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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. 

 

I. PENDAHULUAN 

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. 

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. 

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. Pada setiap perusahaan dapat terjadi sebuah kecurangan 

atau kejahatan yang berhubungan dengan aktifitas pengeluaran. Sebagai contoh pada 
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siklus pengeluaran (pembelian), kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran 

hutang fiktif demi keuntungan petugas yang bersangkutan. 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 

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. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, 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. Pokok 

masalah yang diambil ada tiga, yaitu melihat penerapan sistem informasi akuntansi 

dalam siklus pengeluaran accomodation expense pada PT XYZ sudah diterapkan 

sesuai teori SIA, penerapan pengendalian internal dalam siklus pengeluaran 

accomodation expense pada PT XYZ sudah diterapkan sesusai teori COSO dan yang 

terakhir menganalisa kekuatan ataupun kelemahan dalam penerapan sistem informasi 

akuntansi siklus pengeluaran accommodation expense pada PT XYZ. 

Dari pokok permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan perusahaan 

perminyakan karena transaksi pengeluaran kas di PT XYZ ini sangat banyak sehingga 
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memungkinkan timbulnya suatu masalah. Namun penelitian ini dibatasi hanya sekedar 

pada pengeluaran untuk accommodation expense. 

 

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Sitem 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. Serta menurut 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. 

 Jenis-jenis auditing , menurut Arens et al (2011) terdiri dari, pertama Audit 

Operasional yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur 

dan metode operasi organisasi, pada akhir audit operasional, manajemen biasanya 

mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Kedua, Audit Ketaatan yaitu 

dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, 

aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Ketiga, 

Audit Laporan Keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

(informasi yang diversifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. 

 Sistem informasi akuntansi mempunyai tiga tujuan yang fundamental secara 

umum (Hall, 2011, p. 14): pertama mendukung fungsi manajemen, khususnya dalam 

tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya perusahaan. Kedua, mendukung 

proses pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, mendukung operasi perusahaan 

sehari-hari. Sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa subsistem yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Subsistem-subsistem tersebut antara lain 

(Hall, 2011, p. 10): Pertama, sistem pemrosesan transaksi, terdiri atas lima subsistem 

siklus transaksi (Pendapatan, Pembayaran, Konversi, Sumber daya manusia dan Buku 

besar). Kedua, sistem penganggaran, adalah sistem yang dimaksudkan untuk 

membuat perencanaan, motivasi karyawan, dan proses evaluasi kinerja. Dan yang 

terakhir, sistem pelaporan tanggung jawab, adalah ikhtisar data historis dengan dasar 

periodik dan menyediakan informasi dengan arus dari bawah ke atas (bottom-top).  
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Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) teori agensi mengeksplorasi 

bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk 

mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk mencapai keselarasan tujuan. 

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya 

dipertimbangkan dalam merancang kontak insentif. Hubungan agensi ada  ketika salah 

satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, 

dalam melakukan hal itu, di dalam teori keagenan yang dimaksud dengan principal 

adalah pemegang saham/pemilik. 

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: Pertama, 

reliabilitas pelaporan keuangan. Kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Ketiga, 

ketaatan pada hukum dan peraturan. Terdapat perbedaan tanggung jawab 

pengendalian internal antara manajemen dengan auditor. Manajemen yang harus 

menetapkan dan 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: Pertama, naratif. Kedua, 

bagan Arus (Flow Chart) dan Ketiga, kuesioner Pengendalian Internal. 

Di dalam pengendalian internal terdapat beberapa komponen. 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 

diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa 

tujuan pengendaliannya akan tercapai, setiap komponen mengandung banyak 

pengendalian. COSO menekankan bahwa lingkungan pengendalian internal 
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mempengaruhi  bagaimana  aktivitas  dilaksanakan  secara  terstruktur dan risiko yang 

diperkirakan di organisasi. 

Lima komponen pengendalian internal COSO, yaitu: Pertama, lingkungan 

pengendalian (Control Environment) dimana lingkungan  pengendalian  perusahaan  

mencakup  sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian 

yang ada di organisasi   tersebut. Kedua, 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. Ketiga, aktivitas pengendalian (Control Activities) 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. Keempat, informasi dan komunikasi 

(Information and Communication) erupakan 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. Dan yang terakhir, pemantauan (Monitoring) 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.  

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), 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 
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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 

pembelian, verifikasi akurasi faktur dan pemasok,  memutuskan apakah memanfaatkan 

diskon pembelian, dan mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar hutang. 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). 

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 
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usaha. (2) Bagian pengeluaran kas dan (3) Bagian buku besar. 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 dan (5) Pengendalian akses. 

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. 

Data Flow Diagram Cash Disbursement 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. (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. 

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 
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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). 

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 

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. 

 

III. METODE PENELITIAN  

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 
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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. 

Metode Pengumpulan Data 

Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu diperlukan identifikasi jenis data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Jenis data tersebut adalah: (1) Data Primer, dan 

(2) Data Sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai metode, 

yaitu: (1) Wawancara, 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. 

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?       

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) 
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(2) Observasi, 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 terlebih dahulu. Untuk melakukan studi pustaka penulis melakukannya di 

Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan IBS. (4) Dokumentasi, teknik ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan catatan-catatan harian dan catatan transaksi yang dimiliki 

oleh PT XYZ. 

Metode Analisis Data 

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 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. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Obyek Penelitian  

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. 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, 
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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). PT 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. 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas (Accomodation 

Expense) 

Sistem pengeluaran kas untuk accommodation expense pada PT XYZ di mulai 

dari divisi IBU Travel and Reservation. Tahap awal dari siklus ini adalah penentuan 

hotel yang akan dijadikan tempat untuk menginap oleh karyawan PT XYZ untuk satu 

tahun ke depan melalui sebuah tender. Setelah hotel-hotel tersebut dipilih maka 

karyawan dapat melakukan reservasi melalui sistem yang telah disediakan (Oltris), 

namun hanya permanent employee saja yang dapat mengakses sistem ini. Setelah 

dilakukan reservasi barulah karyawan dapat menggunakan jasa yang disediakan olhe 

hotel terpilih. 

Setelah karyawan selesai menjalanakan aktivitas bisnisnya, karyawan 

diharuskan melaporkan semua kegiatan beserta dengan biaya biaya apa saja yang 

telah dikeluarkan lengkap dengan dokumen terkait. Dokumen ini di proses di dua divisi 

dengan kondisi yang berbeda, bila pembayaran dilakukan langsung kepada pihak hotel 

maka transaksi ini di proses di divisi account payable, sedangkan apabila 

reimbursement transaksi ini ini di proses di divisi employee expense aacount. 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 
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kelengkapan awal atas dokumen yang diterima. Secara umum tugas dari AP Logger 

adalah sebagai berikut: (a) Receiving, (b) Logging dan (c) Customer Services (CS) 

(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. (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. (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 

akan memberikan stampel sebagai tanda telah ditinjau ulang dan disetujui. (5) 

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. 

Pemrosesan Expense Report, dilakukan oleh divisi EEA. Untuk proses expense 

report disini tidak terlalu panjang bila dibandingkan dengan proses yang ada di divisi 

account payable. 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 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 
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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. Jika cash advance lebih kecil dari   expense   report   maka   

karyawan   dapat   meminta   reimburse   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. 

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 

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). 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. 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. 

Dari teori-teori yang ada 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 
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ialah Divisi Account Payable dan Divisi EEA, sedangkan untuk fungsi pengeluaran 

adalah Divisi Treasury dan yang terakhir untuk fungsi buku besar dilakukan oleh team 

leader divisi yang melakukan proses terhadap invoice atau expense report. 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. 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.  

Pengendalian Internal pada PT XYZ Berbasis COSO 

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. (1) Lingkungan Pengendalian, Lingkungan pengendalian merupakan 
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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. (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 

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 

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. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko atas pengendalian pada PT XYZ sudah 

sangat baik karena total persentase risko yang mungkin terjadi hanya sebesar 6,9. 
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Analisa ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada Team Leader 

Account Payable yang sangat memahami mengenai divisi account payable. 

(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: (a) Otorisasi yang layak atas transaksi dan aktivitas, (b) pembagian 

tugas yang memadai (segregation of duties), (c) dokumen dan catatan yang 

memadai (design and use of documents and records), (d) kontrol terhadap aset dan 

pencatatannya (safeguard assets, records, and data) dan (e) pemeriksaan  performa  

secara  independen  (independent checks on performance). Secara  umum  tipe  

aktivitas  pengendalian  siklus pengeluaran untuk biaya akomodasi pada PT XYZ yaitu 

berupa: (a) Peninjauan ulang dari tahapan atas, (b) Fungsi  langsung  atau  

manajemen  aktifitas, (c) Proses informasi, (d) pengendalian fisik. ( e )  i n dikator 

kinerja dan. (f) Pembagian tugas. 

(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. (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. 
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Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT XYZ 

Dari hasil observasi dan wawancara 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 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. 

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. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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 
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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 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).  

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. (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.  
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