kota merupakan salah satu kegiatan 

yang membutuhkan penginapan bagi pegawai, pada hal ini pegawai bisa menjadi 

peserta maupun pembicara pada training atau seminar tersebut. Lain hal nya apabila 

pegawai melakukan perjalanan dinas keluar kota, karena kemungkinan pegawai akan 

mendapatkan tempat di sekitar kegiatan operasi PT XYZ, namun apabila tempat 

tersebut penuh maka pegawai diharuskan menginap di hotel di sekitar kegiatan 

operasi tersebut. Perusahan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk semua 

kegiatan tersebut, karena semua kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja. 
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Oleh karena itu diperlukan sistem informasi akuntansi untuk menjalankan 

segala sesuatu nya, sehingga kecurangan atau kejahatan dapat diminimalisir atau 

bahkan dihilangkan. Disamping itu selain meminimalisir kecurangan-kecurangan 

yang dapat terjadi, sistem informasi akuntansi yang baik dan akurat diharapkan 

memberikan informasi bagi para manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat 

dan cepat terutama informasi keuangan yang bertujuan untuk berjalannya kegiatan 

bisnis yang dilakukan perusahaan. Sebagai contoh pada siklus pengeluaran, 

manajemen harus mengambil keputusan apakah harus membayar hutang lebih cepat 

karena akan mendapatkan discount atau menunda pembayaran hutang dikarenakan 

adanya keperluan yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan konsekuensi tingkat 

bunga yang berbeda tentunya lebih tinggi. 

Namun penerapan sistem informasi akuntansi tersebut tak lepas dari standar 

atau sistem yang berlaku, apakah sistem informasi akuntansi ini prakteknya telah 

sesusai dengan teori yang berlaku untuk menyusun sistem informasi tersebut. 

Sebagai salah satu pertimbangan penulis meneliti mengenai expenditure cycle 

adalah karena terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai 

expenditure cycle, diantaranya Nuki Ayu (2010) dengan judul “Evaluasi Atas Sistem 

Informasi Akuntansi Mengenai Aplikasi Penggajian pada PT. Bank DKI”, dimana ia 

meneliti mengenai sistem penggajian yang ada pada PT Bank DKI. Kemudian 

penelitian selanjutnya di teliti oleh Bayu Wiranto (2009), “Analisa peranan Sistem 

Informasi Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Nasabah PT. Asuransi Jiwa 

Nusantara”, yang meneliti mengenai penerapan sistem informasi yang menerapkan 

sistem ERP dengan menggunakan sistem oracle pada PT Asuransi Jiwa Nusantara. 
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Yang terakhir penelitian yang objek penelitiannya sama dengan penulis teliti yaitu 

pada perusahaan perminyakan dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Reimbursement Atas Expense Report Perjalanan Dinas Karyawan Serta 

Pengendalian Internal Di C Oil Indoasia Business Unit (IBU)” oleh Dea Amanda 

(2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi untuk siklus pengeluaran 

(pembelian). Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian 

ini meneliti penerapan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran khususnya 

pada transaksi yang berhubungan dengan accomodation expense (penginapan) yang 

dikeluarkan perusahaan untuk pegawai yang melakukan kegiatan keluar kota seperti 

training, seminar maupun perjalanan dinas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah dengan judul “Analisis Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis COSO Atas Siklus Pengeluaran Pada 

Accomodation expense (Studi Kasus Pada PT XYZ)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran 

accomodation expense pada PT XYZ sudah diterapkan sesusai teori SIA 

yang ada? 

2. Apakah penerapan pengendalian internal dalam siklus pengeluaran 

accomodation expense pada PT XYZ sudah diterapkan sesusai teori COSO? 
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3. Apakah terdapat kekuatan ataupun kelemahan dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi siklus pengeluaran accommodation expense pada PT 

XYZ? 

1.3. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

perminyakan yaitu PT XYZ. 

2. Penelitian hanya terfokus pada siklus pengeluaran accomodation expense 

(penginapan) yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai yang melakukan 

kegiatan keluar kota seperti training, seminar, maupun perjalanan dinas. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesesuaian penerapan sistem informasi akuntansi untuk siklus 

pengeluaran di PT XYZ dengan teori  SIA yang ada. 

2. Menganalisis kesesuaian penerapan pengendalian internal untuk siklus 

pengeluaran di PT XYZ dengan teori berbasis pada COSO. 

3. Menganalisa kekuatan atau kelemahan yang timbul dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi untuk siklus pengeluaran di PT XYZ. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan perbandingan antara kerangka teori dalam kuliah dengan 

praktek di lapangan atau di dunia usaha. Serta mengetahui lebih dalam 

mengenai Sistem Informasi Akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen dan dapat 

dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Dan sebagai masukan untuk masalah-masalah yang ditemukan selama 

penulis melakukan penelitian 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan baik teori maupun 

praktek di lapangan, serta dapat dipergunakan sebagai bahan atau materi 

untuk penelitian selanjutnya terutama rekan-rekan mahasiswa yang sedang 

mempelajari analisis penerapan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer. 

1.6. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab ini 

penulis menguraikan apa yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini beserta 

tujuan dan manfaatnya. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikirin dan rangkuman dari 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Dalam 

bab ini penulis menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini baik teori 

untuk Sistem Informasi Akutansi, Pengendalian Internal, Siklus Pengeluaran 

(Expenditure Cycle), serta istilah-istilah expense pada PT XYZ. Penulis juga 

menguraikan kerangka pemikiran penulis yang menjadi latar belakang pemilihan 

judul penelitian ini serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang obyek penelitian yang akan diteliti berikut cara pemilihan 

obyek penelitian. Bab ini juga menguraikan metode analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan serta langkah – langkah yang 

ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis data hingga 

menyimpulkan hasil penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV, penulis menguraikan hasil yang didapat dari pengumpulan data untuk 

dianalisis. Bab ini terdiri dari data kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

pegawai PT XYZ yang keluar kota untuk kegiatan training, seminar maupun 

perjalanan  dinas. Dan pada akhirnya hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang didapat berikut 

saran – saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pihak – 

pihak terkait dari penelitian ini. 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



10 
 
 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2. 1. Sistem, Informasi, Akuntansi dan Sistem Informasi 

2. 1. 1. Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Puspitawati & Anggadini, 2011, p. 3). Sedangkan 

menurut James A. Hall (2011) dalam bukunya, A system is a group of two or more 

interrelated components or subsystem that serve a common purpose. 

Adapun sistem memiliki elemen sebagai berikut (Hall, 2011): 

1. Tujuan 

Suatu sistem harus mempunyai tujuan. Tujuan merupakan sasaran-sasaran 

atau kekuatan yang memotivasi perusahaan dalam mengejar cita-citanya. 

Tujuan harus mengarah ke satu atau beberapa tujuan 

2. Banyak Komponen 

Sebuah sistem harus berisi lebih dari satu bagian. 

3. Sistem versus Subsistem 

Perbedaan antara istilah sistem dan subsistem adalah dari segi perspektif. 

Sistem disebut subsistem ketika dipandang hubungannyadengan sistem yang 

lebih besar dimana sistem tersebut hanya menjadi bagian dari sistem yang 
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lebih besar. Sama halnya, susbsitem disebut sistem ketika menjadi fokus 

perhatian. 

4. Dekomposisi Sistem 

Dekomposisi adalah proses membagi sistem menjadi berbagai bagian 

subsistem yang lebih kecil. Ini adalah cara yang paling baik untuk 

menyajikan, melihat, dan memahami berbagai hubungan antara subsistem. 

Dengan mendekomposisi subsistem, maka dapat disajikan sistem secara 

keseluruhan sebagai sebuah hierarki, dan melihat berbagai hubungan antara 

subsistem serta subsistem yang lebih tinggi tingkatnya 

5. Berhubungan 

Tujuan umum dari suatu sistem adalah menghubungkan berbagai bagian dari 

sistem tersebut.meskipun tiap bagian berfungsi secara independen dari yang 

lainnya, semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama. 

6. Independensi Subsistem 

Kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya bergantung pada efektivitas 

fungsinya dan interaksi yang harmonis antara subsistemnya. Jika sebuah 

subsistem yang sangat penting mengalami kerusakan dan tidak dapat lagi 

memenuhi tujuan tertentu, keseluruhan sistem akan gagal memenuhi 

tujuannya. 
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2. 1. 2. Informasi 

Pengertian Informasi Menurut Romney dan Steinbart (2009) adalah 

Information is data that have been organized and processed to provide meaning to a 

user. Sedangkan definisi informasi lainnya. “Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya 

(Puspitawati & Anggadini, 2011).  

Tanpa memperhatikan bentuk informasi yang sangat beragam, informasi 

memiliki karakteristik sebagai berikut (Hall, 2011): 

1. Relevan (Relevance) 

Isi dari suatu laporan atau dokumen harus dapat digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan. Dengan demikian, suatu informasi dikatakan relevan apabila 

berguna bagi para pengguna informasi dalam proses pengambilan keputusan 

sehingga menghasilkan keputusan yang benar. 

2. Tepat waktu (Timeliness) 

Suatu informasi yang baik harus dapat diperoleh oleh pengguna informasi 

pada saat informasi tersebut dibutuhkan. 

3. Keakuratan (Accuracy) 

Informasi yang akurat merupakan informasi yang lepas dari kesalahan-

kesalahan yang bersifat material. Informasi yang tidak akurat akan 
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menghasilkan keputusan yang buruk atau gagal dalam mengambil keputusan 

yang diperlukan. 

4. Kelengkapan (Completeness) 

Suatu informasi dikatakan lengkap apabila setiap informasi yang esensial 

bagi pengambil keputusan tidak ada yang hilang sehingga pesan yang ingin 

disampaikan menjadi jelas dan ambigu. 

5. Pengikhtisaran (Summerization) 

Bentuk suatu informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna 

informasinya. Semakin tinggi posisi seseorang dalam perusahaan maka akan 

membutuhkan informasi yang lebih ringkas, padat, dan tidak harus detail. 

2. 1. 3. Akuntansi 

 Pengertian akuntansi menurut para ahli, Akuntansi adalah proses mengenali, 

mengukur, dam megkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh 

pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi bersangkutan 

(Puspitawati & Anggadini, 2011).  

 Jadi dapat diambil kesimpulan dari definisi diatas bahwa (Puspitawati & 

Anggadini, 2011): 

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri identifikasi, pengukuran dan pelaporan 

informasi ekonomi. (Bagian ini menjelaskan tentang kegiatan ekonomi).   
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2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam 

pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. (segi 

kegunaan dari akuntansi) 

2. 1. 4. Sistem Informasi 

The information system is the set of formal procedures by which data area 

collected, processed into informations, and distributed to users (Hall, 2011). 

Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat untuk 

keperluan pihak internal maupun eksternal sesusai dengan kebutuhan masing-

masing. Namun pada dasarnya sistem informasi ini digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Seperti bagi pihak eksternal, informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk investasi maupun 

pemberian kredit. 

Sedangkan, para pengguna internal adalah seperti manajer yang memiliki 

kebutuhan atas informasi akuntansi berdasarkan tingkatan dalam perusahaan atau 

fungsi-fungsi tertentu dijalankannya (Hall, 2011), misalnya: 

1. Top-level manajemen membutuhkan informasi yang bersifat strategis. 

2. Middle-level manajemen membutuhkan informasi yang bersifat taktis. 

3. Lower-level manajemen membutuhkan inormasi yang bersifat operasional 

dan berorientasi pada trasaksi. 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



15 
 
 

 

 

 

Dari definisi-definisi sistem, informasi, akuntansi dan sistem informasi yang 

telah dijelaskan diatas. Hubungan teori-teori diatas dengan judul yang penulis teliti 

adalah sebagai dasar untuk mengetahui pengertian dari masing-masing kata untuk 

Sistem Informasi Akuntansi, sehingga penulis dapat lebih memahami unsur-unsur 

yang terkandung di dalam Sistem Informasi Akuntansi. 

2. 2.  Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart (2009) mengemukakan 

definisi sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan dan meproses data untuk menghasilkan informasi yang dapat 

digunakan untuk pengambil keputusan. 

Menurut Bodnar dan Hapwood didalam  Puspitawati dan Anggadini (2011) 

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem berbasis computer yang 

dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, yang mencakup 

siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan 

sistem informasi. Informasi akuntansi secara garis besar dapat digambarkan sebagai 

rangakian aktivitas yang menggambarkan pemrosesan data-data dari aktivitas bisnis 

pengeolahan data keuangan perusahaan dengan menggunakan sitem informasi 

computer yang terintegrasi secara harmonis. Sistem informasi akuntansi dapat pula 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisir formulir, 

catatam dam laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan 
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yang dubutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan 

dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu perusahaan. 

Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu perusahaan sehingga 

pihak manajemen dapat mengambil keputusan ataupun meramalkan pendapatan, 

pengeluaran, dll. Ataupun membuat budget untuk tahun berikutnya. Sedangkan 

untuk pihak eksternal bias dijadikan acuan untuk menginvsetasikan asetnya ke 

perusahaan yang bersangkutan. 

Didalam akuntansi terdapat berbagai macam bidang. Salah satunya adalah 

sistem informasi akuntansi. Menurut James A. Hall (2011) dalam bukunya 

Accounting Information Sistems. Definisi sistem akuntansi yaitu: “serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan 

didistribusikan kepada pengguna” . 

Sistem informasi akuntansi yang efektif memiliki lima fungsi utama yakni 

(Hall, 2011): 

1. Pengumpulan data  

Fungsi ini meilbatkan beberapa tindakan seperti mengumpulakn data 

transaksi, mencatat data  menjadi suatu bentuk tertent, memvalidasi dan 

mengedit data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. 
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2. Pemeliharaan data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada fungsi kedua ini adalah 

pengklasifikasian, perekaman, pengurutan, pengelompokan, penggabungan, 

penghitungan, penyimpulan, dan pembandingan. 

3. Manajemen data 

Langkah-langkah terkait dalam fungsi ini adalah penyimpanan data, 

pemeliharaan data, dan pemanggilan kembali data. 

4. Pengendalian data 

Penggunaan beragam teknik dan prosedur yang dimaksudkan untuk 

menjalankan pengendalian dan pengamanan yang memadai yang bertujuan 

untuk mengamankan aset perusahaan termasuk data, dan memastikan bahwa 

data yang diperoleh akurat dan lengkap. 

5. Penghasilan data 

Fungsi ini mencakup penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian 

informasi. Mendukung output pada proses transaksi dan pemrosesan 

informasi. 

2.2.1.  Tujuan Fundamental Sistem Informasi Akuntansi 

Meskipun tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk setiap perusahaan 

mungkin berbeda-beda, namun sistem informasi akuntansi mempunyai tiga tujuan 

yang fundamental secara umum (Hall, 2011, p. 14): 
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1. Mendukung fungsi manajemen, khususnya dalam tanggung jawabnya dalam 

mengelola sumber daya perusahaan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan manajemen 

3. Mendukung operasi perusahaan sehari-hari. 

2.2.2.  Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Sebagai suatu sistem, sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa 

subsistem yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Subsistem-subsistem 

tersebut antara lain (Hall, 2011, p. 10): 

1. Sistem pemrosesan transaksi, terdiri atas lima subsistem siklus transaksi: 

a. Pendapatan 

Merupakan proses yang berasal daru peristiwa ekonomi yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 

b. Pembayaran 

Merupakan proses yang berasal dari peristiwa ekonomi yang 

menghabiskan sumber daya perusahaan. 

c. Konversi  

Merupakan proses dimana suatu merubah material menjadi barang jadi. 

d. Sumber daya manusia 
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Merupakan proses yang berhubungan dengan penggunaan jasa 

orang/karyawan seperti rekrutmen, promosi, pemberhentian, dan 

Pembayaran gaji/upahnya. 

e. Buku besar ((Financing) 

Merupakan proses yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan 

lainnya. 

2. Sistem penganggaran, adalah sistem yang dimaksudkan untuk membuat 

perencanaan, motivasi karyawan, dan proses evaluasi kinerja. 

3. Sistem pelaporan tanggung jawab, adalah ikhtisar data historis dengan dasar 

periodik dan menyediakan informasi dengan arus dari bawah ke atas (bottom-

top). 

2.2.3.  Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat unsur-unsur yaitu: 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Menurut Tata Sutabri, Hardware adalah peralatan mesin itulah yang 

dimaksud sebagai perangkat keras (Sutabri, 2004, p. 21). 

Pengertian lain menjelaskan perangkat keras merupakan peralatan pada 

sistem computer yang secara  fisik dapat dilihat dan dipegang (Puspitawati & 

Anggadini, 2011, p. 18). Perangkat keras berguna sebagai alat pemasukan, 

pemrosesan maupun pengeluaran seluruh data transaksi keuangan maupun non 
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keuangan untuk menjadi suatu sistem informasi yang dapat digunakan oleh seluruh 

User (pengguna) yang memerlukannya. 

Unsur-unsur atau bagian utama dari Hardware : 

a) Bagian pengolahan data (CPU) : 

Bagian yang terpenting yang mengatur segala pengolahan data dalam 

komputer. 

b) Bagian penyimpanan data (Memory) :  

Tempat menyimpan semua data yang merupakan ruang kerja CPU. Memory 

terdiri dari: 

a) RAM (Random Acces Memory) sifatnya sementara, data sewaktu-waktu 

dapat dihilangkan baik oleh kemauan operator atau listrik padam. 

b) ROM ((Read Only Memory) secara menyeluruh sifatnya tetap, biasanya 

data berupa instruksi yang akan digunakan oleh komputer dihilangkan 

dengan alat khusus 

2. Perangkat lunak (Software) 

Puspitawati & Anggadini (2011, p. 19)  menjelaskan  bahwa  “perangkat 

lunak merupaka program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data”. 

Perangkat  Lunak  (Software)  komputer  merupakan  serangkaian instruksi 

dengan aturan tertentu yang mengatur operasi perangkat keras (hardware) (Sutabri, 

2004). Secara kompleks, perangkat lunak merupakan kumpulan perintah-perintah 
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yang tersimpan di dalam perangkat keras, khususnya media penyimpan, yang 

tersusun secara terstruktur dan menjadi panduan bagi komputer untuk melakukan 

proses pengolahan data. 

Perangkat lunak (software) terdiri atas 3 kelompok : 

a) Sistem Operasi/ Operating System (OS) 

b) Program Aplikasi ( Application system) 

c) Bahasa Pemrograman (Programming Language) : 

3.   Manusia (Brainware) 

Brainware   merupakan   personal-personal   yang   terlibat   dalam sistem 

(pengoperasian) Komputer. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam 

kegiatan pemanfaatan komputer/ sistem pengolahan data (Puspitawati & Anggadini, 

2011). Brainware merupakan tenaga ahli yang bekerja untuk membangun dan 

mengelola sistem  informasi yang berbasis komputer (Sutabri, 2004). Menurut tingkat 

pemanfaatan terhadap komputer, Brainware digolongkan dalam empat tingkatan 

dimulai dari tingkatan yang tertinggi: 

a) System Analyst 

b) Programmer  

c) Database Administrator: 

d) Operator 

e) Spesialis Jaringan 
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2.2.4.  Sistem Informasi Manajemen 

Laudon (2008:19) menjelaskan bahwa “bidang sistem informasi manajemen 

berurusan dengan isu perilaku dan isu teknis yang berhubungan dengan 

pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari sistem informasi yang digunakan 

manajer dan karyawan di dalam perusahaan”12. Laudon (2008:155) juga menjelaskan 

bahwa sistem informasi manajemen memberikan laporan rutin dan rangkuman dari 

data transaksi kepada manajer menengah dan manajer operasional untuk 

memberikan jawaban atas masalah keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. 

Laudon (2008:62 dan 155) menjelaskan bahwa “sistem pendukung keputusan 

(Decision Support System) menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk 

manajemen tingkat menengah yang menghadapi situasi keputusan yang semi 

terstruktur. Sistem ini menggunakan beragam model untuk menganalisis data, atau 

memadatkan  data  dalam  jumlah  besar  ke  dalam  bentuk  yang  membuat  

pembuat keputusan dapat menganalisisnya.” 

Laudon (2008:66 dan 155) menjelaskan bahwa “sistem pendukung 

eksekutif (Executive Support System) membantu manajemen senior membuat 

keputusan. ESS menangani keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, 

evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur yang disetujui untuk 

mencapai solusi. ESS menyediakan perhitungan umum dan kapasitas komunikasi 
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yang dapat diterapkan pada berbagai perubahan masalah. ESS adalah sistem 

yang memberikan informasi dari luar (berita, analisis saham, tren industri) dan 

rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada manajer senior, yang 

harus mengambil keputusan yang kebanyakan bersifat tidakterstruktur. 

2.2.5.   Sistem Pengamanan Komputer 

James A Hall (2011, pp. 704-705) menjelaskan bahwa ”Keamanan sistem 

operasi (operating system security) melibatkan kebijakan, prosedur, dan 

pengendalian yang menentukan  siapa  saja  yang  dapat  mengakses  sistem 

operasi,  sumber  daya  (file, program, printer), dan tindakan apa saja yang dapat 

mereka lakukan”. Berikut ini adalah komponen-komponen keamanan yang terdapat 

dalam sebuah sistem operasi yang   aman:   prosedur   log-on,   kartu   akses,   daftar   

pengendalian   akses,   dan pengendalian akses diskresioner. 

1. Prosedur Log-on 

Sebuah  prosedur   log-on   (log-on   procedure)   formal   merupakan   

garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses-akses yang tidak 

memiliki otoritas. Ketika pengguna memulai proses, komputer menampilkan 

sebuah kotak dialog yang meminta ID dan kata sandinya. Sistem 

membandingkan ID dan kata sandi tersebut dengan basis data pengguna 

yang sah. Jika sistem menemukan ada kecocokan, maka upaya log-on 

terebut dianggap sah. Namun demikian,  jika  kata  sandi  atau  ID-nya  tidak  
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benar,  upaya log-on  tersebut dianggap gagal dan pesan dikembalikan ke 

pengguna. Pemesan tersebut tidak boleh mengungkapkan bahwa kata sandi 

atau ID-lah yang menyebabkan kegagalan. Sistem harus mengizinkan 

pengguna untuk berulang kali memasukkan informasi log-on. Setelah 

beberapa kali usaha (biasanya tidak lebih dari lima kali), sistem akan 

mengunci pengguna dari sistem tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai salah 

satu unsur pengamanan. 

2. Kartu Akses 

Jika upaya log-on berhasil, sistem operasi akan membuat sebuah tanda akses 

(access token) yang berisi informasi penting tentang pengguna, termasuk ID, 

kata sandi, kelompok pengguna, dan hak-hak istimewa atau khusus yang 

diberikan kepada pengguna. Informasi dalam kartu akses ini digunakan 

untuk menyetujui semua tindakan yang berusaha dilakukan oleh pengguna 

selama sesi tersebut. 

3. Daftar Pengendalian Akses 

Akses ke sumber daya sistem, seperti direktori, file, program, dan printer, 

dikendalikan oleh sebuah daftar pengendalian akses (access control list) 

yang ditetapkan untuk setiap sumber daya. Daftar ini berisi informasi yang 

mendefinisikan hak akses untuk semua pengguna sumber daya yang sah. 

Ketika pengguna    berusaha    untuk    mengakses    sumber    daya,    sistem 
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membandingkan  nomor  identitasnya  dan  hak-hak  istimewa  yang  

terdapat dalam kartu akses, dengan yang terdapat dalam data pengendalian 

akses. Jika ada kecocokan, pengguna diberikan akses. 

4. Pengendalian Akses Diskresioner 

Administrator sistem pusat biasanya menentukan siapa yang diberikan akses 

sumber daya tertentu dan mempertahankan daftar pengendalian aksesnya. 

Namun, dalam sistem distributif, sumber daya dapat dimiliki (atau 

dikendalikan) oleh pengguna akhir. Para pemilik sumber daya dalam tatanan 

ini dapat diberikan pengendalian akses diskresioner (discretionary access 

control),  yang  memungkinkan  mereka  memberikan  hak  istimewa  akses 

kepada pengguna lainnya. Misalnya kontroler yang berhak atas buku besar 

umum, memberikan hak istimewa hanya untuk dibaca (read-only) kepada 

seorang manajer di Departemen Penganggaran. Namun, manajer utang usaha 

diberikan izin untuk membaca sekaligus menulis di buku besar umum. 

Setiap upaya yang dilakukan oleh manajer penganggaran untuk menambah, 

menghapus, atau mengubah buku besar umum akan ditolak. Penggunaan 

pengendalian akses diskresioner perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah 

terjadinya  pelanggaran  keamanan  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  

yang bebas 
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Dari teori-teori yang dijelaskan diatas mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

secara keseluruhan, teori-teori tersebut digunakan penulis sebagai dasar untuk 

mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Akuntansi dalam arti kata 

secara kesuluruhan. Dan hubungannya dengan judul penelitian yang penulis teliti 

adalah  bahwa Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan kajian atau dasar dari 

penelitian ini. 

2.2.6.  Tools Pada Sistem Informasi Akuntansi 

Tools yang biasa digunakan pada setiap perusahaan untuk sistem informasi 

akuntansi adalah flowchart. Menurut Romney & Steinbart (2009) Flowchart adalah 

teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem 

informasi yang jelas dan logis. Simbol flowchart terbagi menjadi 4 (empat) kategori, 

yaitu : 

1. Input/output symbols. Mewakili alat atau media yang menghasilkan masukan 

dan atau menyimpan output dari operasi pemrosesan. 

2. Process symbols. Mewakili alat atau media yang digunakan untuk 

memproses data atau mengindikasi ketika pemrosesan dilakukan secara 

manual. 

3. Storage and data symbols.  Mewakili alat atau media yang digunakan 

untuk menyimpan data yang tidak sedang digunakan oleh sistem. 

4. Control and Flow symbols. Mengindikasikan aliran data dan barang, serta 
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mewakili operasi yang dimulai atau selesai, ketika keputusan dibuat dan 

ketika ada penjelasan dalam flowchart. 

Tujuan dari flowchart adalah untuk mendeskripsikan aliran data baik masuk 

dan keluar antar entitas berbasis aliran fisik dokumen yang menggunakan prosedur 

tertentu. 

Flowchart memberikan informasi mengenai: 

1. Awal darimana menginput dan dari siapa diterima. 

2. Dala bentuk apa output di-generate. 

3. Langkah-langkah dan lanjutan dari proses transaksi. 

4. Data  dan  materi  akuntansi  yang  terlibat  dan  terkena 

dampaknya. 

5. Prosedur  akuntansi  dan  pengendalian  organisasi  yang terlibat. 
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Gambar 2.1 

Simbol Flowchart 

 

Sumber: Website Data E Education 

2.2.7.  System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Hall (2011), System Development Life Cycle adalah model untuk 

megurangi resiko melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi secara 

hati-hati dari aktivitas-aktivitas utama. Partisipan dalam pengembangan sistem dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Profesional Sistem 

2. Pengguna Akhir 

3. Pemegang Kepentingan 
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Menurut Hall (2011) terdapat lima tahap dari SDLC, dimana tahap-tahap tersebut 

adalah: 

1. Strategi Sistem 

Langkah pertama dalam SDLC adalah mengembangkan strategi sistem yang 

memerlukan pemahaman mengenai kebutuhan bisnis strategis dari organisasi. Hal 

ini dengan cara menilai kebutuhan informasi strategis, mengembangkan rencana 

sistem strategis dan membuat rencana tindakan. 

2. Inisiasi Proyek 

Inisiasi Proyek adalah proses penilaian proposal sistem untuk melihat konsistensinya 

dengan rencana sistem strategis dan dievaluasi kelayakannya dan biaya-manfaatnya. 

Hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah analisis sistem, konseptualisasi 

desain alternatif dan evaluasi dan seleksi alam. 

3. Pengembangan Sistem di Dalam Perusahaan 

Langkah pengembangan sistem di dalam perusahaan (in-house) mencakup analisis 

kebuthan pengguna, desain proses dan basis data, pembuatan tampilan pengguna, 

pemrogaman aplikasi, serta pengujian dan implementasi sistem yang sudah lengkap. 

Secara sederhananya tahap ini adalah membangun sistem dan menerapkan sistem. 

4. Paket Komersial 

Hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah tren dalam paket komersial dan 

pemilihan paket. Ada berbagai keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan 

yang bisa mengimplementasikan peranti lunak komersial. Diantaranya adalah biaya 
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awal yang lebih rendah, waktu implementasi yang singkat, pengendalian yang lebih 

baik, dan pengujian yang ketat oleh pemasok. 

5. Pemeliharaan dan Support 

Pemeliharaan mencakup perolehan dan implementasi versi peranti lunak terbaru dari 

paket komersial serta modifikasi terhadap sistem yang ada agar dapat 

mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan pengguna. 

2. 3.  Sistem Pengendalian Internal 

Setiap perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi 

membutuhkan adanya pengendalian internal. Pengendalian internal mempunyai 

peranan penting dalam mencegah adanya kesalahan, tindak kecurangan, 

penggelapan, dan lainnya. 

Menurut Arens, et al. (2008) pengendalian internal adalah suatu proses yang 

terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai keyakinan yang 

memadai dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Biasanya manajemen memiliki 

tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 

2. Efisiensi dan efektivitas operasi. 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. 

Terdapat perbedaan tanggung jawab pengendalian internal antara 

manajemen dengan auditor. Manajemen yang harus menetapkan dan 
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menyelenggarakan pengendalian internal, sedangkan auditor harus memiliki 

pemahaman yang cukup tentang entitas dan lingkungannya, termasuk dalam laporan 

keuangan yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, dan untuk merancang 

sifat, penetapan waktu dan luas prosedur audit lebih lanjut. 

Biasanya auditor menggunakan tiga jenis dokumen untuk memperoleh dan 

mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal: 

1. Naratif 

Naratif adalah uraian tertulis tentang pengedalian internal klien. Suatu 

naratif yang baik mengenai sistem akuntansi dan pengendalian yang terkait 

menguraikan empat hal: 

a. Asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem 

b. Semua pemrosesan yang berlangsung 

c. Disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem 

d. Petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko 

pengendalian. 

2. Bagan Arus (Flow Chart) 

Flow Chart adalah diagram yang menunjukan dokumen klien dan aliran 

urutannya dalam organisasi. Suatu bagan arus yang memadai mencakup 

empat karakteristik yang sama yang diidentifikasi untuk naratif. 

3. Kuesioner Pengendalian Internal  
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Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan 

tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk 

mengidetifikasi defisiensi pengendalian internal. Sebagian besar kuesioner 

meminta jawaban “ya” atau “tidak”, dengan jawaban “tidak” menunjukan 

defisiensi pengendalian internal yang potensial. 

Definisi lain dari pengendalian internal diungkapkan pula oleh Romney dan 

Steinbart (2009) yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai metode dan 

rencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam tercapainya tujuan 

pengendalian sebagai berikut : 

1. Menjaga aset dengan cara mencegah atau mendeteksi aset dari adanya 

pembelian, penggunaan, dan pelepasan aset  yang tidak diotorisasi. 

2. Mempertahankan laporan yang cukup memadai. 

3. Memiliki informasi yang akurat dan dapat diandalkan. 

4. Memastikan  bahwa laporan  sudah  sesuai  dengan  standar  yang berlaku. 

5. Meningkatkan   efisiensi   operasional   perusahaan   dengan memastikan 

penerimaan dan pengeluaran perusahaan telah sesuai dengan otorisasi yang 

dimiliki oleh pihak manajemen. 

6. Mendorong kepatuhan untuk menerapkan kebijakan manajemen dan 

hukum. 

Sedangkan menurut Moeller (2009), pengendalian internal merupakan 
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proses yang diimplementasikan dan dirancang oleh manajemen untuk memberikan 

keyakinan yang memadai atas: 

1. Keandalan    dari    laporan    keuangan    dan    informasi operasional. 

2. Kepatuhan   terhadap   kebijakan   dan   prosedur,   hukum, peraturan, dan 

perundang-undangan. 

3. Perlindungan asset. 

4. Efisiensi operasi. 

5. Pencapaian  misi  dan  tujuan  atas  operasi  dan  program perusahaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

6. Integritas dan nilai-nilai etis. 

2.3.1    Komponen Pengendalian Internal 

Moeller (2009) menjelaskan bahwa Committe of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission atau yang lebih dikenal dengan COSO adalah organisasi 

yang dibentuk oleh lima organisasi akuntansi dan audit profesional. COSO 

mengeluarkan laporan serta kerangka pengendalian internal yang terintegrasi dan 

menjadi standar yang diakui secara luas dalam penerapan pengendalian internal 

yang efektif bagi suatu perusahaan atau bisnis. 

Sedangkan menurut Arens, et al. (2008), Internal Control-Integrated 

Framework yang dikeluarkan COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal 

yang menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan 
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diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa 

tujuan pengendaliannya akan tercapai, setiap komponen mengandung banyak 

pengendalian. COSO menekankan bahwa lingkungan pengendalian internal 

mempengaruhi  bagaimana  aktivitas  dilaksanakan  secara  terstruktur dan risiko 

yang diperkirakan di organisasi. 

Lima komponen pengendalian internal COSO, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan  pengendalian  perusahaan  mencakup  sikap para manajemen 

dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi   

tersebut.   Salah   satu   faktor   yang berpengaruh terhadap lingkungan 

pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam 

persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan),  gaya operasi 

manajemen  (manajemen  yang progresif  atau  yang konservatif), struktur 

organisasi (terpusat atau terdesentralisasi), integritas dan nilai-nilai etis, 

komitmen pada kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

dan yang terkahir adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya 

risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan 

bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah 
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diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi  sehingga  dapat  diperkirakan  

intensitas  dan  tindakan yang dapat meminimalkannya. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah 

termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menanganni risiko guna 

mencapai tujuan entitas. Aktivitas   pengendalian   meliputi   hal-hal   sebagai 

berikut: 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

e. Pemerikasaaan kinerja secara independen 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari 

pengendalian internal perusahaan. Tujuan sistem informasi dan 

komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, 

memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta 

mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Selain itu informasi juga 

diperlukan untuk pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan 
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informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa, dan 

kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan 

eksternal. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan 

kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian 

internal dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau 

sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda 

peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. 

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi 

perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur  korporasi  atau  

kegiatan usaha.  Pada perusahaan  besar, auditor internal adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas pemantauan  sistem  pengendalian  internal.  Auditor  

independen juga   sering   melakukan   penilaian   atas   pengendalian   

internal sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. 

2. 4.  Siklus Pengeluaran (Pembayaran) 

Siklus pengeluaran memiliki tujuan untuk mengubah kas perusahaan ke 

dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkannya 

untuk menjalankan bisnis. (Hall, 2011). Menurut (Romney dan Steinbart, 2009), 
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siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional dari pemrosesan 

data yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan 

utama dari siklus ini adalah untuk meminimalisasi total biaya untuk memperoleh dan 

memelihara persediaan,  perlengkapan,  dan  jasa-jasa  lainnya  yang  dibutuhkan  

perusahaan dalam  mencapai  tujuannya.  Dalam  siklus  ini,  perusahaan  akan  

berhubungan dengan pihak eksternal yaitu vendor atau supplier. adanya gangguan 

bahkan ketika jumlah persediaan lebih banyak dari yang diekspetasi ataupun jika 

supplier telat dalam melakukan pengiriman. Tujuan pendekatan ini berkaitan dalam 

pengelolaan barang dagang dengan tujuan mempertahankan kecukupan stok barang. 

Expenditure Cycle adalah sistem untuk serangkaian aktivitas bisnis dan 

kegiatan pemrosesan data yang terus berulang terkait dengan pembelian barang/ jasa 

serta pembayarannya. Kebanyakan entitas bisnis beroperasi dengan cara kredit dan 

tidak membayar sumber daya hingga saaat memperolehnya. Waktu jeda antara 

berbagai kegiatan ini memisahkan proses pemerelohan ke dalam dua tahap: (1) tahap 

fisik, melibatkan pemerolehan sumber daya, dana (2) tahap finansial, melibatkan 

pengeluaran kas. 

Laporan manajemen dari Expenditure Cycle berisi informasi yang dibutuhkan 

untuk berbagai keputusan operasional terkait dengan aktivitas pembelian dan 

pengeluaran kas, misalnya menetapkan kapan & seberapa banyak tambahan 

persediaan yang akan dipesan,  memilih pemasok yang tepat untuk pesanan 
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pembelian, verifikasi akurasi faktur dan pemasok,  memutuskan apakah 

memanfaatkan diskon pembelian, dan mengawasi kebutuhan arus kas untuk 

membayar hutang. Selain itu juga digunakan oleh manajemen untuk melakukan 

evaluasi strategis dan kinerja terkait dengan aktivitas pembelian dan pengeluaran 

kas, antara lain : 

1. Menilai efisiensi & efektifitas operasi pembelian dan penerimaan kas 

2. Analisis kinerja pemasok, seperti pengiriman tepat waktu dan konsistensi 

kualitas 

3. Evaluasi  waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area 

penerimaan ke produksi 

4. Menilai presentase jumlah diskon pembelian yang dimanfaatkan, dll 

Dalam sistem informasi yang canggih pun bukan berarti terbebas dari 

ancaman. Oleh karena itu kemungkinan ancaman dalam setiap aktivitas 

dalam expenditure cycle ini tentu harus diantisipasi dengan menetapkan prosedur 

untuk meminimalkan bahkan menghilangkan risiko dari ancaman tersebut. 

Dalam suatu perusahaan tidak hanya pendapatan yang harus diperhatikan, 

namun pengeluaran pun harus diperhatikan juga karena bukan hanya mengeluarkan 

kas saja yang berdampak kas perusahaan berkurang. Tapi bila dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda pengeluaran kas ini memiliki maksud untuk mendapatkan 

penghasilan di waktu yang mendatang, dengan membeli bahan baku ataupun 
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keperluan untuk aktivitas penjualan. Di samping itu siklus pengeluaran ini pun harus 

selalu di kontrol agar tingkat pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar. Banyak 

cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol pemgeluaran perusahaan, salah satunya 

dengan melakukan efisiensi terhadap apapun yang dinilai belum efisien. 

Tiga fungsi dasar Expenditure Cycle adalah mendapatkan dan memproses 

data mengenai berbagai aktivitas bisnis pembelian sampai dengan pembayarannya, 

menyimpan dan mengatur data tersebut untuk menghasilkan informasi mendukung 

pengambilan keputusan terkait dengan pembelian dan pembayarannya, dan 

mengawasi untuk memastikan keandalan data & informasi serta menjaga sumber 

daya organisasi. Terdapat empat aktivitas bisnis dalam expenditure cycle, yaitu 

(1) Ordering goods, supplies and services, (2) Receiving and storing goods, supplies 

and services, (3) Approving Supplier Invoices dan (4) Cash Disbursements System 

(Romney & Steinbart, 2009). 

2.4.1 Ordering Materials, Supplies, and Services 

Tahap pertama dalam siklus pengeluaran adalah proses pemesanan barang dan 

jasa. Kunci dari aktivitas ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak 

pembelian barang dan jasa, serta dari siapakah perusahaan tersebut membelinya. 

Kelemahan yang bisa terjadi dalam pemesanan barang dan jasa adalah pengendalian 

atas kesesuaian barang dan jasa tersebut dengan apa yang seharusnya dibutuhkan. 

Salah satu metode pengendalian barang yang dapat dilakukan, yaitu Economic Order 
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Quantity (EOQ) yang merupakan pendekatan tradisional untuk menjaga persediaan 

agar proses produksi dapat berlanjut tanpa adanya gangguan bahkan ketika jumlah 

persediaan lebih banyak dari yang diekspetasi ataupun jika supplier telat dalam 

melakukan pengiriman. Tujuan pendekatan ini berkaitan dalam pengelolaan barang 

dagang dengan tujuan mempertahankan kecukupan stok barang. 

Kebutuhan dalam melakukan transaksi pembelian dapat berasal dari siklus 

produksi, dari bagian persediaan ataupun departemen lainnya. Bagi bagian yang 

membutuhkan pembelian barang akan membuat Purchase Request yang sudah 

diotorisasi dan disetujui sesuai dengan level otorisasi yang ada. Tahap selanjutnya 

yaitu mengidentifikasi atau memilih dari supplier mana barang atau jasa akan 

dipesan. Terdapat beberapa faktor penting dalam memilih supplier, yaitu harga, 

kualitas material, dan ketergantungan dalam melakukan pesanan. Setelah supplier 

terpilih, identitas supplier tersebut dicatat dalam supplier master file untuk 

mencegah pengulangan dalam pemilihan supplier dengan calon yang sama dan 

pemesanan yang sama. Daftar supplier yang potensial juga harus dicatat untuk 

digunakan  apabila  supplier  utama  kehabisan  persediaan  barang  untuk 

menyediakan barang yang dibutuhkan perusahaan. Setelah proses pemilihan 

supplier, dibuatlah Purchase Order yang diberikan kepada supplier serta copy 

dari Purchase Order akan dikirimkan kepada divisi pembeli. Menurut Wilkinson, et 

al. (2000), dokumen terkait pada tahap ini adalah sebagai berikut : 
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1.  Purchase   Requisition   (PR),   yaitu   dokumen   yang   digunakan   untuk 

melakukan pembelian barang, dibuat oleh pengguna, dan diotorisasi oleh 

manajer terkait. Dokumen ini berisi barang atau jasa  yang diinginkan, 

spesifikasi barang atau jasa terkait, kuantitas yang diinginkan, harga per unit, 

dan keterangan lainnya. 

2.  Purchase  Order  (PO),  yaitu  dokumen  yang  disiapkan  oleh  bagian 

pembelian untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang akan ditujukan 

kepada supplier. 

3.  New  Supplier  Form,  yaitu  formulir  yang  digunakan  untuk  menyeleksi 

calon supplier baru. Dokumen ini berisi data-data calon supplier (harga yang   

ditawarkan,   jenis-jenis   barang   atau   jasa   yang   ditawarkan, pengalaman 

pemasok, kebijakan kredit, dan keterangan lainnya). 

4.  Request for Proposal, yaitu dokumen yang digunakan dalam prosedur 

penawaran kompetitif dalam memilih supplier. Dokumen tersebut berisi 

daftar barang atau jasa yang dibutuhkan, serta harga dan kebijakan- 

kebijakan yang ada, seperti jangka waktu pembayaran. 

2.4.2 Receiving and Storing Goods 

Tahap kedua dari siklus pengeluaran yaitu penerimaan dan penyimpanan 

barang  yang telah  dipesan.  Menurut  Wilkinson,  et  al.  (2000), pada tahap  ini 

dibutuhkan pengendalian untuk memastikan seluruh barang yang diterima telah 
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diverifikasi  sehingga  jumlah  barang  sesuai  dengan  yang  dipesan  dan  dalam 

kondisi yang baik serta memastikan seluruh jasa diotorisasi terlebih dahulu sebelum 

dilaksanakan sehingga pelaksanaannya benar-benar dilakukan untuk pengadaan jasa. 

Proses   penerimaan   barang   dimulai   dari   bagian   gudang   yang   akan 

menerima barang dari  supplier  beserta packing  slip  dan  invoice.  Lalu  bagian 

gudang akan melakukan inspeksi barang dan menyesuaikannya dengan Purchase 

Order yang ada. Setalah itu, bagian gudang harus membuat Receiving Report 

yang  kemudian  akan  dikirimkan  kepada  bagian  penyimpanan  persediaan  di 

gudang dan juga mengirimkan ke bagian keuangan. Seandainya terjadi kasus barang  

yang  rusak,  maka  disiapkanlah  dokumen  Debit  Memo  oleh  bagian akuntansi 

untuk mencatat penyesuaian apakah barang dikembalikan atau terjadi pengurangan 

harga terhadap barang yang dipesan. Dan menurut Wilkinson, et al. (2000), dokumen 

yang terkait pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1.   Receiving Report (RR), merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa 

barang yang dipesan oleh perusahaan telah dikirimkan oleh supplier dan telah 

diterima oleh pihak gudang. 

2.   Invoice,  merupakan sejumlah tagihan  yang diajukan oleh  supplier  atas 

pembelian yang dilakukan. Dalam invoice tertera jumlah yang harus 

dibayarkan   oleh   perusahaan   kepada   supplier,   biaya   barang   yang 

disesuaikan dengan pajak terkait, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 
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Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), nomor rekening kemana pembayaran 

harus dikirimkan, dan informasi lainnya. 

3.   Debit Memorandum, yaitu surat yang dikeluarkan perusahaan saat akan 

melakukan pengembalian barang kepada supplier karena barang rusak, cacat 

atau tidak sesuai dengan pesanan. 

4.   Packing Slip, merupakan dokumen tanda bukti pengiriman barang yang 

memuat nama dan jenis barang yang dibeli beserta kuantitasnya. Packing 

Slip diotorisasi oleh supplier dan bagian penerimaan barang di gudang. 

2.4.3 Approving Supplier Invoices 

Tahap ketiga dalam siklus pengeluaran yaitu menyetujui tagihan yang 

diajukan oleh supplier untuk melakukan proses pembayaran. Menurut Wilkinson, et 

al. (2000), terdapat lima tujuan pengendalian pada tahap ini, yaitu: 

1.   Seluruh tagihan supplier diverifikasi secara tepat waktu dan disesuaikan 

dengan barang atau jasa yang diterima. 

2.   Seluruh potongan pembelian yang tersedia diidentifikasi. 

3.   Seluruh  bentuk  pengembalian  barang  dari  pembelian  diotorisasi  dan 

dicatat secara akurat berdasarkan jumlah aktual pengembalian barang. 

4.   Seluruh transaksi pembelian secara kredit dan pengeluaran kas di-posting ke 

akun supplier yang sesuai pada buku Account Payable. 

5.   Seluruh pencatatan akuntansi dan persediaan telah diamankan. 
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Kewajiban untuk melakukan pembayaran terjadi saat barang diterima. 

Aktivitas ini melibatkan bagian Account Payable untuk proses persetujuan atas 

invoice untuk dibayar. Bagian Account Payable harus mengotorisasi pembayaran 

hanya  pada barang dan  jasa  yang dipesan  dan  benar-benar diterima sehingga 

bertanggung jawab untuk menyesuaikan tagihan supplier dengan Purchase Order 

dan Receiving Report yang sesuai. Dokumen terkait pada tahap ini menurut 

Wilkinson, et al. (2000) adalah Disbursement Voucher yang merupakan dokumen 

yang   berisi   akumulasi   pembayaran   atau   tagihan   supplier   dalam   sistem 

pembayaran. 

Tugas  dari  bagian  Account  Payable  adalah  memproses  penyetujuan 

invoice atau faktur untuk proses pembayaran kemudian. Kewajiban hukum untuk 

membayar supplier dan vendor muncul saat barang dan jasa diterima, akan tetapi 

kebanyakan perusahaan mencatat hutang saat invoice dari supplier atau vendor 

telah diterima dan disetujui. Perbedaan waktu memerlukan jurnal penyesuaian 

pada akhir periode fiskal agar laporan keuangan disajikan secara akurat. 

Tujuan dari Accounts Payable adalah untuk mengotorisasi pembayaran 

atas barang dan jasa yang benar telah dipesan dan diterima. Untuk melakukan hal 

tersebut, diperlukan informasi dari fungsi pembelian tentang adanya pesanan 

pembelian yang sah dan dari fungsi penerimaan tentang laporan bahwa barang 

atau jasa yang dipesan telah diterima. 
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2.4.4 Sistem Pengeluaran Kas (Cash Disbursements System). 

Tahap akhir dalam sebuah siklus pengeluaran adalah proses pembayaran. 

Proses pembayaran dilakukan oleh kasir dan kemudian akan dilaporkan kepada 

treasurer. Tujuan pengendalian pada tahap ini menurut Wilkinson, et al. (2000) 

adalah  memastikan  pengeluaran  kas  yang  dilakukan  perusahaan  telah  dicatat 

secara akurat dan lengkap. Sistem pengeluaran  kas memproses pembayaran berbagai 

kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah 

untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar 

ketika kewajiban jatuh tempo (Hall, 2011).   

Adanya pemisahan fungsi antara kasir yang bertanggung jawab melakukan 

pembayaran dengan bagian Account Payable yang melakukan pencatatan hutang 

merupakan suatu bentuk pengawasan. Dokumen terkait pada tahap ini menurut 

Wilkinson, et al. (2000) adalah Disbursement Check, yaitu cek yang digunakan 

perusahaan  untuk  melakukan  pengeluaran  uang.  Pembayaran  akan  dilakukan 

ketika bagian Account Payable mengirimkan disbursement voucher kepada kasir dan 

pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan disbursement check. 

Unit / fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas: 

1. Bagian utang usaha 

2. Bagian pengeluaran kas 

3. Bagian buku besar 
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Terdapat pengendalian internal utama dalam siklus pengeluaran guna 

mengurangi resiko apapun yang mungkin terjadi, yaitu: 

1. Otorisasi transaksi 

2. Pemisahan pekerjaan 

3. Supervisi 

4. Pengendalian catatan akuntansi 

5. Pengendalian akses. 
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Gambar 2.2 

Data Flow Diagram Cash Disbursement System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Hall, 2011)  
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Menurut Hall (2011), siklus pengeluaran kas memproses pembayaran 

berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini 

adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang 

benar ketika kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran 

lebih awal, peusahaan akan melepas penghasilan dari bunga yang seharusnya 

didapatkannya atas dana tersebut. akan tetapi, jika kewajiban terlambat dibayar, 

perusahaan akan kehilanagan diskon pembelian atau dapat merusak peringkat 

kreditnya. 

Gambar 2.2 diatas menyajikan Data Flow Diagram Cash Disbursement yang 

menunjukkan informasi dasar dan  arus sumber daya sistem pengeluaran kas. Sistem 

ini terdiri dari tiga proses: 

1. Proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen 

yang jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan 

pembayaran. 

2. Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para pemasok. 

Salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang usaha 

sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar, dan akun utang usaha akan 

diperbaharui untuk menyingkirkan kewajiban tersebut. 
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3. Pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha 

mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut di 

rekonsiliasi dan dicatat kea kun pengendali kas serta utang usaha.
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Gambar 2.3 

Cash Disbursements System Flowchart 

Sumber : (Hall, 2011) 
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Gambar 2.3 diatas menyajikkan Flowchart Cash Disbursement secara 

terperinci mengenai sistem pengeluaran kas manual. Berbagai pekerjaan yang 

dilakukan di tiap proses pentingnya dibahas berikut ini: (Hall, 2011) 

1. Bagian Utang Usaha 

Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Tiap hari, staf 

administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher (open voucher 

payable fil ) atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh 

tempo dan mengirim voucher serta dokumen oendukungnya (permintaan 

pembelian, pesanan pembelian, laporan peneimanaan, dan faktur) ke 

bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian utang usaha akan 

mendebit rekening pemasok ke dalam buku pembantu utang usaha dan 

mengirim ringkasan akun ke bagian buku besar. 

2. Bagian Pengeluaran Kas 

Staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan 

meninjau berbagai dokumen untuk meihat kelengkapan dan akurasi 

administrasinya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut 

membuat cek tiga salinan dan mencatat nomor cek, jumlah uang, nomor 

voucher, serta data lain yang terkait dalam daftar cek (Check register),  

yang juga disebut sebagai jurnal pengeluaran kas 9cash disbursement 

journal). Cek tersebut, bersama dengan berbagai dokumen 
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pendukungnya, masuk ke manajer bagian pengeluaran kas, atau 

bendahara, untuk ditandatangani. Bagian cek yang dapat dipertikarkan 

dikirim ke pemasok, dan staf administrasi akan melampirkan salinan dari 

cek tersebut ke paket voucher sebagai bukti pembayaran serta menimpan 

salinan ketiga. Staf administrasi tersebut akan menandai berbagai 

dokumen ke dalam paket voucher dengan tulisan sudah dibayar dan 

mengembalikannya ke bagian utang usaha. Setelah menerima paket 

voucher tersebut, staf administrasi bagian utang usaha menutup voucher 

terbuka dengan mencatat nomor cek dalam daftar cek serta menyimpan 

paket voucher ke dalam file voucher tertutup (closed voucher file). 

Terakhir, staf administrasi bagian pengeluaran kas meringkas berbagai 

entri yang dimasukkan dalam daftar cek serta mengirim voucher jurnal. 

3. Bagian Buku Besar 

Staf administrasi bagian buku besar menerima voucher jurnal 

pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Angka dalam 

voucher menunjukkan pengurangan total dalam kewajiban perusahaan 

dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran ke pemasok. Staf 

administrasi bagian buku besar mencatat kea kun pengendali utang usaha 

dan akun kas dalam buku besar serta merekonsiliasi akun pengendali 
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utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Pekerjaan ini 

mengakhiri prosedur pengeluaran kas 

2. 5.  Enterprise  Resource Planning (ERP) 

2.5.1  Definisi  Enterprise Resource  Planning (ERP) 

Menurut James A. Hall (2011), Enterprise Resource Planning  (ERP)  

adalah  paket  perangkat  lunak  modul  berganda yang berkembang terutarna dari 

sistem perencanaan  sumber daya manufaktur   tradisional   (Manufacturing  

Resource   Planning   - MRP II). Tujuan dari ERP adalah mengintegrasikan  

proses kunci dari organisasi seperti pemasukan  pesanan, manufacturing, usaha 

pengadaan,  utang dagang, daftar gaji, dan sumber  daya manusia. ERP  

menggabungkan  semua  ini  ke dalam  suatu  sistem  tunggal, yang  terintegrasi   

yang  mengakses  pada  suatu  database  tunggal untuk  memudahkan pembagian 

dari  informasi  dan  untuk memperbaiki komunikasi di seluruh 

organisasi. 

2.5.2 Manfaat Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) 

Adapun manfaat mengimplementasikan ERP: 

1. Integrasi Data Keuangan 

Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top management bisa 

melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. 
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2. Standarisasi Proses Operasi 

Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga 

terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan 

kualitas produk. 

3. Standarisasi Data dan Informasi 

Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama 

untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit 

dengan jumlah dan jenis bisnis yg berbeda-beda.” (wikipedia.com) 

2.5.3 Software Enterprise Resource Planning (ERP) 

Dewasa ini, terdapat sekitar ratusan jenis software ERP dengan berbagai 

fitur, versi, dan skala kemampuan. Dari berbagai jenis software yang saat ini terdapat 

di pasaran, terdapat beberapa vendor yang mendominasi pasar penyedia software 

ERP di dunia internasional dimana setiap software menawarkan kelebihan-kelebihan 

tertentu dan biasanya ada beberapa perbedaan spesifik pada  fitur-fitur yang ada pada 

masing-masing software misalnya: 

1. SAP (Systems, Applications, Product in Data Processing) 

SAP AG adalah perusahaan penyedia dan konsultan software yang didirikan 

di Jerman pada tahun 1972. Produk utamanya meliputi SAP ERP Enterprise 

Core, yang merupakan solusi aplikasi ERP, dan SAP Business Suite, yang 

merupakan paket solusi aplikasi e-bisnis dan berbagai aplikasi-aplikasi 
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lainnya seperti SAP CRM (Customer Relationship Management),  SAP SCM  

(Supply Chain Management), dan SAP PLM (Product Lifecycle 

Management). 

2. J.D. Edwards 

Sebagai penyedia aplikasi ERP yang cukup terkemuka, memiliki dua jenis 

produk utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup 

perusahaan konsumennya. 

a. J.D. Edwards Enterprise One 

J.D. Edwards Enterprise One adalah aplikasi terintegrasi yang 

merupakan paket software ERP komprehensif, yang dibangun dilandasi 

oleh teknologi standar dan pengalaman yang mendalam di dunia industri. 

Paket aplikasi ini bersifat sangat fleksibel sehingga kita dapat memilih 

sendiri database, sistem operasi dan hardware apa yang akan digunakan 

sehingga solusi dapat dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 

perusahaan. 

b. J.D Edwards World 

J.D Edwards World adalah salah satu paket solusi yang cukup fleksibel 

untuk mendukung integrasi dan pengembangan sistem, termasuk integrasi 

dengan sistem lama (Legacy), implementasi modular (Best of Breed), dan 

produk pihak ketiga (Bolt-on).  
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3. Microsoft Business Solution 

Microsoft, melalui unit bisnis Business Solution menyediakan 3 jenis 

software untuk implementasi ERP yaitu, Microsoft Dynamic Axapta, 

Microsoft Dynamic Great Plains, dan Microsoft Dynamic Navision. 

4. QAD MFG/PRO 

QAD adalah sebuah perusahaan software di Santa Barbara, Amerika Serikat 

yang didrikan pada tahun 1979. Salah satu produk QAD adalah MFG/PRO, 

yaitu produk yang dirancang untuk mendukung sistem ERP di perusahaan. 

MFG/PRO adalah salah satu produk ERP yang cukup sukses di pasaran dunia 

dan juga di Indonesia. Software MFG/PRO bersifat komprehensif, terbuka, 

fleksibel, interaktif, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan 

manufaktur modern. 

5. Open Source ERP 

Selain software-software ERP dalam bentuk paket terintgrasi maupun 

modular yang ditawarkan berbagai vendor tersebut, pilihan lain yang dapat 

dimanfaatkan adalah Open Source ERP. Aplikasi Open Source ERP ini 

bersifat nonkomersil, artinya dapat langsung digunakantanpa perlu 

mengeluarkan biaya lisensi atau pembelian lainnya. Sifat aplikasi ini sama 

seperti aplikasi Open Source lainnya, yaitu disediakan dalam bentuk aplikasi 
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yang belum dikonfigurasi, mendukung kostumisasi, dan disediakan langsung 

beserta kodenya. 

Contoh software yang bersifat Open Source ERP adalah: 

a. Compiere 

b. Openbravo 

c. GNU Enterprise 

2.5.4 Modul Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Modul-modul pada paket sistem ERP biasanya dirancang untuk terintegrasi 

satu sama lain, meskipun pada implementasinya perusahaan boleh memilih 

mengimplementasikan beberapa modul sesuai keperluan perusahaan. Tidak semua 

modul selalu tersedia pada paket aplikasi ERP. Kelengkapan modul pada masing-

masing paket sangat bergantung pada target konsumen serta perkembangan software  

yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Banyak perusahaan pembuat paket ERP 

menyediakan dukungan kostumisasi atas modul-modul tersebut sehingga 

memungkinkan implementasi yang fleksibel. 

 Berikut ini adalah beberapa modul yang terdapat di dalam sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP) antara lain: 

1. Modul Financial, adalah modul utama dan merupakan pusat dari semua 

modul karena semua transaksi di modul lain akhirnya pasti akan berhubungan 
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dengan modul ini. Sub modulnya terdiri dari General Accounting, Financial 

Accounting, Assets Management, Treasury, Controlling, dan Costing. 

2. Modul Material Management, adalah modul yang berhubungan dengan 

sumber daya material perusahaan. Sub modulnya terdiri dari Purchasing dan 

Warehouse Management. 

3. Modul Sales, adalah modul yang berhubungan dengan penjualan. Sub 

modulnya yaitu Marketing, Transportation, dan Shipping. 

4. Modul Human Resource, adalah modul yang berhubungan dengan Sumber 

Daya Manusia (SDM). Sub modulnya terdiri dari Time Management, 

Appraisal, Over Time Training, dan Payroll. 

5. Modul Maintenance, adalah modul yang berhubungan dengan perawatan dan 

pemeliharaan. Sub modulnya terdiri dari Plant Maintenance, Preventive 

Maintenance, dan Service Maintenance. 

6. Modul Production Control, adalah modul yang berhubungan dengan 

pengontrolan produksi. Sub modulnya antara lain Production Planning. 

2. 6.  Ruang Lingkup Expense Pada PT XYZ 

2.6.1 Expense Report 

Menurut penjelasan PT XYZ, expense report adalah laporan atas 

pengeluaran karyawan yang berhubungan dengan expense seperti perjalanan dinas 

dalam dan luar negeri, business meal atau food & beverages, training karyawan 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



59 
 
 

 

 

 

dalam dan luar negeri, perpindahan karyawan, miscellaneous, kesehatan, dan 

kesejahteraan/ olahraga. 

Expense report adalah bentuk dari pertanggungjawaban karyawan atas  

pengeluaran  yang berhubungan  dengan  pengeluaran tersebut. Expense report 

karyawan terdapat dua jenis yaitu expense report dengan cash advance dan tanpa 

cash advance. 

Cash Advance adalah istilah yang digunakan untuk salah satu pengeluaran 

karyawan dengan adanya pembayaran kas atas pengeluaran  karyawan  terlebih  

dahulu  sebelum  aktivitas  tersebut benar-benar dijalankan oleh karyawan yang 

bersangkutan. 

2.6.2 Perjalanan Dinas secara Umum 

Berdasarkan penjelasan PT XYZ, perjalanan dinas adalah suatu perjalanan 

yang dilakukan karyawan ke suatu tempat di luar lokasi  kerja  rutin  dalam  maupun  

luar  negeri  untuk  melaksanakan tugas perusahaan. 

Perusahaan memberikan atau menanggung biaya yang timbul ketika 

karyawan melakukan perjalanan dinas yang mencakup pengangkutan,  penginapan,  

dan  kebutuhan  harian  lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 

perusahaan. 

Setiap adanya perjalanan dinas karyawan terlebih dahulu meminta 

persetujuan dari kepala kerja yang berwenang sesuai dengan peraturan 
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Pendelegasian Wewenang (Delegation of Authority). DOA adalah peraturan yang 

berguna dalam memverifikasi bahwa pengeluaran  expense  report  karyawan  telah  

diotorisasi  oleh  pihak yang berwenang dengan batas jumlah otorisasi yang sesuai. 

2.6.3 Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Perusahaan menyediakan transportasi baik darat maupun udara bagi semua 

kelas karyawan yang melakukan perjalanan dinas. 

Perusahan juga menyediakan akomodasi di hotel atau penginapan milik 

perusahaan bagi semua kelas karyawan dengan standar penginapan untuk perjalanan 

dinas yang ditentukan perusahaan. 

Perusahaan memberikan uang harian perjalanan dinas kepada karyawan 

yang melakukan perjalanan dinas yang meliputi  biaya makan,  cuci  pakaian, 

pengeluaran  incidental (tip, telepon pribadi, koran/ majalah, dan lain-lainnya) yang 

telah diatur oleh perusahaan. 

2.6.4 Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Karyawan yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan masa 

terbang kurang dari 5 (lima) jam disediakan pengangkutan udara kelas ekonomi 

dengan rute langsung yang ditentukan perusahaan, masa terbang 5 (lima) atau lebih 

disediakan pengangkutan udara kelas bisnis dengan rute langsung yang ditentukan 

perusahaan, sedangkan eksekutif perusahaan (General Manager ke atas) tanpa 

melihat masa terbang disediakan pengangkutan kelas bisnis atau kelas 1 (satu). 
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Perusahaan juga memberikan uang harian perjalanan dinas kepada karyawan 

yang melakukan perjalanan dinas yang meliputi  biaya makan,  cuci  pakaian, 

pengeluaran  incidental (tip, telepon pribadi, koran/ majalah, dan lain-lainnya) yang 

telah diatur oleh perusahaan. 

2.6.5  ARIBA 

Ariba adalah sebuah perangkat lunak dan informasi teknologi layanan 

perusahaan yang berlokasi di Sunnyvale, California. Diambil alih oleh pembuat 

perangkat lunak Jerman SAP AG untuk $3,8 miliar di 2012 

Ariba didirikan pada tahun 1996 [4] oleh Bobby Lent, Boris Putanec, Paul 

Touw, Rob Desantis, Ed Kinsey, Paul Hegarty, dan Keith Krach dengan ide 

menggunakan Internet untuk memungkinkan perusahaan untuk memfasilitasi dan 

meningkatkan proses pengadaan. 

Procurement dikenal buruk karena paper-based, mengharuskan pekerja untuk 

bekerja lebih keras, dan proses yang tidak efisien untuk perusahaan-perusahaan 

besar.Ariba menyediakan 'Spend Management solutions' yang membantu perusahaan 

menganalisis, memahami, dan mengelola pengeluaran perusahaan mereka untuk 

mencapai penghematan biaya dan efisiensi proses bisnis. 

Saat ini, 94 dari The Fortune 100 dan lebih dari 200.000 perusahaan lain 

menggunakan Ariba's SaaS (Software as a Service) solusi untuk mengelola kegiatan 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



62 
 
 

 

 

 

pengeluaran dan perdagangan mereka. Ariba adalah salah satu dari yang pertama 

perusahaan internet business-to-business yang Go Public (Tahun 1999) 

2. 7. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem 

informasi akuntansi baik siklus pengeluaran, Penelitian-peneliatian ini yang menjadi 

panduan penulis, yang pertama ialah pada penelitian Nuki Ayu meneliti mengenai 

“Evaluasi Atas Sistem Informasi Akuntansi Mengenai Aplikasi Penggajian pada PT. 

Bank DKI”. Dimana penelitiannya menjelaskan Perusahaan memiliki sistem 

informasi akuntansi komputerisasi dan prosedur penggajian yang cukup baik karena 

telah sesuai dengan asas dan ketentuan yang berlaku, perusahaan juga memiliki 

prosedur-prosedur dalam pengelolaan kegiatan penggajian perusahaan, serta 

Perusahaan memiliki keunggulan dalam sistem informasi akuntansi, karena memiliki 

mesin pencatat waktu otomatis yang menggunakan sistem online sehingga data 

langsung masuk ke dalam sistem komputer dan untuk proses penggajian terpusat di 

kantor pusat (settlement), (Ayu, 2010). 

Pada penelitian yang lainnya Bayu Wiranto meneliti mengenai “Analisa 

peranan Sistem Informasi Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Nasabah PT. Asuransi 

Jiwa Nusantara”. Dimana dia meniliti mengenai Sistem Informasi Akuntansi atas 

Pembayaran pada perusahaan asuransi, yang menjelaskan Sistem Informasi 

Akuntansi sangat berperan dalam memberikan kemudahan operasional serta dalam 
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efektivitas proses pelayanan klaim pada PT Asuransi Jiwa Nusantara, dan ia 

membandingkan antara dua sistem yang ada, bahwa sistem Oracle relatif lebih 

unggul dibandingkan dengan sistem Clipper serta ia menyebutkan sistem 

Komputerisasi PT Asuransi Jiwa Nusantara sudah menggunakan sistem pengamanan 

secara berlapis untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelayanan 

asuransi Invalid source specified.. 

Yang terakhir, penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang ingin 

diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Dea Amanda dengan judul 

“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Reimbursement Atas Expense Report 

Perjalanan Dinas Karyawan Serta Pengendalian Internal Di C Oil Indoasia Business 

Unit (IBU)”. Dimana pada penlitian ini, dia menjelaskan mengenai adanya flowchart 

di setiap divisi memudahkan karyawan dalam memahami alur pekerjaan masing-

masing secara jelas. Setiap hasil kerja dari EEA terdapat catatan yang memproses 

expense report. PT XYZ memiliki pengendalian yang baik dalam menjaga 

kelangsungan perusahaan (Amanda, 2012). 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Tahun Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1 2010 Nuki Ayu Evaluasi Atas 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Mengenai 

Aplikasi 

Penggajian pada 

PT. Bank DKI 

Untuk mengetahui 

prosedur  penggajian, tata 

kelola penggajian dan 

keunggulan serta 

kelemahan sistem 

penggajian Bank DKI  

 Perusahaan memiliki 

sistem informasi 

akuntansi komputerisasi 

dan prosedur penggajian 

yang cukup baik karena 

telah sesuai dengan asas 

dan ketentuan yang 

berlaku 

 Perusahaan juga 

memiliki prosedur-

prosedur dalam 

pengelolaan kegiatan 

penggajian perusahaan, 

 Perusahaan memiliki 

keunggulan dalam 

sistem informasi 
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No Tahun Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

akuntansi, karena 

memiliki mesin pencatat 

waktu otomatis yang 

menggunakan sistem 

online sehingga data 

langsung masuk ke 

dalam sistem komputer 

dan untuk proses 

penggajian terpusat di 

kantor pusat 

(settlement). 

2 2009 Bayu 

Wiranto 

Analisa peranan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi Atas 

Pembayaran 

Klaim Nasabah 

PT. Asuransi 

Jiwa Nusantara 

Mengetahui proses serta 

prosedur pembayaran 

klaim dilihat dari aspek  

sistem informasi 

akuntansi serta 

membandingkan antara 

teori dengan  

praktek yang ada atau 

 Sistem Informasi 

Akuntansi sangat 

berperan dalam 

memberikan 

kemudahan operasional 

serta dalam efektivitas 

proses pelayanan klaim 

pada PT Asuransi Jiwa 
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No Tahun Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

yang berlaku dalam dunia 

kerja. 

Nusantara, 

 Bahwa sistem Oracle 

relatif lebih unggul 

dibandingkan dengan 

sistem Clipper 

 Sistem Komputerisasi 

PT Asuransi Jiwa 

Nusantara sudah 

menggunakan sistem 

pengamanan secara 

berlapis untuk 

mencegah pelanggaran-

pelanggaran dalam 

proses pelayanan 

asuransi 

3 2012 Dea Amanda Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Reimbursement 

Mengetahui sistem 

informasi akuntansi serta 

pengendalian internal 

terhadap reimbursement 

 Terdapat flowchart di 

setiap divisi 

memudahkan karyawan 

dalam memahami alur 
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No Tahun Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

Atas Expense 

Report 

Perjalanan 

Dinas 

Karyawan Serta 

Pengendalian 

Internal Di C 

Oil Indoasia 

Business Unit 

(IBU) 

atas expense report 

perjalanan dinas karyawan 

di C Oil IndoAsia 

Business Unit. 

pekerjaan masing-

masing secara jelas. 

 Setiap hasil kerja dari 

EEA terdapat catatan 

yang memproses 

expense report. 

 PT XYZ memiliki 

pengendalian yang baik 

dalam menjaga 

kelangsungan 

perusahaan 

Sumber : Analisis Penulis 

2. 8. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran memberikan gambaran singkat mengenai tahapan 

penelitian dari tahap awal hingga akhir. Penulis melakukan kegiatan magang di PT 

XYZ untuk dapat mengetahui seperti apa sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

oleh PT XYZ ini. Setelah penulis mendapatkan data yang cukup, penulis kemudian 

membandingkan sitem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT XYZ dengan 

Teori yang ada. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan tujuan 
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penelitian, yaitu menganalisis sistem informasi akuntansi mengenai siklus 

pengeluaran yang diterapkan di PT. XYZ yang tertuang dalam gambar 2.4.   

Gambar 2.4. 

Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Analisa Penulis 

PT XYZ 

Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA) 

COSO 

Analisa 

Kelemahan Kekuatan 

Kesimpulan dan 
Saran 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

3.1.1  Gambaran Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT XYZ dimana PT XYZ merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang perminyakan yang mempunyai kegiatan operasi di Pulau 

Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa serta Pulau Papua. Dimana perusahaan ini 

memakai sistem akuntansi JDE Oracle yang dipakai divisi Account Payable dan 

Employee Expense Account untuk melakukan input transaksi yang berhubungan 

dengan Accomodation Expense pada PT XYZ yang terjadi di tahun 2013. 

1. Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di kantor pusat PT XYZ, yang berlokasi di 

kawasan perkantoran senayan tepatnya di Sentral Senayan 1.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini selama empat 

bulan dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Dalam kurun waktu 

tersebut, penulis juga melakukan pengumpulan data dan analisis data.   

3. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada PT XYZ bersifat studi kasus. Peneliti hanya 

melakukan penelitian pada satu obyek dan fokus pada obyek tersebut. 

Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi lebih komprehensif. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu diperlukan identifikasi jenis 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Jenis data tersebut adalah : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikunpulkan untuk penelitian dari tempat actual 

terjadinya peristiwa (Sekaran, 2007). Data primer belum mampu memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut. 

Data primer yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari wawancara dan observasi langsung kepada obyek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada atau data yang 

telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber 

data sekunder antara lain buletin statistic, publikasi pemerintah, informasi 

yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar 

perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, dll (Sekaran, 

2007). Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan 

keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut. Data sekunder yang didapat 

untuk digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi invoice PT 

XYZ  dan studi pustaka dari beberapa buku dan penelitian ilmiah. 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai metode, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau 
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subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain 

sebelumnya.  

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini 

yaitu dengan Mentor penulis selama penulis melakukan kegiatan magang di 

PT XYZ, selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung kepada 

Account Payable Team, Employee Expense Account Team dan IBU Travel & 

Reservation Team di PT XYZ yang berhubungan langsung dengan siklus 

pengeluaran (Pembayaran) untuk Accomodation Expense. Selain dengan 

metode tanya-jawab secara langsung penulis juga melakukan tanya-jawab 

dengan menggunakan kuesioner. 

Tabel 3.1 

Guidline kuesioner Pengawasan Intern – Siklus Pengeluaran 

No Pertanyaan 
PT XYZ 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Apakah fungsi penandatanganan check terpisah 
dari fungsi persetujuan pembayaran?       

2 Apakah fungsi penandatanganan check terpisah 
dari fungsi akuntansi?       

3 Apakah penandatanganan check diotorisasi oleh 
dewan komisaris?       

4 Apakah diperlukan dua buah tandatangan setiap 
check?       

5 Apakah check bernomor urut tercetak?       

6 Apakah perusahaan tidak pernah mengeluarkan 
check kosong?       
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7 
Apakah semua pengeluaran kas (kecuali 
pengeluaran kas kecil) dilakukan dengan 
menggunanakn check? 

      

8 Apakah terdapat pengawasan yang memadai atas 
blanko check?       

 

Sumber: Buku Praktik Auditing (1) 

2. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi 

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Penulis melakukan observasi langsung dengan cara magang selama enam 

bulan di PT XYZ. Dengan magang, penulis bisa mendapatkan data dengan 

lebih mudah melalui pengamatan dan berinteraksi langsung dengan mentor 

penulis,serta tim di divisi Account Payable, Expense Account dan IBU Travel 

& Reservation.  

3. Studi pustaka 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh 

melalui studi kepustakaan dari beberapa buku-buku yang berhubungan 

dengan judul penelitian penulis dan penelitian ilmiah yang telah dilakukan 
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terlebih dahulu. Untuk melakukan studi pustaka penulis melakukannya di 

Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan IBS. 

4. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang paling akhir adalah dokumentasi. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan harian dan catatan 

transaksi yang dimiliki oleh PT XYZ. 

3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh data 

yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kebenaran atas suatu 

masalah. Bentuk tujuan penelitian dibagi menjadi empat yakni, deskriptif, 

eksploratori, hipotesis dan case study. Penelitian deskriptif berupaya memperoleh 

deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi, tujuan yang paling umum dari 

penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Metode kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, yang menghasilkan 

uraian data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti dan 

hasilnya tidak tidak diperoleh dari prosedur statistik. Jadi dapat disimpulkan 

penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif dan metode kualitatif 

diatas, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui penerapan 

sistem informasi akuntansi pada PT XYZ apakah sudah sesuai dengan teori yang 

ada. Pertama yang akan penulis lihat adalah siklus reservasi hotel yang dilakukan 

oleh pihak yang memiliki kewenangan, setelah reservasi dilakukan maka fasilitas 
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hotel akan digunakan. Kemudian setelah pemakaian fasilitas tersebut maka PT XYZ 

diharuskan melakukan pembayaran, apabila transaksi tersebut berupa reimbursement 

maka tagihan akan di proses di tim Employee Expense Account sedangkan apabila 

transaksi tersebut mengharuskan PT XYZ langsung membayarkan tagihannya ke 

pihak hotel maka invoice akan diproses pada tim Account Payable, setelah melalui 

salah satu tim tersebut maka akan dibayarkan oleh tim treasury. Setelah melihat 

siklus dari masing-masing tim, selanjutnya penelitian ini melihat bagaimana 

pengendalian internal yang dilakukan PT XYZ dengan lima unsur yang ada dalam 

COSO. Kemudian akan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di PT XYZ 

dengan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner yang telah dibuat. 

Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka, tidak diperlukan penggunakan 

perhitungan secara statistik. 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



75 

 

BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Gambaran PT XYZ 

PT XYZ adalah mitra dalam perekonomian Indonesia dan telah menjadi 

bagian dari anggota masyarakat selama lebih dari 80 tahun. PT XYZ adalah 

produsen minyak mentah terbesar di Indonesia, yang menyumbangkan sekitar 40 

persen produksi nasional. 

Saat ini, PT XYZ didukung oleh lebih dari 6.400 karyawan handal dan lebih 

dari 30.000 karyawan mitra. Lebih dari 97 persen karyawan PT XYZ adalah warga 

negara Indonesia. 

Langkah besar pertama PT XYZ di bidang eksplorasi dan produksi energi 

Indonesia dimulai pada tahun 1924, ketika Standard Oil Company of California 

(Socal), kini PT XYZ, mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. 

Sejak itu, selama lebih dari setengah abad, PT XYZ telah menjadi produsen 

minyak mentah dan panas bumi terbesar di Indonesia. 

PT XYZ juga memasarkan produk pelumas di Indonesia melalui anak 

perusahaan PT PT XYZ Oil Products Indonesia. PT PT XYZ Oil Products Indonesia 

memasarkan pelumas “C” ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi. Produk-

produk ini melayani pasar komersial, industri, konsumen umum dan kelautan. 

Melalui unit bisnis perdagangan PT XYZ di Singapura, PT XYZ juga 

memasarkan minyak mentah, bahan bakar mentah lain dan minyak bumi olahan 
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kepada Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Indonesia. PT 

XYZ juga memasarkan produk-produk kepada pengimpor dan distributor terdaftar. 

PT XYZ memasarkan aspal melalui merek dagang C Asphalt
™

.  

PT XYZ bangga dengan apa yang telah PT XYZ lakukan dan menjunjung 

tinggi kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia, lembaga 

non pemerintah dan masyarakat sekitar, yang menjadi landasan dari kemajuan 

bersama demi memenuhi kebutuhan energi Indonesia. 

4.1.2. Kegiatan dan Area Operasi PT XYZ 

PT XYZ adalah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, dengan total 

rata-rata produksi sebesar 442.000 barel fluida per hari pada tahun 2011. Total rata-

rata produksi harian gas alam adalah 636 juta kaki kubik. 

Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, PT XYZ beroperasi melalui Kontrak 

Kerja Sama (KKS) dengan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (SKMIGAS). 

Melalui anak perusahaan PT XYZ Pacific Indonesia, PT XYZ 

mengoperasikan KKS Rokan dan Siak di Riau, Sumatera, PT XYZ juga 

mengoperasikan empat KKS lepas pantai di Kutei Basin, termasuk kepemilikan 92,5 

persen di KKS East Kalimantan. Pada September 2011, XYZ mengurangi 

kepemilikan pada tiga KKS Makassar Strait menjadi 72 persen, 62 persen di Rapak 

dan 62 persen di Ganal. 

Di Papua Barat, XYZ memiliki 51 persen kepemilikan dan mengoperasikan 

KKS West Papua I dan West Papua III. Kedua KKS ini mencakup wilayah sekitar 2 

juta are (8.000 kilometer persegi). 
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XYZ memiliki 25 persen kepemilikan non operasi di wilayah lepas pantai, 

Blok B South Natuna Sea, sebelah timur laut Blok Rokan. 

Operasi energi panas bumi PT XYZ di Indonesia menjadikan XYZ sebagai 

produsen energi panas bumi terbesar di dunia. PT XYZ mengelola dua lapangan 

panas bumi di Jawa Barat dan sebuah pembangkit listrik cogeneration dan wilayah 

prospek geothermal di Sumatera. 

Untuk melihat gambaran lebih jelas tugas dan tanggung jawab dari masih-

masing operasi anak perusahaan PT XYZ IBU, berikut pembagian operasi dan 

aktivitasnya : 

1. Sumatra Operation (SMO): BUT PT XYZ Siak Inc, PT XYZ Indonesia, dan 

PT XYZ South Natuna Block Inc. 

PT XYZ Pacific Indonesia mengoperasikan 90 lapangan di Sumatera dengan 

dua lapangan utama, Duri dan Minas. Selain itu, PT XYZ juga 

mengoperasikan Pelabuhan Dumai, terminal pengangkutan minyak terakhir. 

Mayoritas produksi PT XYZ di Sumatera pada tahun 2011 berasal dari 

lapangan-lapangan di Blok Rokan. Duri, lapangan terbesar, telah beroperasi 

menggunakan teknologi injeksi uap untuk meningkatkan produksi sejak 

1985 dan menjadi salah satu pengembangan injeksi uap terbesar di dunia. 

Pada tahun 2011, 80 persen lapangan-lapangan di Duri beroperasi dengan 

teknologi injeksi uap. 

PT XYZ terus menerapkan berbagai proyek baru demi keberlangsungan 

produksi, peningkataan perolehan minyak dan meningkatkan keandalan 

dari reservoir yang ada. Pada wilayah produksi di Lapangan Duri, 212 
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sumur produksi dan 58 sumur injeksi uap dan observasi telah dibor pada 

tahun 2011. Pengembangan juga terus berlangsung di wilayah utara 

lapangan tersebut. Persetujuan pemerintah untuk kontrak pembangunan 

perluasan proyek North Duri Development Area 13 diharapkan dapat 

diterima pada tahun 2012, dengan aktivitas pertama dijadwalkan pada tahun 

2013. 

PT XYZ juga mengoperasikan injeksi air di Lapangan Minas. Di Lapangan 

Minas, 50 sumur produksi dibor sepanjang tahun 2011, dan optimalisasi 

program injeksi air terus berlanjut disana. Pada tahun 2011, pengembangkan 

proyek pilot proses injeksi kimia yang PT XYZ lakukan terus berlanjut. 

Proyek ini yang diharapkan akan mampu meningkatkan perolehan minyak 

mentah ringan di Minas dan lapangan-lapangan di sekitarnya. 

Pada tahun 2011, enam sumur penilaian (appraisal well) telah berhasil dibor 

di Lapangan Kulin, Duri, dan Bekasap. Selain itu, dua sumur ekplorasi juga 

telah dibor. Satu, di proyek Sangsam Timur, dinyatakan gagal, dan satunya 

di Lapangan Jorang, yang saat ini masih dievaluasi hingga awal 2012. 

Pengeboran penilaian di Lapangan Kulin dan Bekasap direncanakan akan 

berlangsung pada tahun 2012. 

Minyak mentah dari lapangan-lapangan PT XYZ di Sumatera diangkut ke 

Dumai melalui sistem jaringan pipa sepanjang 550 km, dan ditampung ke 

tangki-tangki berkapasitas total 5,1 juta barel. Dari fasilitas ini, minyak 

dipompa dan diangkut ke kilang Pertamina dan kapal tanker di Pelabuhan 

Dumai. Dengan menggunakan pompa berkecepatan tinggi, Pelabuhan Dumai 
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dapat memuat empat kapal tanker sekaligus. 

2. Kalimantan Operation (KLO) : BUT PT XYZ West Papua I, BUT PT XYZ 

Papua III, BUT PT XYZ Indonesia Company, PT XYZ Indonesia Ventures, PT 

XYZ South Asian, BUT PT XYZ Makassar, BUT PT XYZ Ganal, BUT PT 

XYZ Rapak, BUT PT XYZ Sesulu, BUT PT XYZ Lompa, BUT PT XYZ 

Donggala, dan BUT PT XYZ East Ambalat. 

PT XYZ memulai operasi di Kalimantan Timur pada tahun 1968, saat PT 

XYZ menandatangani kontrak kerja sama yang melingkupi area konsesi 

darat dan lepas pantai. Saat ini, operasi PT XYZ di Kalimantan Timur 

mencakup tiga wilayah utama: North Area, South Area dan West Seno. 

Di wilayah North Area salah satu lapangan migas  yang PT XYZ 

operasikan adalah Lapangan Attaka, yang merupakan lapangan lepas pantai  

terbesar  di  Indonesia.  Minyak  mentah  dan  gas  alam   yang 

dihasilkan di North Area diproses di Terminal Santan. Sementara gas 

alam juga diangkut ke kilang LNG Bontang. 

Di South Area, PT XYZ mengoperasikan Lapangan Sepinggan dan 

Lapangan Yakin, Terminal Lawe-Lawe, dan Penajam Supply Base. Minyak 

dan gas dari South Area di proses di Terminal Lawe Lawe. 

Ditemukannya Lapangan West Seno, menandai dimulainya babak baru 

dalam pengembangan energi di Indonesia yakni pengembangan minyak dan 

gas alam laut dalam (deepwater development). Kini PT XYZ sedang 

mengembangkan proyek ultra laut dalam yang pertama di Indonesia, yang 

dikenal sebagai proyek Indonesia Deepwater Development. Lima lapangan 
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pertama yang akan dikembangkan adalah Gendalo, Maha, Gandang, Gehem 

dan Bangka. 

3. Geothermal Operation (GPO) : PT XYZ Geothermal Suoh Sekincau, BUT 

PT XYZ Geothermal Salak, BUT PT XYZ Geothermal Indonesia, PT. Mandau 

Cipta Tenaga Nusantara, PT. Jasa Daya PT XYZ, dan Dayabumi Salak Pratama. 

Sudah lebih dari 30 tahun, PT XYZ telah memimpin pengembangan energi 

geothermal, mengembangkan seperempat dari kapasitas energi panas bumi 

dunia. PT XYZ menjadi pionir dalam pengembangan  energi geothermal 

di Filipina dan   merupakan salah satu penghasil terbesar di Indonesia. PT 

XYZ menyediakan energi lisrik tenaga panas bumi dengan kapasitas total 

1.273 megawatt, yang menjadikan PT XYZ produsen energi geothermal 

terbesar di dunia. Dua proyek panas bumi PT XYZ di Jawa Barat, Salak dan 

Darajat, menghasilkan  listrik  berapasitas  636  megawatt.  Yang  setara  

dengan hampir 50% dari total produksi energi panas bumi di Indonesia, dan 

dapat memasok energi terbarukan bagi sekitar 3,9 juta rumah. Unit 

pembangkit listrik tenaga geothermal PT XYZ unit Darajad 3 yang 

berkapasitas 110 megawatt   berhasil   memperoleh   “Clean   Development   

Mechanism Certified Emission Reduction” dari PBB pada tahun 2009. 

Baru-baru ini, PT XYZ menambah prospek pengembangan energi 

geothermal baru Suoh- Sekincau di Lampung. 
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Gambar 4.1 

Peta Operasi Kegiatan PT XYZ 

 

Sumber: Website PT XYZ 

4.1.3. Aktivitas Pendukung PT XYZ 

Operasi PT XYZ didukung oleh lebih dari 7.000 karyawan handal dan 

32.000 karyawan mitra. Lebih dari 97% karyawan PT XYZ adalah tenaga kerja 

nasional  Indonesia. PT XYZ  Indonesia Company merupakan salah satu unit 

bisnis  yang  berada  di  Indonesia,  yang  disebut  dengan  C  Oil  IndoAsia Business 

Unit (IBU). 

Di  Indonesia,  C  Oil  adalah  penghasil  minyak  terbesar  melalui sejumlah 

operasi di Sumatera, Kalimantan Timur, serta menjadi penghasil utama energi panas 

bumi melalui dua wilayah operasi di Jawa Barat. 

PT XYZ tidak hanya menyediakan energi. PT XYZ berinvestasi pada 

manusia maka semua pihak mamperoleh manfaat. Dengan menjalankan program 

investasi sosial, PT XYZ bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, organisasi 

non-pemerintah, lokal, maupun internasional. 
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Sejak PT XYZ mulai beroperasi di Indonesia, PT XYZ telah menginvestasi 

lebih dari 135 juta dollar diberbagai program investasi sosial. Sebagian besar 

program investasi sosial PT XYZ difokuskan pada 3 areal utama yaitu: 

1. Memperbaiki akses kebutuhan dasar manusia. 

PT XYZ telah mendukung masyarakat Riau sejak tahun 1950an, dengan 

membuka area terisolasi di Riau Timur melalui pembangunan jalan raya sepanjang 

180 kilometer, yang menghubungkan Pekanbaru dan Dumai pada tahun 1977. PT 

XYZ juga yang membangun Jembatan Siak, jembatan pertama yang melintasi 

Sungai Siak. PT XYZ juga memberikan bantuan untuk mendukung akses dan 

memperbaiki fasilitas kesehatan masyarakat. 

PT XYZ mendonasikan 5 juta dollar kepada The Global Fund untuk memerangi 

HIV AIDS di Indonesia. PT XYZ membuat program kampanye  HIV  AIDS  “I 

Wanna  Live”  untuk  melatih  siswa  SMU menjadi Agen Perubahan HIV AIDS, 

PT XYZ mendukung refitalisasi desa siaga untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil 

dan bayi. 

2. Memberikan pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan telah menjadi fokus kegiatan investasi sosial PT XYZ. Di  tahun  

1957,  C  Oil  mendirikan  SMAN  1,  SMA  pertama  di Pekanbaru Riau. Bertahun-

tahun PT XYZ telah menyediakan ratusan ruang kelas, buku, peralatan sekolah, dan 

alat bantu belajar bagi sekolah-sekolah yang berlokasi dekat  dengan wilayah 

operasi PT XYZ. Memberikan beasiswa bagi ribuan siswa di seluruh Indonesia. 

Mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  mata  pelajaran berbahasa Inggris bagi 

guru dan siswa SMA dengan   menggunakan koran sebagai alat bantu belajar. Pada 
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tahun 2001 PT XYZ mendirikan Polytechnic Caltex Riau, Polytechnic pertama di 

Propinsi Riau. 

3. Menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. 

Program   Lokal   Bisnis development PT XYZ membantu mengembangan 

perusahaan kecil  dan  koperasi berlokasi di wilayah operasional PT XYZ, menjadi 

pemasok barang dan jasa yang andal dan profesional.  Mengembangkan  program  

yang  meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat   melalui pemberdayaan 

perempuan.PT XYZ juga medukung program perlindungan lingkungan. PT XYZ 

membentuk Green Corridor Initiative, program 5 tahun untuk mengembalikan 

wilayah  hutan  gundul di  Taman Nasional  Gunung Halimun-Salak. PT XYZ 

mempelopori   program pengelolaan sampah rumah tangga yang memperbaiki gaya 

hidup sehat kehidupan masyarakat di Balikpapan. PT XYZ juga mendukung 

rehabilitasi kehidupan di daerah bencana. 

Dalam beberapa tahun terakhir, PT XYZ mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari Pemerintah Indonesia dan asosiasi profesi nasional dalam berbagai 

bidang, seperti pengembangan karir, pencegahan   HIV/AIDS,   kesehatan   dan   

keselamatan   kerja,   dan perlindungan  lingkungan.  Selama  80  tahun,  C  Oil  

telah  menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. PT XYZ telah menyediakan dan 

akan terus  menghasilkan  energi  untuk  perekonomian  negara  dan mendukung 

peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. 
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4.1.4. Struktur Organisasi PT XYZ 

PT XXYZ  IBU  menerapkan  jenis  organisasi  lini  atau  garis,  di  mana 

seorang pemimpin diakui sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan,  

kebijaksanaan,  dan  tanggung  jawab  berada  pada  pimpinan tersebut. Dalam 

organisasi ini setiap bawahan mempunyai atasan-atasan tersendiri yang harus 

dipatuhi. Berikut bagan organisasi dari PT XYZ IBU: 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 
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Gambar 4.3 

Struktur Finance PT XYZ IBU 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ 

 

Gambar 4.4 

Struktur Financial Service PT XYZ 

 

Sumber : Website Internal PT XYZ IBU 
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Gambar 4.5 

Struktur AP & AR PT XYZ IBU 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 

 

Gambar 4.6 

Struktur Employee Expense Account PT XYZ IBU 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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Gambar 4.7 

Struktur Treasury PT XYZ IBU 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 

Gambar 4.8 

Struktur IBU Service & Logistic PT XYZ IBU 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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4.2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas (Accomodation 

Expense) 

4.2.1. Sistem Informasi pada IBU Travel and Reservation 

PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

perminyakan, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar di bidangnya. 

Sehingga PT XYZ memiliki banyak aktivitas operasi yang tersebar di wilayah 

Indonesia, baik di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Oleh sebab itu,  

memungkinkan karyawannya ditugaskan untuk mengunjungi wilayah-wilayah kerja 

PT XYZ tersebut. 

Karyawan yang ditugaskan tersebut dipastikan membutuhkan akomodasi baik 

Air Travel, Ground Transport, Hotel maupun akomodasi-akomodasi lainnya. Air 

Travel untuk karyawan PT XYZ dapat menggunakan Co-Plane (Company Plane) 

maupun Commercial Plane. Untuk penggunaan Commercial Plane, karyawan akan 

mendapatkan kelas penerbangannya tergantung level jabatan karyawan tersebut. 

Semua itu diatur di Business Travel Expense Policy. Hampir mirip dengan Air 

Travel, fasilitas Ground Transport ada dua opsi yaitu yang pertama menggunakan 

kendaraan milik perusahaan PT XYZ dan yang kedua menyewa mobil dari agen 

yang telah ditunjuk atau menjalin kerja sama dengan perusahaan PT XYZ. 

Yang terakhir akomodasi untuk penginapan atau hotel, akomodasi ini yang 

akan dibahas lebih dalam oleh penulis. Apabila karyawan PT XYZ melakukan 

perjalanan dinas ke luar kota dalam jangka waktu yang cukup lama, maka karyawan 

membutuhkan penginapan untuk tempat tinggal. Karyawan lebih diutamakan untuk 

menginap di Camp milik PT XYZ di wilayah kerja yang dituju. Namun ada kondisi-
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kondisi dimana karyawan tidak diharuskan menginap di camp. Pertama, apabila 

fasilitas camp tersebut penuh atau tidak memungkinkan karyawan untuk menginap. 

Kedua, camp jauh dari tempat training atau seminar yang akan diikuti oleh 

karyawan, dan yang terakhir apabila tugas yang diberikan kepada karyawan 

merupakan tugas yg bersifat emergency, maka bila terjadi kondisi-kondisi tersebut 

karyawan akan dicarikan hotel-hotel yang telah menjalin kerja sama dengan PT 

XYZ. Apabila hotel-hotel tersebut pun telah penuh, maka karyawan akan 

ditempatkan dihotel terdekat dengan kebutuhannya.  

Semua akomodasi yang dibutuhkan oleh karyawan PT XYZ, harus disiapkan 

sebelum karyawan tersebut berangkat. Di PT XYZ terdapat satu divisi yang 

menyiapkan hal itu semua, yaitu oleh tim / divisi IBU Travel and Reservations. Tim 

ini merupakan bagian dari IBU Service and logistic dibawah Divisi Supply Chain 

Management (SCM). Semua kebutuhan akomodasi karyawan pada saat karyawan 

melakukan kegiatan ke luar daerah akan disiapkan oleh tim ini. Baik Air Travel, 

Ground Transport dan Hotel, namun karena penulis hanya membahas akomodasi 

untuk hotel saja maka untuk air travel dan ground transport tidak akan dibahas. 

 Terdapat hotel-hotel yang merupakan pilihan PT XYZ untuk karyawan yang 

menjalankan kegiatan di luar daerah. Berikut ini merupakan gambaran alur 

pemrosesan pemilihan hotel untuk karyawan PT XYZ. 
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Gambar 4.9 

Siklus pemrosesan pemilihan hotel pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa untuk pemilihan hotel di PT 

XYZ ini melalui proses yang cukup panjang. Diawali dari tim travel yang melakukan 

berbagai persiapan untuk memilih hotel yang akan dipilih. Dari mulai 

memberitahukan kepada Security Department, OE/HES Department dan Medical 

Department bahwa akan diadakan pemilihan hotel yang akan digunakan oleh 

karyawan apabila melakukan perjalanan dinas. Setelah memberitahukan kepada tiga 

departemen tersebut, tim travel akan menyiapakan schedule serta menginformasikan 

kepada departemen tersebut untuk melakukan penilaian dari masing-masing hotel 

yang terpilih, tidak lupa pihak manajemen hotel pun akan diundang. Untuk segi 

Food Hygiene akan dinilai oleh Medical Department, kemudian untuk segi Safety 

akan dinilai oleh OE/HES Department, dan yang terakhir dari segi keamanan akan 

dinilai oleh Security Department. Masing-masing departemen memiliki nilai ukur 

untuk menilai berbagai factor yang telah disebutkan diatas. Setelah tiga departemen 

tersebut menilai, maka hasil penilaian tersebut dikumpulkan dan dirangkum oleh 

pihak travel. Hasil penilaiannya adalah PASS or FAIL dari semua list hotel yang ada. 

Kemudian tim travel akan mereview serta melakukan request ke Contract & 

Category Management (CCM) / Procurement Operation untuk menyiapkan 

Corporate Rate Agreement dengan semua hotel yang telah dinilai dan PASS. Apabila 

kontrak yang dilakukan bernilai $ 2 juta makan akan diproses di tim procurement 

operation, sedangkan jika kontraknya lebih besar dari $ 2 juta maka akan diproses di 

tim CCM. 

Karena dalam histori biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian hotel tidak 

melebihi $ 2 juta, maka untuk hotel akan diproses di tim procurement operation. 
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Setelah melakukan persiapan, maka tim procurement operation khususnya 

procurement specialist  akan mengundang serta melakukan rapat untuk keperluan 

negosiasi harga dengan hotel terpilih untuk disaring kembali. Setelah kesepakatan 

terjadi, maka akan didapatkan hotel-hotel yang akan menjalin kerja sama dengan PT 

XYZ untuk satu tahun kedepan dengan corporate room rate yang telah disepakati. 

Kemudian tim travel akan menyiapkan Entitlement Proposal yang berisi mengenai 

corporate room rate serta employee entitlement. 

Setelah tim travel menyiapkan entitlement proposal, maka selanjutnya akan 

di submit kepada eksekutif-eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan 

approval, diantaranya: 

1. Manager SCM Service & Logistic (Review) 

2. VP SCM (Review) 

3. VP Commercial (Review) 

4. Operation Proses Group (OPG) Leaders (Endorse) 

5. Managing Director (Endorse) 

Setelah semua eksekutif-eksekutif yang di sebutkan diatas menyatakan setuju 

(sesuai dengan level jabatan) maka tim travel akan menyiapkan momerandum yang 

berisi mengenai coporate room rate, benefit yang didapatkan dari masing-masing 

hotel serta employee entitlement. Namun apabila salah satu dari eksekutif ini tidak 

menyutujui maka tim travel harus menyiapakan ulang entitlement proposal, biasanya 

kasus yang terjadi adalah pada saat salah satu ekskutif diatas melakukan review ada 

kontrak yang tidak dicantumkan. Maka entitlement proposal akan dikembalikan 

kepada tim travel untuk dilengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Setelah 
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dilengkapi maka akan di review dan di endorse kembali oleh eksekutif-eksekutif 

diatas. Setelah memorandum selesai disiapkan, tim travel akan kembali memberikan 

memorandum yang telah dibuat untuk direview oleh Manager SCM Service & 

Logistic dan VP SCM. Prosesnya sama seperti saat tim travel submit entitlement 

proposal, bila tidak setuju akan dilengkapi kekurangan yang ada. Namun bedanya 

adalah memorandum ini hanya di review oleh Manager SCM Service & Logistic dan 

VP SCM. Setelah Manager SCM Service & Logistic dan VP SCM menyatakan setuju 

maka tim travel akan meminta bantuan kepada IBU IT  untuk melakukan 

Memorandum Announcement kepada seluruh karyawan PT XYZ melalui email serta 

mengupload nya kedalam website internal SCM. 
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Gambar 4.10 

List Approve Hotel 2013 pada PT XYZ 

 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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Setelah membahas pemilihan hotel untuk satu tahun ke depan oleh PT XYZ, 

selanjutnya kita akan membahas mengenai alur pemrosesan reservasi hotel untuk 

karyawan PT XYZ yang digunakan untuk berbagai kegiatan, baik training, seminar 

maupun perjalanan dinas. 

Gambar 4.11 

Siklus Pemrosesan Hotel Reservation pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



96 

 

Berdasarkan gambar diatas, proses reservasi hotel diawali oleh Requestor yang 

menyiapkan permintaan (request) dengan mengisi form yang telah disiapkan. Form ini 

bisa diakses melalui intranet PT XYZ, namun yang hanya karyawan tetap (Permanent 

Employee) saja yang dapat merequest form ini karena dibutuhkan nomor badge serta 

password. Online Leave & Travel Request atau yang lebih dikenal oleh karyawan PT 

XYZ dengan sebutan OLTRIS, OLTRIS ini lah form yang disebutkan diatas. 

Gambar 4.12 

Tampilan Awal OLTRIS 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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Setelah melakukan login pada OLTRIS, karyawan diharuskan mengisi 

beberapa data yang harus dilengkapi, seperti tanggal penggunaan fasilitas, untuk 

tujuan apa, kota mana yang dituju dan lain-lain. Berikut tampilan OLTRIS setelah 

dilengakapi. 

Gambar 4.13 

Tampilan sistem OLTRIS pada PT XYZ (1) 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



98 

 

Gambar 4.14 

Tampilan Sistem OLTRIS pada PT XYZ (2) 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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Setelah karyawan melakukan request pada sistem OLTRIS, maka pihak IBU 

Travel & Reservation akan melakukan pemeriksaan terhadap OLTRIS yang sudah 

diisi oleh requestor, bila belum cukup lengkap atau ada data yang belum diisi. Maka 

Requestor diharuskan melengkapinya terlebih dahulu, setelah semua lengkap maka 

pihak IBU Travel & Reservation akan melakukan reservasi hotel kepada hotel yang 

telah dipilih oleh requestor dan mengirimkan notifikasi kepada requestor bahwa hotel 

telah di pesan (reserve). Pada saat melakukan request di sistem OLTRIS karyawan 

harus meminta approval dari atasan karyawan yang bersangkutan, seperti Team 

Leader dan Team Manager. 

Apabila ada masalah pada saat mendekati tanggal pemakaian fasilitas, 

dikarenakan adanya tugas mendadak pada tanggal yang sama maka karyawan 

diharuskan melakukan reschedule. Karyawan akan menyiapakan request untuk 

reschedule kepada pihak IBU Travel & Reservation, setelah itu pihak IBU Travel & 

Reservation akan menghubungi pihak hotel untuk melakukan reservasi ulang dengan 

tanggal yang telah diminta oleh requestor. Begitu seterusnya apabila diharuskan 

Reschedule jadwal penginapan. 

Setelah melakukan reschedule, ternyata requestor mempunyai masalah lagi 

dan ternyata diharuskan mencancel hotel yang telah dipesan maka requestor harus 

menginformasikan kepada pihak IBU Travel & Reservation dan akan diteruskan 

kepada pihak hotel melalui IBU Travel & Reservation. Namun bila ternyata tidak ada 

masalah apapun, maka pihak IBU Travel & Reservation akan mengirimkan konfirmasi 

kepada pihak hotel dan requestor. 
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4.2.2. Sistem Informasi Akuntansi pada Divisi Account Payable 

Di bab ini penulis akan  memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis siklus 

pengeluaran perusahaan dan juga dokumen terkait di dalamnya, serta menjelaskan 

berbagai tools yang biasa digunakan berkaitan dengan siklus pengeluaran. 

Selanjutnya  akan  dibahas  secara terperinci  atas  tahapan  pemrosesan  faktur 

melalui divisi account payabe  di PT XYZ . 

4.2.2.1 Jenis Pengeluaran pada Perusahaan 

Jenis  pengeluaran  berikut  ini  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  faktur 

yang diterima oleh bagian Account Payable. 

1. Kontrak Jasa (Service Contract) 

Vendor memiliki   keterikatan   atau  perjanjian   kontrak   yang  

menimbulkan   hak   dan kewajiban pada masing-masing pihak yang ditunjukkan 

oleh siklus pengeluaran berjenis kontrak jasa, seperti pemenuhan jasa dari vendor, 

pemberian kompensasi oleh pihak PT XYZ, diatur pula mengenai sanksi jika terjadi 

pelanggaran, dan perjanjian lainnya yang tertera dalam kontrak. Kontrak yang 

dilakukan berupa pengadaan jasa (service) yang dilaksanakan oleh vendor untuk 

pihak PT XYZ, sementara untuk pengadaan barang akan dibahas pada jenis 

pengeluaran purchase order pada subbab berikutnya. Jenis-jenis jasa yang biasa 

dilakukan oleh vendor yaitu jasa catering, jasa transportasi, jasa keamanan,jasa 

konsultan, jasa pengeboran, dan jasa-jasa lainnya untuk menunjang kegiatan 

operasional perusahaan. 

Siklus ini merupakan salah satu yang akan dibahas oleh penulis, karena biaya 

yang dikeluarkan untuk akomodasi (hotel) menggunakan siklus ini dan siklus 
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pengeluaran untuk jenis pengeluaran NOI. 

2. Pembelian Barang (Purchase Order) 

Faktur yang berasal dari vendor yang memiliki keterkaitan dengan PT XYZ 

berupa penyediaan  barang  dalam  rangka  memenuhi  kegiatan  operasional  

perusahaan ditandai oleh siklus pengeluaran berjenis purchase order. Pada 

umumnya, pembelian barang dilakukan sekaligus dengan proses pelaksanaan jasa   

oleh   vendor   (siklus   pengeluaran   kontrak   jasa).   Namun   pada   siklus 

pengeluaran purchase order ini, PT XYZ hanya memesan barang saja tanpa terkait   

dengan   kegiatan   jasa   vendor.   Pada   umumnya,   jenis   barang   yang 

dibutuhkan berupa stationery, spare parts, oil and lubricant, electrical, dan lain 

sebagainya. 

3. Non-Ordering Invoice (NOI) atau Miscellaneous Invoice 

Siklus pengeluaran berjenis NOI ini faktur penagihannya berasal dari pihak 

yang sebelumnya tidak melakukan pemesanan khusus yang diperjanjikan  layaknya  

faktur  berjenis  kontrak  dan  purchase  order. Pada umumnya jumlah nominal 

tagihan NOI sama dengan atau kurang dari USD 500, namun jumlahnya biasa saja 

lebih besar dari nominal tersebut asalkan Delegation of Authority atau kewenangan 

dari Approver atas tagihan tersebut mencukupi batas nominal yang telah ditentukan. 

Transaksi yang  dilakukan  pun  pada  umumnya  bersifat  one-time  transaction,  

dimana transaksi hanya dilakukan dalam kondisi tertentu saja dan bersifat non-rutin 

serta tidak dapat diprediksikan waktunya. Contoh transaksi berjenis NOI yaitu 

pembiayaan sponsor, training, pembelian material, dan lain sebagainya. 

Selain menggunakan siklus pengeluaran untuk jenis pengeluaran service 
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contract, biaya akomodasi (hotel) juga menggunakan siklus pengeluaran untuk jenis 

pengeluaran NOI ini. Perbedaannya ialah, apabila PT XYZ sudah menjalin kontrak 

dengan hotel, maka siklus yang digunakan adalah siklus pengeluaran untuk jenis 

pengeluaran service contract. Namun apabila ternyata PT XYZ menggunakan 

fasilitas hotel yang sebelumnya tidak menjalin kontrak dikarenakan sifatnya yang 

emergency makan siklus pengeluaran yang digunakan adalah siklus pengeluaran 

untuk jenis pengeluaran NOI atau miscellaneous invoice.  

4.2.2.2 Tools terkait dengan Siklus Pengeluaran 

Pertama- tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tools yang terlibat 

dalam siklus sebelum menjelaskan tahapan dari siklus pengeluaran yang ada. Dalam 

melakukan prosedur proses siklus pengeluaran, terdapat  berbagai tools yang 

telah terstandarisasi yang digunakan oleh setiap divisi dalam menunjang kemudahan 

proses yang dilakukan. Tools yang digunakan oleh setiap divisi tersebut tentunya 

beragam dan saling terintegrasi. Dan berikut akan dijelaskan mengenai beberapa 

tools yang digunakan oleh prosesor bagian finance PT XYZ dalam melakukan 

kegiatannya, khususnya dalam pemrosesan faktur dimana antara tools satu dan 

lainnya saling terintegrasi guna mempermudah pemrosesan data. 

1. JD Edwards EnterpriseOne (JDE) 

JDE merupakan sistem teknologi informasi utama yang digunakan dalam 

memproses setiap faktur. Setiap prosesor menginput item-item yang tertera pada 

faktur ke dalam sistem menggunakan software ini sehingga setiap transaksi dapat 

terekam di dalam sistem guna memenuhi kebutuhan bagian lainnya, seperti bagian 

treasury yang akan melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah di-input 
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oleh prosesor ke dalam JDE.  Tampilan JDE dapat dilihat di bawah ini. 

Gambar 4.15 

Tampilan Sistem JDE pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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2. JDE – Query, Reporting & Analysis (JDE-QRA) 

JDE-QRA merupakan salah satu pengelola kumpulan data dari JDE yang 

menghasilkan rangkuman data secara lebih informatif. JDE-QRA digunakan oleh 

prosesor untuk mengambil data faktur yang dimiliki oleh masing-masing prosesor 

serta mengambil daftar faktur yang telah diproses di setiap akhir bulannya. JDE- 

QRA terhubung secara otomatis dengan JDE, sehingga apabila dilakukan perubahan 

data dalam JDE maka akan otomatis data yang ada di dalam JDE-QRA ter-update 

dan sebaliknya. 

Gambar 4.16 

Tampilan Sistem JDE-QRA pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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3. ARIBA 

Ariba merupakan kumpulan data-data vendor bersama masing-masing detail 

kontrak antara vendor dan PT XYZ. Ariba turut berperan dalam meminimalisir 

pekerjaan para pekerja karena vendor dapat meng-update data masing-masing sesuai 

dengan perubahan yang ada (setiap vendor diberikan akses untuk  masuk  ke  dalam  

sistem  Ariba).  Software  ini  pun  berperan  sebagai pengawas atas nilai kontrak, 

seperti kontrol atas setiap adanya transaksi maka nilai kontrak akan berkurang 

dan juga kontrol bahwa service harus dilaksanakan dalam periode kontrak yang 

diperjanjikan sehingga kesesuaiannya dapat dicek melalui sistem ini. Ariba pun 

berfungsi untuk mengawasi pembayaran atas setiap kontrak, periode berakhirnya 

kontrak, dan aturan-aturan lainnya agar semua sesuai pelaksanaannya. 

Gambar 4.17 

Tampilan Sistem ARIBA pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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4.2.2.3 Pemrosesan Invoice pada Divisi Account Payable 

Sebelum dilakukan proses pembayaran pada umumnya terdapat empat 

tahap aktivitas pemrosesan faktur yang dilakukan di PT XYZ, yaitu penerimaan dan 

pengecekan awal atas faktur yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Loket 

(Account Payable Logger atau AP Logger), penerimaan dan pengecekan faktur oleh 

para prosesor, memasukkan data yang tertera pada faktur dan dokumen pendukung 

ke dalam sistem jika dokumen telah lengkap terpenuhi, dan tahap terakhir adalah 

proses penyetujuan (approval process) yang dilakukan oleh Group Leader atau 

Team Leader bagian Account Payable. Terdapat pula pemaparan langkah-langkah 

pemrosesan faktur secara teknis di subpoin terakhir. 

Seperti yang diketahui bahwa terdapat tiga jenis siklus pengeluaran pada PT 

XYZ dan masing-masing jenis terdapat beberapa poin perbedaan dalam pemrosesan 

fakturnya. Berikut akan dijelaskan pemrosesan faktur penagihan ke dalam sistem 

atas dua jenis faktur yang berhubungan dengan Accomodation Expense untuk Hotel. 

1. Penerimaan dan Pengecekan Faktur oleh AP Logger 

Tahap pemrosesan faktur penagihan pertama-tama diawali dengan vendor 

yang mengajukan faktur penagihan kepada pihak PT XYZ. Dimulai dari pegawai di 

Bagian Administrasi yang berada di loket khusus penerimaan tagihan  (biasa  disebut  

dengan  Account  Payable  Logger  atau  AP  Logger) menerima dokumen dan faktur 

penagihan dari berbagai vendor, lalu melakukan pengecekan kelengkapan awal atas 

dokumen yang diterima. Secara umum tugas dari AP Logger adalah sebagai berikut: 
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1. Receiving 

AP Logger bertugas menerima faktur yang diberikan oleh para 

vendor, baik  vendor  mengantar  langsung  ke  loket  CVX,  maupun  

melalui  pos. 

Lokasi AP Logger terdapat di Jakarta, Balikpapan, dan Rumbai. 

Selanjutnya, AP Logger harus memastikan bahwa faktur yang masuk 

telah melewati pengecekan di Tax Logger (petugas pengecekan faktur 

yang berhubungan dengan kelengkapan berkas pajak). Lalu selanjutnya 

melakukan pengecekan awal atas kelengkapan dokumen. Pengecekan 

kelengkapan meliputi: 

a. Faktur  yang  dilampirkan  harus  asli,  tertempel  materai  serta  tanda 

tangan asli atas pihak yang bertanggung jawab, tertera dengan jelas 

nomor rekening vendor untuk proses pembayaran, dan pengecekan 

tanggal pada faktur penagihan. 

b. Kesesuaian  jumlah  yang  tertera  pada  faktur  penagihan  dan  

faktur pajak, tanggal pada faktur pajak, nomor faktur pajak pastikan 

tidak ganda, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) vendor, nomor 

Pengusaha Kena Pajak, tanda tangan, dan stempel asli pada faktur 

pajak. 

c. Kelengkapan lampiran work ticket untuk faktur kontrak jasa, dan 

lembar Verification of Work bagi faktur jenis NOI. 
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d. Acceptance Letter asli yang ditandatangani oleh approvers 

berdasarkan DOA beserta dokumen pendukungnya seperti laporan 

progres pekerjaan. 

Setelah selesai melakukan pengecekan, AP Logger akan 

membubuhkan cap tanggal penerimaan faktur di loket pada lembar 

dokumen invoice. 

2. Logging 

Selanjutnya, AP Logger akan menginput data faktur ke dalam sistem 

JDE- QRA. Data yang dimasukkan adalah keterangan lengkap atas faktur 

seperti nama vendor, nomor faktur, dan juga jumlah tagihan. Setelah itu, 

faktur penagihan  yang  terkumpul  akan  didistribusikan  kepada  para  

prosesor faktur dan telah dikelompokkan berdasarkan jenis faktur 

(paling lambat dua hari setelah faktur diterima). 

3. Customer Services (CS) 

Tugas lain dari AP Logger adalah sebagai CS, yaitu memberikan 

informasi pembayaran  (Summary  of  Payment)  kepada  vendor,  serta  

meng-input secara berkala atas daftar kontrak yang masih aktif maupun 

sudah expired. Setelah  melakukan  berbagai  pengecekan  tersebut,  

AP  Logger  akan memberi stempel tanggal diterimanya faktur tersebut, 

memasukkan data faktur yang diterima ke dalam sistem JDE-QRA, dan 

mendistribusikan kepada para prosesor  faktur  atas  seluruh  faktur  

beserta  dokumen  pendukung  yang  telah diterima dan telah 

dikelompokkan berdasarkan jenis faktur (paling lambat dua hari 
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setelah faktur diterima). Jika setelah diperiksa kembali oleh prosesor dan 

ternyata   terdapat   berkas   yang   belum   lengkap,   maka   AP   Logger   

akan menghubungi vendor untuk meminta kelengkapannya. 

2. Penerimaan dan Pengecekan Faktur oleh AP Processor 

Prosesor  merupakan  pihak  yang  juga  bertanggung jawab atas pemeriksaan 

syarat sah faktur dan juga pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diterima 

selain AP Logger, karena pengecekan secara detail akan  dilakukan oleh prosesor. 

Oleh karena itu, kelengkapan dokumen penagihan harus dipastikan ulang oleh 

prosesor. Syarat sah dari faktur yaitu: 

1. Faktur  (invoice)  asli  harus  ditandatangani  oleh  direktur  atau  pimpinan 

perusahan, 

2.  Faktur (invoice) asli tersebut harus ditandatangani di atas materai: 

a. Materai 6000 untuk nilai faktur ≥ Rp 1.000.000 

b. Materai 3000 untuk nilai faktur < Rp 1.000.000 

3. Harus dibubuhi cap basah di atas materai tersebut, 

4. Melampirkan  informasi  bank  account  sesuai  dengan  yang  tertulis  di 

dalam kontrak atau PO (khusus untuk faktur berjenis kontrak jasa dan PO), 

5. Menyertakan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung faktur yang asli. 

Setiap jenis faktur (kontrak jasa, PO, ataupun NOI) memiliki lampiran 

dokumen yang berbeda-beda. Dikarenakan terdapat beberapa pengecekan berkas 

khusus dari setiap jenis faktur, maka akan dipaparkan pengecekan yang dilakukan 

pada masing-masing jenis faktur. Pengecekan yang dilakukan oleh masing-masing 

prosesor, yaitu: 
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1. Pengecekan atas faktur berjenis kontrak jasa 

a. Pengecekan atas kelengkapan dan keaslian faktur penagihan, bukti- bukti 

transaksi, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. 

b. Identifikasi apakah jenis jasa yang diberikan dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) atau tidak. Dan jika dikenakan, identifikasi kode PPh 

dan tarif PPh yang sesuai untuk faktur tersebut. 

c. Identifikasi    tanggal    penerimaan    faktur    dengan    cara 

membandingkan tanggal submitted work pada work ticket dengan tanggal 

penerimaan yang tertera faktur penagihan. Jika tanggal tersebut selisih 

lima hari atau kurang, maka yang akan dipakai sebagai penerimaan faktur 

adalah tanggal submitted work. Dan jika lebih dari lima hari, maka 

tanggal  yang dipakai adalah tanggal penerimaan yang tertera pada 

faktur penagihan. 

d. Kesesuaian jumlah yang tertera pada faktur penagihan dan faktur 

pajak, tanggal pada faktur pajak, dan memastikan nomor faktur pajak 

tidak ganda. 

e. Kesamaan antara company code (tempat tagihan ditujukan) yang tertera 

di work ticket, faktur penagihan, dan faktur pajak. 

2. Faktur berjenis Non-Ordering Invoice (NOI) atau Miscellaneous Invoice 

a. Pengecekan atas kelengkapan dan keaslian faktur penagihan, bukti- bukti 

transaksi, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. 

b. Identifikasi apakah faktur tersebut berjenis pemberian jasa atau 

pembelian barang. Apabila pemberian jasa maka akan mengidentifikasi 
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kode PPh dan tarif PPh yang sesuai untuk faktur tersebut.  Dan  jika  

tergolong  transaksi  pembelian  barang,  maka tidak dikenakan PPh. 

c. Pengecekan  terlampirnya  Acceptance  Letter,  yang  sudah sepenuhnya 

disetujui oleh para penyetuju. 

d. Perhitungan penalti (jika ada). 

e. Pengecekan tercantum atau tidaknya charges account pada faktur 

tersebut. 

f. Kesesuaian jumlah yang tertera pada faktur penagihan dan faktur 

pajak, tanggal pada faktur pajak, dan memastikan nomor faktur pajak 

tidak ganda. 

g. Kesamaan antara company code (tempat tagihan ditujukan) yang 

tertera di faktur penagihan dan faktur pajak. 

Tabel 4.1 

Kelengkapan Berkas dari Setiap Jenis Faktur 

 

Sumber: Guideline Internal PT XYZ IBU 
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3. Proses Memasukkan Data ke Dalam Sistem 

Tahap selanjutnya dalam memproses faktur penagihan yaitu memasukkan 

data yang tertera dalam faktur penagihan dan dokumen pendukung lainnya ke dalam 

sistem JDE. Berikut tahapannya: 

1. Melakukan pengecekan kode rekening bank vendor pada JDE (sesuai yang 

tertera pada faktur penagihan) dan melakukan pengecekan pada JDE-QRA 

untuk mendapatkan kode nomor faktur dan kode nomor vendor yang 

sebelumnya telah didaftarkan oleh AP Logger saat di loket. 

2. Memasukkan data awal atas keterangan dalam faktur penagihan ke dalam 

sistem menggunakan JDE (faktur berjenis kontrak menggunakan 2-way 

voucher matching, dan  faktur  berjenis  NOI  menggunakan  standard 

voucher entry). Data-data yang dimasukkan antara lain, yaitu nomor work 

ticket (faktur kontrak). 
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Gambar 4.18 

Tampilan Sistem JDE – 2-Way Voucher Matching pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 

3. Lalu proses matching dengan data yang telah ada di sistem atas transaksi 

tersebut. 

4. Menyesuaikan data di sistem dengan transaksi aktual yang terjadi, seperti 

memasukkan kode PPN, PPh, kode rekening bank, jangka waktu 

pembayaran,  dan  pengurangan  pembayaran  dikarenakan  penalti, 

percepatan, atau debit memo. 

5. Melakukan proses update data atas faktur penagihan tersebut dengan 

memasukkan kode Lalu Lintas Devisa (LLD code) untuk faktur berjenis 

USD, memasukkan nomor faktur pajak atas faktur penagihan tersebut, dan 

memasukkan kode tipe jasa yang dilakukan oleh vendor. 
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6. Setelah selesai melakukan proses memasukkan data, setiap faktur yang 

diproses akan mengeluarkan nomor batch dan document number yang 

berbeda sebagai tanda dari masing-masing faktur yang telah diproses. 

Gambar 4.19 

Alur Pemrosesan Faktur di divisi Account Payable pada PT XYZ 

 

Sumber: Guideline Internal PT XYZ IBU 

4. Proses Penyetujuan Faktur yang Telah Selesai Diproses 

Prosesor akan mencetak masing-masing report atas batch yang telah selesai 

diproses untuk kemudian diajukan untuk proses persetujuan (approval) yang 

dilakukan oleh Group Leader setelah seluruh data telah selesai dimasukkan ke dalam 

sistem. Penyetuju tersebut melakukan pemeriksaan atas batch yang telah dibuat.  

Pemeriksaan  tersebut  meliputi  kesesuaian  rekening bank  vendor,  mata uang, 

jangka waktu pembayaran, jumlah yang dibayarkan, dan juga charges account. 

Setelah diperiksa dan tidak ada kesalahan yang terjadi, maka kemudian penyetuju 
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akan memberikan stampel sebagai tanda telah ditinjau ulang dan disetujui. 

Kemudian penyetuju akan mem-posting ke dalam buku besar. Setelah proses 

persetujuan selesai, selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada vendor yang 

dilakukan oleh Bagian Kebendaharaan (Treasury).  Proses  filing akan dilakukan 

oleh setiap prosesor pada setiap akhir bulan,  yaitu  menyusun  seluruh dokumen 

yang telah diproses, dimasukkan ke dalam kardus, dan selanjutnya dikirim ke 

Rumbai yang merupakan pusat administrasi dari PT XYZ. Untuk lebih jelasnya, 

ringkasan alur pemrosesan faktur dapat dilihat pada gambar 4.19 diatas. Sementara 

ringkasan pemrosesan faktur dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada gambar 

4.20 untuk faktur berjenis kontrak  jasa, dan gambar 4.21 untuk faktur berjenis 

NOI atau miscellaneous 
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Gambar 4.20 

Alur Pemrosesan Faktur di divisi Account Payable (Service Contract) pada PT XYZ 
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Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 
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Gambar 4.21 

Alur Pemrosesan Faktur di divisi Account Payable (Miscellaneous Invoice) pada PT XYZ 
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Sumber: Website Internal PT XYZ IBU
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5. Teknis Pemrosesan Faktur 

Berikut   merupakan   langkah-langkah   teknis   pemrosesan   faktur   yang 

dilakukan di CVX IBU: 

1. Login ke dalam sistem JDE untuk kemudian memasukkan data faktur ke 

dalam sistem. 

2. Add entry baru. Pilih 2-way voucher match untuk faktur kontrak jasa, 3- 

way voucher match untuk faktur berjenis PO, dan standard voucher entry 

untuk faktur berjenis NOI. 

3. Memasukkan berbagai data yang tertera di faktur ke dalam kolom yang 

tersedia. Dimulai dengan mengetik order number, nomor kode supplier, 

nomor faktur, kode mata uang, company code, tanggal diterimanya faktur, 

dan tanggal faktur pajak. 

4. Matching  data  yang  telah  dimasukkan  sebelumnya  terhadap  data  yang 

telah tertera di dalam sistem JDE 

5. Melakukan entry dan penyesuaian dalam memasukkan data sesuai faktur, 

seperti ada tidaknya PPN, PPh, penalti, retensi, dan memasukkan kode 

bank account. 

6. Finalisasi setelah selesai menyesuaikan seluruh data yang tertera di dalam 

faktur terhadap sistem. 

7. Mencatat nomor batch dan dokumen sebagai hasil dari setiap pemrosesan 

faktur. 

8. Mencetak report sebagai hasil pemrosesan faktur untuk kemudian ditinjau 

dan disetujui oleh group leader. Contoh hasil report tidak dapat penulis 
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lampirkan karena sifatnya yang sangat rahasia. 

6. Pembayaran Kepada Vendor 

Bagian perbendaharan (treasury) akan memproses pembayaran kepada 

vendor setelah bagian utang memproses invoice. Pertama – tama, bendahara akan 

meninjau ulang jatuh tempo dari suatu faktur. Bendahara harus memproses faktur 

paling lambat tiga hari sebelum faktur tersebut jatuh tempo. Bendahara akan 

memasukan data ke sistem JDE untuk proses pemabayran ke vendor. Di sistem JDE, 

bendahara akan mengubah status pembayaran faktur dari kode A menjadi P. 

Setelah itu, bendahara membuat grup control pembayaran di JDE untuk 

setiap mata uang (IDR dan USD). Setelah itu bendahara akan mencetak laporan 

pembayaran yang ada. (Home Banking Report) untuk mengetahui pembayaran yang 

valid dan tidak valid. 

Selanjutnya, bendahara akan meninjau ulang laporan pembayaran untuk 

mengetahui apakah ada faktur yang diproses  lebih dari sekali. Jika ada faktur yang 

diproses lebih dari sekali, maka bendahara perlu mengkonfirmasikan hal tersebut ke 

prosesor faktur. Bila ada kesalahan maka akan dibuat koreksi dari prosesor faktur, 

baru kemudian ke bagian bendahara lagi. Jika tidak ada yang dua kali proses 

(double), maka bendahara akan mengkonfirmasi lagi kepada kepala tim 

Perbendaharaan (Team Leader Treasury). Setelah di cek oleh kepala tim, laporan 

pembayaran dikembalikan kepada bendahara. Jika terdapat kesalahan, maka koreksi 

akan dibuat oleh prosesor faktur dan menginformasikan bendahara untuk 

membatalkan pembayaran. 
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Kepala tim perbendaharaan baru menyetujui proses pembayaran tersebut 

sehingga proses pembayaran belum dilakukan. Setelah laporan pembayaran 

dikembalikan ke bendahara, bendahara perlu membuat surat otorisasi pembayaran di 

sistem JDE yang selanjutnya disetujui oleh atasan. Jika telah disetujui, bendahara 

perlu mencetak nomor batch, lalu mengecek rekening bank vendor sudah benar dan 

dalam jumlah pembayaran yang benar. Setelah itu bendahara perlu 

mengkonfirmasikan ke bank atas proses pembayaran tersebut. Selanjutnya, 

bendahara akan melakukan rekonsiliasi bank yang dibutuhkan. 

 

4.2.3  Sistem Informasi Akuntansi pada Divisi Employee Expense Account 

4.2.3.1  Pemrosesan Expense Report 

Berikut  ini  merupakan  gambaran  alur  reimbursement  atas  expense report 

di PT XYZ. 
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Gambar 4.22 

Siklus Pemrosesan Reimbursement atas Expense Report pada PT XYZ (1) 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 
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Gambar 4.23 

Siklus Pemrosesan Reimbursement atas Expense Report pada PT XYZ (2) 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 

Awal proses sistem informasi akuntansi reimbursement atas expense report. 

Karyawan membuat expense report perjalanan dinas, kemudian mengirimkannya ke 

Employee Expense Account. EEA  menerima expense report karyawan telah 

disetujui oleh atasan karyawan. 

Setelah itu, EEA mulai mengecek expense report tersebut diantaranya 
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menyesuaikan jumlah yang tertera dalam expense report dengan dokumen 

pendukung yang dilampirkan, memeriksa tanda tangan karyawan dan atasan 

karyawan yang melakukan otorisasi DOA atas expense report, kemudian metode 

pembayaran yang diminta oleh karyawan. 

Kemudian mengecek apakah terdapat cash advance atau tidak, jika ada 

cash advance maka expense report harus dicocokkan (matching). Apakah cash 

advance lebih besar, lebih kecil, sama dengan expense report untuk menentukan 

berapa jumlah yang dibayarkan. 

Jika cash advance lebih besar maka karyawan harus mengembalikan sisa 

cash advance ke perusahaan (Gambar 4.22). Jika cash advance lebih kecil dari   

expense   report   maka   karyawan   dapat   meminta   remburse   atas pengeluaran 

dari expense report tersebut. Jika cash advance sama dengan expense report, maka 

dilakukan clearance terhadap cash advance tersebut. Jika   tanpa   cash   advance,   

maka   karyawan   dapat   reimburse   seluruh pengeluaran ke perusahaan sesuai 

dengan kebijakan (Gambar 4.23). Dalam hal ini penulis akan membahas expense 

report tanpa cash advance. 

Setelah melakukan pengecekan cash advance, EEA melakukan proses 

expense report dengan menggunakan sistem yang ada pada PT XYZ yaitu JD 

Edwards Enterpriseone (JDE) sama seperti yang digunakan divisi Account Payable. 

EEA menginput  item-item  yang  tertera  pada  expense  report  ke  dalam  sistem 

menggunakan software ini sehingga setiap expense report dapat terekam di dalam 

sistem guna memenuhi kebutuhan bagian lainnya, seperti bagian treasury yang akan 

melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah di- input oleh EEA ke dalam 
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JDE. 

Dalam memasukkan data karyawan EEA menggunakan JDE beserta 

dokumen pendukung yang diterima melalui Standars Voucher  Entry  untuk  

kemudian  diproses  agar  selanjutnya  expense  report dapat segera dibayarkan oleh 

bagian Treasury (bendahara). Data–data karyawan dimasukan ke sistem JDE 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kode Perusahaan (kemana karyawan dipekerjakan) 

2. Nomor Karyawan 

3. Nomor Invoice 

4. G/L Date 

5. Mata Uang 

6. Jumlah 

7. Deskripsi 

8. Jatuh Tempo 

9. Cost Centre 

Setelah memasukan data ke JDE, EEA akan mencetak nomor batch dan 

nomor document dari data  yang sudah  di  input melalui  Retrofit and Enhance 

AP Voucher Entry. 

Setelah mencetak nomor batch dari data yang sudah di input melalui Retrofit 

and Enhance AP Voucher Entry. Kemudian EEA akan memberikan expense report 

beserta nomor batch tersebut kepada penyetuju bagian employee expense account. 

Penyetuju akan meninjau ulang expense report dan data yang di masukkan ke JDE. 

Yang diperiksa diantaranya: 
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1. Kode Perusahaan ( kemana karyawan dipekerjakan) 

2. Nomor Karyawan 

3. Nomor Invoice 

4. G/L Date 

5. Mata Uang 

6. Jumlah 

7. Deskripsi 

8. Jatuh Tempo 

9. Cost Centre 

Setiap data yang benar akan diberikan tanda centang oleh penyetuju. Expense 

report yang telah disetujui akan dipos ke buku besar melalui sistem  JDE  oleh  

penyetuju,  selambat–lambatnya  2  (dua)  hari  setelah menerima expense report 

yang datanya telah diinput oleh EEA. 

Setelah itu penyetuju akan mencetak hasil posting dan memberikan cap 

sebagai tanda bahwa expense report telah disetujui dan ditinjau ulang. 

Hasil Input oleh EEA dan Posting oleh Penyetuju tidak dapat dilampirkan 

karena confidential. 

4.2.3.2 Teknis Pemrosesan Expense Report 

Berikut merupakan langkah-langkah teknis pemrosesan faktur yang 

dilakukan di PT XYZ: 

1. Pengecekan expense report yang diberikan karyawan. 

 

 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



126 
 

Gambar 4.24 

Expense Report Perjalanan Dinas Karyawan pada PT XYZ 

 

Sumber: Website Internal PT XYZ IBU 

2. Login ke dalam sistem JDE untuk kemudian memasukkan data 

expense report ke dalam sistem. 

3. Add entry baru. Pilih Standar Voucher Entry. 

4. Memasukkan berbagai data yang tertera dalam expense report. 

Dimulai dengan kode perusahaan, nomor karyawan, nomor invoice, G/L 

Date, Mata Uang, Jumlah, Deskripsi, Jatuh Tempo, Cost Centre. 

5. Memasukkan  Cost  Centre,  lalu  mencatat  nomor  batch  dan  

nomor dokumen. 

6. Mencetak hasil input dengan nomor batch melalui Retrofit and 
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Enhance AP Voucher Entry, kemudian ditinjau dan disetujui oleh 

penyetuju. 

4.2.3.3 Pembayaran Kepada Karyawan 

Bagian perbendaharaan (treasury) akan memproses pembayaran kepada 

karyawan setelah diproses oleh bagian employee expense account. Pertama–tama, 

bendahara akan meninjau ulang expense report. Bendahara akan memasukan data 

ke sistem JDE untuk proses pembayaran ke karyawan. Di sistem JDE, bendahara 

akan mengubah status pembayaran expense report dari kode A menjadi P. 

Setelah  itu,  bendahara  membuat  grup  control  pembayaran  di  JDE untuk 

setiap mata uang (IDR dan USD). Setelah itu bendahara akan mencetak laporan 

pembayaran yang ada. (Home Banking Report) untuk mengetahui pembayaran yang 

valid dan tidak valid. 

Selanjutnya, bendahara akan meninjau ulang laporan pembayaran untuk 

mengetahui apakah ada expense report yang diproses  lebih dari sekali. Jika ada 

expense report yang diproses lebih dari sekali, maka bendahara perlu 

mengkonfirmasikan hal tersebut ke penulis. 

Penulis akan mengkoreksi bila ada kesalahan, baru kemudian ke bagian 

bendahara lagi. Jika tidak ada  yang dua kali proses (double), maka bendahara 

akan mengkonfirmasi lagi kepada kepala tim Perbendaharaan (Team Leader 

Treasury). 

Laporan pembayaran dikembalikan kepada bendahara setelah dicek oleh 

kepala tim. Jika terdapat kesalahan, maka koreksi akan dibuat oleh EEA dan 

menginformasikan bendahara untuk membatalkan pembayaran.
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4.2.4  Penerapan SIA di PT XYZ Berdasarkan Teori SIA 

Menurut Hall (2011), sistem pengeluaran kas yang baik harus menunjukkan 

informasi dasar dan arus sumber daya sistem pengeluaran kas tersebut. Dimana terdapat tiga 

fungsi yang berkaitan dengan sistem pengeluaran kas yaitu, utang usaha, pengeluaran kas 

dan buku besar. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, apabila dilihat dari 

Data Flow Diagram sistem pengeluaran kas maka fungsi dari masing-masing bagian adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen 

yang jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan 

pembayaran. 

2. Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para pemasok. 

Salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang usaha 

sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar, dan akun utang usaha akan 

diperbaharui untuk menyingkirkan kewajiban tersebut. 

3. Pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha 

mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut di 

rekonsiliasi dan dicatat kea kun pengendali kas serta utang usaha. 

Namun didalam Flowchart sistem pengeluaran kas lebig terperinci lagi fungsi 

dari masing-masing bagia, dimana fungsinya adalah sebagai berikut: 

1.  Bagian Utang Usaha 

Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Tiap hari, staf 

administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher (open voucher 

payable fil ) atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh 
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tempo dan mengirim voucher serta dokumen oendukungnya (permintaan 

pembelian, pesanan pembelian, laporan peneimanaan, dan faktur) ke 

bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian utang usaha akan 

mendebit rekening pemasok ke dalam buku pembantu utang usaha dan 

mengirim ringkasan akun ke bagian buku besar. 

2. Bagian Pengeluaran Kas 

Staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan 

meninjau berbagai dokumen untuk meihat kelengkapan dan akurasi 

administrasinya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut 

membuat cek tiga salinan dan mencatat nomor cek, jumlah uang, nomor 

voucher, serta data lain yang terkait dalam daftar cek (Check register),  

yang juga disebut sebagai jurnal pengeluaran kas 9cash disbursement 

journal). Cek tersebut, bersama dengan berbagai dokumen 

pendukungnya, masuk ke manajer bagian pengeluaran kas, atau 

bendahara, untuk ditandatangani. Bagian cek yang dapat dipertikarkan 

dikirim ke pemasok, dan staf administrasi akan melampirkan salinan dari 

cek tersebut ke paket voucher sebagai bukti pembayaran serta menimpan 

salinan ketiga. Staf administrasi tersebut akan menandai berbagai 

dokumen ke dalam paket voucher dengan tulisan sudah dibayar dan 

mengembalikannya ke bagian utang usaha. Setelah menerima paket 

voucher tersebut, staf administrasi bagian utang usaha menutup voucher 

terbuka dengan mencatat nomor cek dalam daftar cek serta menyimpan 

paket voucher ke dalam file voucher tertutup (closed voucher file). 
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Terakhir, staf administrasi bagian pengeluaran kas meringkas berbagai 

entri yang dimasukkan dalam daftar cek serta mengirim voucher jurnal. 

3. Bagian Buku Besar 

Staf administrasi bagian buku besar menerima voucher jurnal 

pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Angka dalam 

voucher menunjukkan pengurangan total dalam kewajiban perusahaan 

dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran ke pemasok. Staf 

administrasi bagian buku besar mencatat kea kun pengendali utang usaha 

dan akun kas dalam buku besar serta merekonsiliasi akun pengendali 

utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Pekerjaan ini 

mengakhiri prosedur pengeluaran kas 

Dari teori-teori ditas dapat disimpulkan bahwa PT XYZ sudah menerapkan 

sistem informasi akuntansi sesuai dengan teori yang ada (Hall, 2011). Dimana 

terdapat pembagian fungsi untuk memproses pengeluaran kas, fungsi utang usaha di 

PT XYZ ialah Divisi Account Payable dan Divisi EEA, sedangkan untuk fungsi 

pengeluaran adalah Divisi Treasury dan yang terakhir untuk fungsi buku besar 

dilakukan oleh Divisi General Accounting. 

Fungsi utang usaha di PT XYZ adalah Divisi Account Payable dan EEA, 

untuk proses peninjauan file voucher dilakukan setiap hari agar tidak terjadi telat 

bayar kepada pemasok dikerjakan oleh staf adminsitrasi (invoice processor). Tidak 

hanya memperhatikan utang usaha yang akan jatuh tempo saja invoice processor 

juga melihat berbgai dokumen terkait apakah sudah lengkap atau belum sehingga 

invoice tersebut dapat di prose ke dalam sistem yang ada. 
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Setelah divisi account payable dan EEA memproses invoice kedalam sistem 

dan telah diverifikasi ulang oleh pihak yang berwenang, maka proses selanjutnya 

adalah pembayaran atau pengeluaran kas. Fungsi ini dijalankan oleh Divisi Treasury 

di PT XYZ, divisi treasury akan melihat ke dalam sistem apa yang sudah dikerjakan 

sebelumnya oleh Divisi Account Payable dan EEA untuk selanjutnya dilakukan 

pembayaran. Namun sebelum melakukan pembayaran, divisi treasury kembali 

melakukan pengecekan kelengkapan dokumen terkati dan memverifikasi kembali 

nomor invoice, nominal, tanggal dan nama pemasok agar tidak terjadi kesalahan. 

Setelah dirasa benar maka tim treasury akan melakukan pembayaran dan akan 

dilakukan verifikasi ulang oleh pihak yang berwenang. Kemudian akan diubah status 

invoice tersebut dengan sudah dibayarkan. Semua kegiatan tersebut terekam didalam 

sistem yang ada di PT XYZ. Karena sistem di PT XYZ sudah terintegrasi maka 

selanjutnya fungsi buku besar sudah dilakukan oleh Team Leader pada saat 

melakukan verifikasi dan akan mencarat transaksi tersebut ke dalam buku besar.  

Secara keseluruhan sistem informasi akuntansi di PT XYZ sudah sesuai 

dengan teori yang ada, namun terdapat beberapa perbedaan antara SIA di PT XYZ 

dengan teori yang ada, dimana pembayaran yang dilakukan oleh Divisi Treasury 

tidak menggunakan cek, namun langsung dibayarkan kepada pemasok maupun 

karyawan dengan cara mentransfer ke rekening yang bersangkutan. Namun tetap 

harus mempertimbangkan dokumen-dokumen terkait gara bisa dilakukan 

pembayaran. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap maka pembayaran 

tidak bisa dilakukan sampai dokumen tersebut sudah lengkap.   
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4.3. Pengendalian Internal pada PT XYZ Berbasis COSO 

Secara umum tujuan pengendalian internal adalah dalam pencapaian: 

1.   Efektifitas dan efisiensi operasional. 

2.   Reabilitas laporan keuangan. 

3.   Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

Selain itu, tujuan pengendalian internal siklus pengeluaran di PT XYZ, 

yaitu: 

1. Semua expense report dan invoice diotorisasi secara tepat waktu ketika 

dibutuhkan. 

2. Semua  expense  report  d a n  i n v o i c e  yang  diterima  diverifikasi  untuk  

menentukan apakah jumlah telah sesuai. 

3. Semua  expense  report  dan invoice dicatat  serta  diawasi  untuk  

menentukan  bahwa kedua report tersebut telah dilakukan dengan tepat.  

4. Semua travel request diotorisasi dan diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan 

5. Semua travel request yang diajukan oleh requestor di approve oleh DOA 

terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan.  

Pengendalian  internal pada PT XYZ akan di jelaskan menurut kerangka 

COSO. Menurut kerangka COSO komponen pengendalian internal meliputi 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan pengawasan. 
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4.3.1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan komponen pertama dalam 

pengendalian internal COSO dan merupakan fondasi dari komponen pengendalian 

internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. 

Oleh sebab itu, lingkungan pengendalian diterapkan di semua siklus bisnis 

dalam perusahaan khususnya PT XYZ. Pada PT XYZ terdapat beberapa hal yang 

mencerminkan lingkungan pengendalian yang ada pada siklus pengeluaran untuk 

biaya akomodasi (hotel). 

Beberapa hal tersebut diantaranya: 

1. Integritas dan Nilai Etika Manajemen 

Di PT XYZ, integritas dan etika sangat ditekankan kepada seluruh karyawan 

di semua tingkatan melalui PT XYZ’s Way. PT XYZ’s Way sendiri 

merupakan nilai-nilai yang tertulis secara formal dan merupakan perilaku 

bisnis dan kode etik yang harus dipahami serta dilakukan oleh seluruh 

karyawan pada semua tingkatan di PT XYZ. Pada  PT XYZ’s Way tersebut 

merupakan fondasi berdasarkan nilai-nilai yang penting bagi PT XYZ, yang 

membedakan PT XYZ dengan   perusahaan   lain   dan   menuntun   segala   

tindakan   yang dilakukan. PT XYZ’s Way tersebut berisi nilai-nilai sebagai 

berikut : 

 a.   Integritas 

”Kita berlaku jujur terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Kita 

memenuhi standar etika tertinggi dalam semua kesepakatan bisnis. Kita 
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melakukan apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab atas pekerjan 

dan tindakan kita.” 

c. Kepercayaan 

”Kita percaya, menghormati, dan mendukung satu sama lain, dan kita 

senantiasa berusaha untuk medapatkan kepercayaan dari kolega dan 

mitra kita.” 

d. Keberagaman 

”Kita  menghormati  dan  belajar  dari  budaya  tempat  kita bekerja. Kita 

menghargai dan menghormati keunikan setiap individu dan berbagai 

pespektif dan bakat yang mereka bisa berikan. Kita mempunyai 

lingkungan kerja inklusif yang mendukung dan secara aktif menerima 

keberagaman manusia, ide, bakat, dan pengalaman.” 

d.   Kecerdasan 

”Kita  senantiasa  mencari  peluang-peluang  baru  dan  solusi yang tidak 

biasa. Kita menggunakan kreativitas kita untuk menemukan cara yang 

tidak terduga dan paktis untuk menyelesaikan masalah. Penglaman, 

teknologi, dan ketekunan kita memungkinkan kita untuk mengatasi 

tantangan dan memberikan nilai yang berarti.” 

e.   Kemitraan 

“Kita  memiliki  komitmen  teguh  untuk  menjadi  mitra  yang baik, 

dengan fokus untuk membangun hubungan yang produktif, kolaboratif 

terpercaya dan menguntungkan dengan pemerintah, perusahaan lain, 

pelanggan kita, masyarakat kita dan satu sama lain.” 
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f.   Melindungi manusia dan lingkungan 

”Kita menaruh prioritas tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja kita serta perlindungan terhadap aset kita dan terhadap lingkungan. 

Kita ingin dikagumi atas kinerja kita yang berkelas dunia, melalui 

Sistem Manajemen Keunggulan Operasional kita yang diterapkan secara 

disiplin.” 

g.   Kinerja tinggi 

”Kita berketetapan hati untuk unggul dalam apapun yang kita lakukan, 

dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Kita ingin mencapai hasil 

yang melebihi harapan – baik harapan kita sendiri maupun orang lain. 

Kita berusaha mencapai hasil dengan segenap tenaga  dan  menyadari  

pentingnya  waktu  yang  semakin mendesak.” 

Nilai-nilai   yang  ada  dalam   ”PT XYZ’s   Way”  diatas kemudian yang 

menjadi landasan bagi perilaku bisnis dan kode etik yang berlaku di PT 

XYZ. Setiap orang pekerja harus mengikuti kode etik bisnis yang telah 

ditetapkan. Pelanggaran terhadap kode kode etik dapat mengakibatkan 

tindakan disipliner, antara lain pemutusan hubungan kerja atau tuntutan 

pidana. 

Dari ”PT XYZ’s Way” (perilaku bisnis dan kode etik) tersebut,  dapat  ditarik  

kesimpulan bahwa lingkungan  pengendalian dari segi integritas dan etika 

telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan lingkungan pengendalian 

COSO. 

 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



136 
 

2. Komitmen pada Kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan tang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. Semua karyawan PT XYZ diharuskan untuk mengikuti 

training sesuai dengan jobdesk mereka masing-masing agar mereka 

memahami lebih dalam mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Selain 

itu untuk menjadi karyawan di PT XYZ sangatlah sulit, dikarenakan 

persyaratan yang diminta sangat berat serta diharuskan memiliki pengalaman 

minimal tiga sampai empat tahun pada bidang yang diajukan. Sehingga 

karyawan PT XYZ diharuskan memiliki kompetensi yang baik.  

3. Dewan komisaris atau Komite Audit 

PT XYZ memiliki komite audit yaitu Corporate Audit yang berasal langsung 

dari kantor pusat PT XYZ di Amerika yang akan memeriksa setiap divisi 

pada periode tertentu. Selain komite audit, PT XYZ juga diawasi serta diaudit 

oleh BPKP, SKK MIGAS dan Eksternal Auditor. 

4. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 

Saat pertama kali karyawan bekerja di PT XYZ dan mendapatkan akses 

komputer, karyawan diharuskan mengikuti training berbasis komputer yang 

berisikan materi-materi mengenai budaya serta etika bekerja di PT XYZ. Para 

karyawan harus dinyatakan lulus training ini agar akses computer yang 

dimiliki karyawan tidak di blokir. Di dalama training tersebut digambarkan 

filosofi serta budaya PT XYZ, agar karyawan tersebut memahami serta 

mematuhi hal-hal yang disampaikan di dalam training tersebut. 
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5. Stuktur Organisasi 

PT XYZ memiliki struktur organisasi yang didalamnya berisikan tanggung 

jawab serta kewenangan dari masing-masing karyawan sesuai jabatan yang 

mereka pegang. Di website internal masing-masing departemen PT XYZ, 

dilampirkan masing-masing struktur organisasi dan tugas departemen 

bersangkutan agar departemen lain yang mempunyai kepentingan dapat 

mengetahui informasi yang ia inginkan, namun website internal ini hanya 

dapat diakses oleh karyawan PT XYZ saja masyarakat umum tidak dapat 

mengkasesnya.   

6. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia 

Aspek paling penting adalah personil. Jika para karyawan kompeten dan bisa 

dipercaya, maka pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan tidak harus 

terlalu ketat. Di PT XYZ ini para karyawan dituntut untuk berlaku 

professional serta harus menjalankan pekerjaan apapun dengan jujur hal ini 

tergambarkan pada PT XYZ’s Way seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

4.3.2. Penilaian Resiko 

Di setiap bisnis pasti terdapat resiko yang mungkin timbul, entah kapan, siapa 

dan dimana resiko itu terjadi. Begitu juga di PT XYZ walaupun tergolong 

perusahaan yang dapat dibilang besar, namun bisnis pasti saja memiliki resiko. 

Sehingga komponen pengendalian internal yang akan dibahas adalah perihal risiko- 

risiko yang dapat terjadi selama siklus pengeluaran dilaksanakan, berikut merupakan 

analisis yang dihasilkan: 
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1. Risiko   ketidaktelitian   dari   AP   Logger   saat   meninjau   ulang   faktur 

penagihan berserta dokumen pendukung lainnya.  Dalam  kasus  ini,  AP 

Logger kurang teliti dalam mengecek hal-hal detail seperti pada dokumen 

yang harus diperiksa (telah dijelaskan sebelumnya). Misalnya, perbedaan 

charges account antara work ticket dengan lembar invoice sehingga 

membuat  prosesor AP  kesulitan dalam  memproses karena tidak  match 

dalam sistem dan dapat mengganggu proses pembayaran kemudian.  

2. Risiko  terdapat  kesalahan  dalam  proses  input  data.  Kesalahan  yang 

dimaksud yaitu prosesor salah dalam memasukkan item-item yang ada, 

seperti kesalahan dalam memasukkan mata uang, nomor rekening vendor, 

tanggal penerimaan faktur atau tanggal faktur pajak, ataupun dapat juga 

salah dalam memasukkan nominal diskon ataupun penalti. Kesalahan- 

kesalahan tersebut dapat berdampak fatal pada jumlah nominal yang akan 

dibayarkan kepada vendor. Seperti sebelumnya pernah terjadi kesalahan saat 

prosesor memasukkan jenis mata uang (seharusnya dalam Rupiah, namun 

prosesor tersebut memasukkan USD). Hal tersebut berdampak fatal atas 

besaran yang dibayarkan kepada vendor. 

3. Risiko adanya pemrosesan faktur penagihan atas barang atau jasa yang 

belum diterima. Risiko ini terjadi saat prosesor menemukan faktur yang 

ternyata  tidak  memiliki  work  ticket,  atau  terdapat  work  ticket  namun 

barang atau jasa sebenarnya belum diterima, ataupun faktur yang dikirimkan 

oleh vendor ternyata tidak sesuai dengan work ticket-nya (misalnya 

menggunakan work ticket lama yang sudah pernah diproses). 
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4. Risiko pemrosesan faktur yang telah jatuh tempo. Hal ini berkaitan dengan 

kelalaian dari prosesor itu sendiri dalam melaksanakan pemrosesan dengan 

tepat waktu atau dikarenakan faktur tersebut memiliki masalah sehingga 

ditunda pemrosesannya. 

5. Risiko   terjadi   eror   pada   sistem   teknologi   yang   digunakan   untuk 

memproses data. Risiko ini terkait dengan keadaan internal perusahaan. 

Biasanya hal tersebut sering terjadi pada akhir bulan saat semua bagian 

keuangan menggunakan sistem untuk closing akhir bulan. Contohnya sistem 

JDE yang eror sehingga prosesor tidak dapat memproses faktur yang 

dapat mengakibatkan penundaan pembayaran kepada vendor. 

6. Risiko pembayaran faktur dengan jumlah yang salah. Hal ini dapat terjadi 

karena prosesor salah melakukan proses matching sehingga bagian 

bendahara salah dalam melakukan pembayaran, ataupun dikarenakan jumlah 

yang tertera dalam faktur salah. 

7. Risiko pembayaran kepada nomor rekening bank vendor yang salah. Hal 

ini dapat terjadi karena kesalahan nomor rekening bank yang tertera di 

faktur ataupun kesalahan prosesor dalam memasukkan nomor payee ke 

dalam sistem dan lolos dari pengecekan yang dilakukan oleh leader 

sehingga  bagian  bendahara  pada  akhirnya  mengirimkan  pembayaran 

dengan nomor rekening yang salah. Hal ini berakibat kas lari ke vendor 

lain atau dibatalkan dari pihak bank karena salah nomor rekening 

(kekurangan atau kelebihan angka). 
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Tabel 4.2 

Tabel Penilaian Risiko 

No Resiko Frekuensi 

Dampak 

(%) 

Persentase Resiko 

1 

Risiko   ketidaktelitian   dari   AP   

Logger 

10 15% 1.5 

2 

Risiko  terdapat  kesalahan  dalam  

proses  input  data 

15 15% 2.25 

3 

Risiko adanya pemrosesan faktur 

penagihan atas barang atau jasa 

yang belum diterima 

3 5% 0.15 

4 

Risiko pemrosesan faktur yang telah 

jatuh tempo 

10 5% 0.5 

5 

Risiko   terjadi   eror   pada   sistem   

teknologi   yang   digunakan 

15 10% 1.5 

6 

Risiko pembayaran faktur dengan 

jumlah yang salah 

2 25% 0.5 

7 

Risiko pembayaran kepada nomor 

rekening bank vendor yang salah 

2 25% 0.5 

JUMLAH 57 1 6.9 

Sumber : Wawancara 
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Dari tabel diatas penilaian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

team leader divisi account payable yaitu Bapak Joko. Dimana resiko ini dinilai 

dengan melihat frekuensi rata-rata setiap bulannya, dan frekuensi yang tertera di 

dalam tabel adalah resiko yang terjadi pada bulan Juli-Agustus. Untuk penilaian 

dampak persentase dari masing-masing resiko merupakan asumsi yang dlihat dari 

seberapa besar resiko dampak tersebut menimbulakan suatu masalah dalam 

pengendalian. Karena resiko pembayaran faktur dengan jumlah yang salah dan rsiko 

pembayaran kepada nomor rekening bank vendor yang salah dapat menimbulkan 

masalah yang sangat besar maka untuk risiko ini dampak persentasenya paling besar 

dibandingkan dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan apabila sudah terjadi 

pembayaran maka untuk mengatasi masalah tersebut membutuhkan waktu dan 

proses yang sangat panjang. 

Sedangkan untuk risiko ketidaktelitian dan salah dalam memproses invoice 

diberikan bobot yang sama, dikarenakan risiko ini masih dapat diminimalisir dengan 

cara memverifikasi kembali oleh pihak manajemen atas agar tidak terjadi kesalahan 

ini, namun tingkat frekuensi untuk risiko ini sangat tinggi untuk setiap bulannya. 

Sedangkan untuk risiko terjadinya error pada sistem yang digunakan memberikan 

damapak kepada invoice processor, sehingga invoce-invoice yang ada tidak dapat di 

proses. Namun di PT XYZ sendiri terdapat maintenance sistem yang digunakan 

setiap minggunya oleh karena itu bobot yang digunakan ialah sebesar 10%. 

Dua risiko teraakhir merupakan risiko dengan bobot paling rendah, karena 

apabila risiko tersebut terjadi dampakanya tidak terlalu berpengaruh besar. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko atas pengendalian pada PT XYZ sudah 

ANALISIS PENERAPAN..., Angga Norman Prawira, Ak.-IBS, 2013



142 
 

sangat baik karena total persentase risko yang mungkin terjadi hanya sebesar 6,9. 

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada Team Leader 

Account Payable yang sangat memahami mengenai divisi account payable. 

4.3.3. Aktifitas Pengendalian 

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu  

memastikan  bahwa  tindakan  untuk  menempatkan risiko  telah  dilakukan.  

Komponen  ini  merupakan  serangkaian besar aktivitas dan prosedur dari standar 

organisasi dengan pengembangan tugas yang tepat untuk meninjau ulang dan 

menyetujui hasil operasi utama seperlunya. PT XYZ memiliki sejumlah aktivitas 

pengendalian untuk siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi pada PT XYZ. 

Aktivitas  pengendalian  dibagi  menjadi  lima  jenis aktivitas pengendalian 

yang lebih spesifik, diantaranya yaitu: 

1. Otorisasi yang layak atas transaksi dan aktivitas. 

Setiap pekerjaan dan keputusan yang dilakukan dalam perusahaan  akan  

mempengaruhi  aset  yang dimiliki  oleh perusahaan. Setiap karyawan 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan, serta dapat 

mengambil keputusan untuk memproses travel rewuest, expense report 

maupun invoice.  Semua  proses  yang  ada  dalam  siklus pengeluaran untuk 

biaya akomodasi pada PT XYZ memerlukan peninjauan dari level atas ke 

bawah. 

2. Pembagian tugas yang memadai (segregation of duties). 

Salah satu kontrol atas pengendalian internal yang baik yaitu memperlihatkan 

bahwa tidak ada satu karyawan pun yang diberikan tanggung jawab terlalu 
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besar dalam transaksi dan proses bisnis perusahaan. Tanggung jawab dan 

tugas harus dibagikan kepada setiap individu untuk mengurangi risiko adanya 

kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai (fraud). 

Pembagian tugas dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu  dalam  kegiatan  

akuntansi  dan  sistem.  Pembagian tugas  dalam  akuntansi  yang  efektif  

diperoleh  apabila fungsi-fungsi dibawah ini melakukan tugasnya secara 

terpisah: (1) Authorization atau pihak yang memberi wewenang atas 

transaksi, (2) Recording atau pihak yang merekam transaksi ke dalam sistem, 

dan (3) Custody atau pihak yang berhubungan dengan pembayaran. Masalah 

dapat muncul apabila dua dari tiga fungsi diatas berada dalam tanggung 

jawab satu orang karyawan.  

Selain dalam proses akuntasi, pembagian tugas dalam sistem juga sangat 

penting karena dalam sistem  informasi perusahaan prosedur dan aktivitas 

yang dilakukan oleh individual  terpisah  akan  terintegrasi  agar  tidak  

terjadi fraud oleh pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepada komputer,  

program,  ataupun  data  yang  dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, karyawan 

yang bertanggung jawab dalam pemrosesan data travel request, expense 

report maupun invoice tidak sama, bahkan mereka semua berbeda tim. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai (design and use of documents and 

records) 

Dalam penerimaan travel request, expense report maupun invoice, setiap 

karyawan diminta untuk selalu teliti dalam pengawasan dokumen pendukung 

maupun request yang diajukan. Setiap dokumen pendukung telah sama 
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dengan expense report maupun invoice, maka dokumen diberikan cap 

proses dan tanggal sesuai dengan waktu pemrosesan untuk mengurangi 

kemungkinan adanya dokumen yang dipergunakan melakukan fraud. 

Sedangkan untuk request yang diajukan, karyawan yang memprosesnya 

diharuskan melengkapi syarat-syarat seperti approval dari atasan requestor 

agar travel request yang diajukan dapat di proses.  

4. Kontrol terhadap aset dan pencatatannya (safeguard assets, records, and 

data) 

Selain menjaga kas dan aset fisik milik perusahaan seperti persediaan dan 

peralatan, perusahaan juga perlu menjaga informasi yang dimilikinya. 

Banyak langkah yang dapat diambil untuk menjaga aset fisik maupun 

informasi dari tindakan pencurian, ataupun penggunaan illegal. 

5. Pemeriksaan  performa  secara  independen  (independent checks on 

performance) 

Pemeriksaan  internal  untuk  memastikan  bahwa transaksi diproses secara 

akurat merupakan salah satu aktivitas pengendalian yang penting. 

Pemeriksaan ini harus independen karena akan lebih efektif dan objektif 

apabila dilakukan oleh pihak lain selain karyawan yang bertanggung jawab 

atas tugas tersebut. Setelah karyawan melakukan  pemrosesan  travel 

request, expense  report maupun invoice kemudian penyetuju melakukan 

pemeriksaan ulang agar tidak terjadi kesalahan. 

Secara  umum  tipe  aktivitas  pengendalian  siklus pengeluaran untuk biaya 

akomodasi pada PT XYZ yaitu berupa: 
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1. Peninjauan ulang dari tahapan atas. Semua proses yang ada dalam siklus 

pengeluaran untuk biaya akomodasi pada PT XYZ memerlukan peninjauan 

dari level atas ke bawah. 

2. Fungsi  langsung  atau  manajemen  aktifitas.  Di PT XYZ fungsi langsung 

atau manajemen aktivitas dapat dilihat dari tindakan preventif dan korektif 

yang dilakukan sesuai dengan risiko yang ada. 

3. Proses informasi. Proses informasi dalam hal ini berkaitan dengan sistem 

yang dipakai oleh PT XYZ untuk merekam semua aktivitas bisnisnya. 

Apabila terjadi masalah dalam aktivitas bisnis, maka data-data yang 

dibutuhkan tersedia dalam sistem informasi di PT XYZ. 

4. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik tergambar dari setiap pengecekan   

document   pendukung   apakah   asli   dan   tidak hilang. 

5. Indikator kinerja. Pada PT XYZ memiliki indikator kinerja untuk setiap 

departemen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi 

dan bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan. Melalui 

indikator kinerja ini atasan dapat menyusun strategi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Adanya Sistem Manajemen Risiko Wellnomics, menjelaskan   

informasi   penggunaan   komputer   informasi tentang penggunaan jeda dan 

latihan WorkPace, misalnya jumlah jeda yang diminta dan kepatuhan pada 

jeda, kecepatan dan intensitas, kepatuhan postur, serta ketidaknyamanan. 

6. Pembagian tugas. Pada PT XYZ telah melaksanakan pembagian tugas secara 

jelas. Alur wewenang dan tanggung jawab digambarkan secara jelas. Untuk 

proses atas expense report maupun invoice, setiap bagian memiliki wewenang 
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yang disampaikan dengan jelas dan tidak tumpang tindih satu sama lain, 

sehingga apabila tejadi permasalahan di bagian IBU Travel & Reservation, 

aacount payable serta employee expense account, pihak-pihak lain di PT 

XYZ tahu kepada siapa akan mengajukan pertanyaan. 

4.3.4. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari perusahaan adalah 

untuk memulai, mencatat, memroses dan melaporkan transaksi yang dilakukan 

entitas itu. Untuk mencapai pengendalian intern yang efektif, maka informasi dan 

komunikasi  harus  berjalan  dengan  baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi 

yang baik, panduan kebijakan  yang  tercantum  pada  peraturan  di  PT XYZ  dan 

laporan keuangan yang disusun secara periodik. Serta beberapa hal lainnya, yaitu: 

1. Informasi dapat tersalurkan keseluruh departemen yang ada, melalui memo, 

telefon dan email. Serta terdapat communicator salah satu software yang 

terdapat di setiap computer karyawan yang mendapatkan akses, sistem ini 

memudahkan seluruh karyawan untuk berkomunikasi. 

2. Setiap departemen memiliki website masing-masing dan didalam website 

tersebut berisi berbagai macam informasi mengenai setiap departemen 

masing-masing. 

3. IBU travel & reservation memiliki sistem sendiri untuk melakukan 

pemesanan yang bernama OLTRIS, sehingga memudahkan para karyawan 

yang ingin request perjalanan dinas. 

4. Tim EEA, AP serta Treasuty menggunakan sistem JDE Oracle yang telah 

terintegrasi sehingga semua sudah terhubung satu dengan yang lainnya 
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melalui sistem. Namun seluruh tim yang menggunakan JDE Oracle harus 

mengikuti training mengenai JDE Oracle ini. 

4.3.5. Pengawasan 

Fungsi pengawasan di PT XYZ dilakukan oleh bagian tersendiri, yaitu oleh 

bagian Internal Control and Compliance (ICC). Fungsi pengawasan atas aktifitas 

bisnis harus tetap dijalankan walaupun sistem pengendalian internal dalam siklus 

pengeluaran sudah cukup efektif. 

Dalam siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi, terdapat fungsi  

pengawasan  yaitu  dari  para  penyetuju  untuk  meninjau ulang dan menyetujui jika 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Aktivitas tersebut menggambarkan aktivitas 

pengawasan berjalan yang dilakukan dengan hal yang telah disebutkan di bagian 

atas, yaitu peninjauan ulang dari level atas, fungsi langsung atau manajemen 

aktivitas dalam menangani risiko, proses informasi, pengendalian fisik, dan penilaian 

kinerja. 

4.4.  Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT 

XYZ 

4.4.1  Kekuatan Sistem Informasi Akuntansi  pada PT XYZ 

Dari hasil observasi dan wawancara (kuesioner terlampit) yang penulis 

lakukan, penulis melihat beberapa kelebihan  sistem  pengendalian  internal  atas 

siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi pada PT XYZ, diantaranya: 

1. Pembagian tugas di PT XYZ sangat jelas, tidak ada tumpang tindih 

antara pekerjaan karyawan satu dengan yang lain, sehingga ketika terjadi 

permasalahan, masing-masing karyawan dapat mengetahui dengan cepat 
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siapa yang harus bertanggung jawab. Setiap hasil input dari expense report 

maupun invoice tercantum nama yang memproses. 

2. Sistem pengendalian internal yang dievaluasi dan disempurnakan secara 

berkala, setiap selesai mengerjakan suatu travel request, expense report 

maupun invoice dilakukan pengecekan ulang oleh karyawan terkait dan juga 

penyetuju, membuat kesalahan cetak jarang terjadi dan membuat aktivitas 

di PT XYZ, dapat berjalan dengan baik. 

4.4.2  Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi pada PT XYZ 

Berdasarkan yang penulis ketahui, sistem pengendalian internal atas siklus 

pengeluaran untuk biaya akomodasi di PT XYZ memiliki kelemahan yaitu 

Delegation of Authority (DOA) atau pendelegasian karyawan  yang  memiliki  

cukup  wewenang  untuk  menyetujui pengeluaran, biasanya tidak terlalu 

diperhatikan. Adanya Acting (wewenang sementara untuk atasan karyawan yang 

sedang tidak ada ditempat) menyulitkan penulis dalam melakukan pengendalian. 

Namun hal tersebut masih bisa diatasi karena pekerjaan karyawan selalu ditinjau 

ulang oleh atasan. Terdapat kelemahan lainnya yang terkadang dilakukan oleh 

invoice processor, invoice processor salah memasukkan nomor invoice karena 

terbiasa melakukan copy paste sehingga menimbulkan spasi pada akhir nomor 

invoice. Hal itu dapat menyebabkan double payment pada saat bagian treasury 

melakukan pembayaran. Kelemahan lainnya yang dilakukan invoice processor 

adalah tidak menutup jendela pada JDE sampai habis setelah menginput data 

kedalam sistem JDE tersebut, sehingga menyebabkan kesalahan transaksi dalam 

satu batch number. 
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4.5. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa secara garis besar 

siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi (hotel) pada PT XYZ sudah sangat baik. Namun 

terdapat beberapa masalah yang dapat dianggap masalah kecil namun bila terjadi terus 

menerus akan merugikan PT XYZ.  

Dimulai dari awal siklus ini dimulai, apabila pada saat karyawan mengajukan 

request untuk menginap kepada IBU travel &reservation dan ternyata hotel yang telah 

melakukan kontrak dengan PT XYZ penuh sehingga karyawan yang bersangkutan 

diharuskan menginap di hotel lain yang terdekat yang mungkin fasilitasnya tidak sebaik 

dengan hotel yang sudah menjalin kontrak dengan PT XYZ. Sehingga tim IBU travel & 

reservation membuat persyaratan apabila ingin mengajukan request harus dari jauh-jauh 

hari, atau melakukan perjanjian dengan pihak hotel untuk mengutamakan PT XYZ apabila 

ingin memakai jasa hotel yang bersangkutan. 

Selanjutnya setelah karyawan menggunakan jasa hotel maka PT XYZ akan 

membayar tagihan hotel, apabila transaksi tersebut dalam bentuk reimbursement maka 

prosesnya melalui tim EEA sedangkan apabila transaksi tersebut mengharuskan PT XYZ 

membayar langsung kepada hotel (third party) maka prosesnya melalui tim Account 

Payable. Semakin maju nya teknologi membuat cara kerja manusia ingin instant dan cepat, 

memang itu tidak salah namun terkadang hal itu akan menimbulkan kesalahan. Sebagai 

contoh pada saat invoice processor melihat kode perusahaan pada sistem JDE QRA untuk 

menginput kode perusahaan pada JDE EnterpriseOne pada saat memroses invoice, 

kemungkinan besar karyawan akan melakukan copy-paste sehingga terkadang akan terlebih 

spasi setelah kode terakhir perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pada saat 

treasury melakukan pembayaran, karena yang dilakukan invoice processor di dalam sistem 
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maka penyetuju tidak dapat melihatnya karena yang dilihat hanyalah output dalam bentuk 

hasil print.  

Selain itu terkadang saat melakukan proses invoice, setelah selesai melakukan proses 

dan akan memulai dengan invoice yang baru mereka lupa menutup proses yang lama sampai 

habis. Hal ini menyebabkan beberapa invoice dalam satu bacth number. Lain hal nya 

kesalahan yang dilakukan oleh tim EEA, terkadang terdapat beberapa nama pegawai yang 

sama di PT XYZ. Dan tim EEA langsung saja mentransfer ke rekening karyawan yang 

melakukan transaksi reimbursement tanpa memastikan terlebih dahulu, dan ternyata mereka 

mentransfer ke rekening karyawan yang namanya sama.  

Untuk itu atasan atau manajer yang berwenang untuk selalu mengingatkan kepada 

karyawan-karyawan agar bekerja dengan cepat namun tetap teliti dan tepat. Agar kesalahan-

kesalahan diatas dapat di minimalisir.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

mengenai penerapan sistem informasi akuntansi berbasis COSO atas siklus pengeluaran 

pada accommodation expense di PT XYZ  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT XYZ sudah sangat baik, 

setiap departemen memiliki siklus nya masing-masing dan terus dilakukan 

pembaharuan jika ada hal yang kurang. Siklus pengeluaran pada PT XYZ sudah 

sesuai dengan teori SIA yang ada walaupun terdapat beberapa perbedaan namun 

hal itu tidak berpengaruh karena sebenarnya alur yang digunakan sudah sama 

Cuma yang membedakan adalah cara pembayarannya saja.. Seluruh system 

informasi akuntansi di PT XYZ sudah terkomputerisasi dan terintegrasi dalam 

satu system yaitu system JDE EnterpriseOne. 

2. Pengendalian internal yang diterapkan oleh PT XYZ pun sudah sangat baik, 

namun masih ada masalah-masalah kecil yang dapat mengganggu aktivitas 

pemrosesan umtuk siklus pengeluaran biaya akomodasi, dimulai dari system 

yang digunakan terkadang error, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

karyawan saat memroses travel request, expense report dan invoice. Namun 

maintenance dari tim IT dan pemantauan oleh penyetuju merupakan 

pengendalian yang dilakukan agar masalah tersebut dapat diminimalisir. Dan 
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dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan oleh PT XYZ 

sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu teori COSO. 

3. Terdapat kekuatan dan kelemahan dari siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi 

di PT XYZ, terdapat otorisasi, verifikasi serta pembagian tugas yang jelas pada 

saat karyawan memroses travel request, expense report dan invoice serta adanya 

system yang terintegrasi yaitu JDE EnterpriseOne yang memudahkan proses 

siklus pengeluaran , semua itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh siklus 

pengeluaran di PT XYZ. Walaupun memiliki kekuatan, siklus pengeluaran PT 

XYZ juga memiliki kelemahan diantaranya adalah kurangnya ketelitian 

karyawan saat memroses expense report ataupun invoice, hal menyebabkan 

kerugian bagi PT XYZ maupun vendor (hotel).  

5.2. Saran 

  Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan, serta bagi akademisi dan peneliti 

selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bagi pihak manajemen perusahaan, para penyetuju agar lebih teliti dalam 

memverifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Serta selalu 

mengingatkan para karyawannya untuk bekerja cepat karena banyaknya transaksi 

yang terjadi, namun harus tetap teliti dan tepat. Serta selalu memperhatikan 

lampiran-lampiran dokumen pendukung yang wajib disertai dalam pemrosesan 

invoice maupun expense report. Selain itu disarankan membuat flowchart dari 

masing-masing siklus beserta dengan pengendalian internalnya, agar lebih terlihat 

bagaimana system itu berjalan dengan adanya pengendalian internal. 
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2) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, pada penelitian selanjutnya diharapkan 

objek accommodation expense dapat diulas secara lebih luas, karena masih banyak 

accomodation expense yang bisa diulas baik itu biaya yang dikeluarkan untuk Air 

Travel, Ground Transport, Perdiem allowance, dsb. Selain itu penelitian selanjutnya 

dapat pula membahas mengenai transaksi pembelian produk atau barang, baik berupa 

asset, fixed asset, dsb. Dimana transaksi tersebut prosesnya melalui beberapa 

departemen dimulai dari proses tender hingga proses penyelesaian hubungan kerja 

sama. Hal ini sangat menarik untuk diulas, karena begitu kompleks nya bisnis 

perminyakan ini berjalan.  
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3. Dec 2011 Participant of “Basic Treasury Training” 
4. Feb 2011 Participant of “Customer Sevice Training” 
5. Apr 2010 Participant of Basic Activist Training Program 2010 
6. Jan 2010 Participant of “Service Excellents Training” 
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O T H E R  A C T I V I T I E S  
1. Campus representatives on National Accounting Olympiad, part of Gadjah Mada 

Accounting Days 2012 (GMAD) event (Big Ten). 
2. Teacher for „Belajar Bareng‟, Statistic 1 &2 and Advance Accounting 1 & 2 
3. YPPI (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia) Scholarship - 2012 
4. PPA (Peningkatan Pretasi Akademik) Scholarship Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 

Indonesian Ministry of Education and Culture – 2011 
5. 2nd Place of Lomba Internal Akuntansi Tahunan 2 STIE Indonesia Banking School – 

2009 
 

R E F F E R E N C E  
1. Ramudji Abdul Gani 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 
Head of Campus Management Division 
0818.148.319 

 
2. Giovanni    

PT Aerosystem Indonesia (Asyst) 
Head of Treasury Division (Finance) 
Giovanni@asyst.com 
0815.1052.5487 
 

3. Rieke Henriani    
PT Chevron Pasific Indonesia 
Team Leader Compliance - ICC (Finance) 
Riekeh@chevron.com 
0816.1942.559 
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