BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Sistem Informasi Akuntansi
Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini
tercermin dalam pengunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan
semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi
dan keuangan mampu memberikan manfaat bagi pemakai, agar informasi akuntansi dapat
diolah secara baik, diperlukan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem
pengolahan yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan
data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan.
Menurut Hall dalam (Thomson 2003: 5) sistem adalah ”sekelompok dua atau lebih
komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau susb sistem yang bersatu
untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose)”, sedangkan menurut Hansen &
Mowen dalam (Fitriasari 2000 : 31) sistem adalah ”seperagkat bagian-bagian yang saling
berhubungan yang melakukan satu atau lebih proses untuk mencapai tujuan-tujuan khusus”.
Menurut Mulyadi ( 2001 : 2) mendefenisikan sistem sebagai ”sekelompok unsur yang erat
hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan
tertentu”.
Menurut pengertian diatas jelaslah apa yang dimaksud dengan sistem yang pada
prinsipnya merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk
mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, proses dan output dimana sistem
tersebut harus terorganisasi, mempunyai hubungan, berintegrasi/ berpadu dan terpusatnya
tujuan-tujuan. Dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :
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Gambar 2.1
Proses Sistem
Sumber : Hall : 2003

Sumberdaya input diubah menjadi sumberdaya output, dimana sumberdaya mengalir dari
elemen input, melalui elemen transformasi ke elemen output. Suatu mekanisme pengendalian
memantau proses transformasi untuk menyakinkan bahwa sistem tersebut memenuhi
tujuannya. Mekanisme pengendalian ini dihubungkan pada arus sumberdaya dangan
memakai suatu lingkaran umpan balik (feedback loup) yang mendapatkan informasi dari
output dan menyediakan informasi bagi mekanisme pengendalian.
Pengertian sistem akuntansi secara manual menurut Mulyadi (2001 : 3) dapat
didefenisikan sebagai ”organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen”,
sedangkan menurut Hall dalam (Thomson 2003: 7) sistem informasi adalah ”sebuah
serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan
didistribusikan kepada para pemakai”.
Sistem informasi menerima output, disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi
melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan kepada para
pemakai informasi.
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Proses Sistem Informasi
Sumber : Hall : 2003

Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan pemakainya.
Oleh karena itu, tujuan sistem informasi yang spesifik dapat berbeda dari satu perusahaan
keperusahaan lain. Namun demikian, terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua
sistem, yaitu :
1. untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen
kepengurusan merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk mengatur sumberdaya
perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan
sumberdaya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporanlaporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi
kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban,
2. untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, sistem informasi memberikan
memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan
tanggungjawab pengambilan keputusan,
3. untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari, sistem informasi
menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas
mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.
Berdasarkan pada defenisi tersebut diatas maka semua sistem, apakah itu sistem komputer
atau manual mempunyai tiga karakteristik, antara lain :
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a. bagian-bagian/ komponen atau sejenisnya yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan,
b. proses yang akan membuat bagian-bagian/ komponen-komponen tersebut terkoordinasi
dengan baik,
c. sasaran atau sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui pengkoordinasian komponenkomponen tersebut.
Dari pengertian diatas diketahui bahwa sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari
bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan mendorong untuk
mencapai sebuah tujuan atau lebih sedangkan entitas itu sendiri merupakan suatu unit yang
terpisah dari pertanggungjawaban.
Informasi adalah data yang telah tersaring, terorganisir, terealisasi dan saling
berhubungan sehingga berguna untuk mencapai tujuan organisasi atau informasi merupakan
data yang berguna bagi perusahaan untuk keputusan-keputusan bisnis/ perusahaan atau
informasi merupakan suatu kumpulan informasi yang lebih luas dan tersedia untuk
mempermudah laporan ke pihak luar dan mengkomunikasikan serta meningkatkan
pengaturan atas pengambilan keputusan dan mengontrol perusahaan.
Bahan dasar dalam pengambilan keputusan adalah informasi. Agar informasi dapat
berguna ada beberapa karakteristik dari informasi, yaitu :
a). relevan (relevan)
Informasi yang relevan adalah informasi yang memberikan nilai tambah bagi pembuat
keputusan berupa pengurangan tingkat ketidakpastian atau penambahan pengetahuan atau
nilai pembuat keputusan,
b). akurat
Ketepatan informasi dan dapat diandalkan atau informasi yang bebas dari kesalahan dan
menggambarkan aktifitas atau kejadian perusahaan,
c). lengkap (complete)
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Informasi yang lengkap adalah informasi yang mencantumkan seluruh informasi penting
yang diperlukan oleh pembuat keputusan,
d). tepat waktu (real time)
Informasi telah tersedia saat dibutuhkan,
e). dapat dimengerti (understandable)
Informasi yang dapat dimengerti adalah informasi yang tidak membingungkan
penggunanya dan ditampilkan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan pembuat
keputusan,
f). dapat diperiksa (verifiable)
Informasi dikatakan verifable adalah jika dua orang dengan kemampuan yang sama dapat
menghasilkan informasi yang sama secara independen.
Akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu defenisi dari sudut pemakai
dan dari sudut kegiatannya. Akuntansi dari sudut pemakai adalah suatu disiplin yang
menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi, sedangkan akuntansi dari sudut kegiatan
adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan penganalisaan data
keuangan suatu organisasi/ perusahaan.
Bagi pihak intern, antara lain setiap tingkat manajemen, informasi yang dihasilkan akan
digunakan dalam perencanaan, pengendalian operasi perusahaan dan proses pengambilan
keputusan. Sedangkan bagi pihak ekstern yaitu pemerintah, investor, kreditur dan pihak
lainnya, informasi keuangan yang berupa laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai
bahan analisis penetapan pajak bagi pemerintah, keputusan investasi oleh investor dan lainlain.
Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan akuntansi sebagai
suatu sistem akuntansi moderen. Perkembangan ini juga mengakibatkan adanya perubahaan
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beberapa istilah dan teknik yang digunakan. Jika pemrosesan data akuntansi menjadi
informasi dengan sistem akuntansi, maka dewasa ini relevan dengan sebutan sistem informasi
akuntansi yang disebabkan oleh perkembangan ilmu akuntansi dengan penerapan teknologi
yang dapat merubah data menjadi informasi yang dibutuhkan setiap perusahaan. Pengertian
akuntansi menurut Hansen & Mowen dalam (Fitriasari 2000 : 32-33), sistem akuntansi
dijelaskan dengan pola umum yang sama ”(1) bagian-bagian yang saling berhubungan, (2)
proses, (3) tujuan”. Bagian yang saling berhubungan terdiri dari hal-hal seperti pemasaran
dan penjualan, piutang yang ditagih dan penerimaan tunai, persediaan, buku besar umum dan
akuntansi biaya. Proses terdiri dari hal-hal seperti pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran
dan pengolahan data.
Jenis-jenis sistem informasi adalah sebagai berikut :
a. sistem pemrosesan data – electronic data processing (EDP)
Adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksitransaksi dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling
dasar dalam setiap organisasi,
b. sistem informasi manajemen (SIM)Menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk
menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan para manager. SIM menyediakan
beragam informasi menyadari bahwa para manajer dalam organisasi menggunakan dan
membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga sistem informasi
berbasis komputer dapat menyediakan informasi yang bersangkutan kepada para manajer,
c. sistem penunjang keputusan – decision support system (DSS)
Dalam sistem penunjang keputusan, data di proses ke dalam format pengambilan
keputusan bagi kepentingan pemakai akhir. DSS menyarankan penggunaan model-model
keputusan dan database khusus dan benar-benar terpisah dari sistem pemrosesan data,
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d. sistem ahli – export system (ES)
Export system adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang memanfaatkan
pengetahuan tentang bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti seorang konsultan
ahli bagi para pemakainya,
e. sistem informasi eksekutif - executive information system (EIS)
Sistem informasi eksekutif dibuat bagi kebutuhan informasi strategik manajemen tingkat
puncak,
f. sistem informasi akuntansi (SIA)
Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk
mengubah data akuntansi menjadi informasi.
Sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya
(manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran
(Informal) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan”.
Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :
a). kegunaan
Sistem harus menghasilkan catatan yang tepat waktu dan relevan untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan,
b). Ekonomis
Semua komponen sistem akuntansi harus menyumbang nilai manfaat minimal bagi
pengadaan sistem,
c). kehandalan
Output atau laporan yang dihasilkan harus mempunyai tingkat ketelitian tinggi dalam
sistem, harus mampu bersaing secara efektif,
d). pelayanan pelanggan
Sistem harus memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada para pelanggan,
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e). kapasitas
Kapasitas atau kemampuan harus memadai, untuk menangani prosedur-prosedur operasi
perusahaan,
f). kesederhanaan
Sistem harus cukup sederhana atau simpel sehingga struktur operasinya dapat dengan
mudah dimengerti,
g). fleksibilitas
Sistem harus cukup fleksibel untuk menampung perubahan-perubahan kepentingan yang
cukup beralasan dalam kondisi apapun pada saat sistem beroperasi.
Menurut Hall (2001 : 18) ada tiga tujuan utama bagi sistem informasi akuntansi, yaitu :
a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Pengurusan merujuk ke tanggung
jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem
informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke para pemakai
informasi melalui laporan keuangan yang dibutuhkan.
b. Untuk mengambil keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi ini akan
memberikan informasi kepada para manajer yang mereka perlukan untuk melakukan
tanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut.
c. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi
menyediakan informasi bagi personil operasi untuk membantu mereka melakukan tugas
mereka setiap hari secara efisien dan efektif.
Kebutuhan informasi yang semakin besar memerlukan perhatian yang cukup besar dalam
penggunaannya. Hal ini disebabkan untuk para pemakai informasi baik pihak intern maupun
ekstern selalu dihadapakan pada situasi ketidakpastian yaitu keadaan yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor dan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan sistem informasi akuntansi
tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai karakteristik dari suatu sistem
informasi akuntansi, yaitu :
1. sistem informasi akuntansi merupakan suatu frame work yang terintegrasi dan
terorganisasi didalam suatu perusahaan,
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2. melakukan kegiatan mulai dari mengumpulkan data, mencatat, mengklasifikasi,
memproses, menganalisa hingga menjadi informasi keuangan yang relevan dan
mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan,
3. informasi keuangan yang dihasilkan menggambarkan kegiatan operasional dan
manajemen perusahaan serta prestasi yang dicapai.
Dalam sistem informasi akuntansi terdiri atas elemen-elemen yang terintegrasi dan
terorganisasi dimana ada saling ketergantungan antara elemen tersebut, oleh karena itu sistem
informasi akuntansi akan berjalan dengan baik apabila elemen-elemen bekerja sebagaimana
mestinya. Elemen-elemen sistem informasi akuntansi terdiri atas :
a. pemakai akhir (end user)
Pemakai akhir dibagi dalam dua kelompok umum eksternal dan internal. Pemakai
eksternal meliputi para kreditur, pemengang saham, investor potensial, agen-agen
pembuat peraturan, otorisasi pajak, para pemasok dan pelanggan. Para pemakai internal
adalah pihak manajemen disetiap tingkat organisasi juga personel operasi. Berlawanan
dengan pelaporan eksternal, organisasi memiliki cukup kebebasan dalam memenuhi
kebutuhan pemakai internal,
b. sumber data
Sumber data adalah transaksi keuangan yang memasuki sistem informasi dari sumber
eksternal dan internal. Transaksi keuangan eksternal adalah pertukaran ekonomis dengan
entitas bisnis lainnya dan individu dari luar perusahaan,
c. pengumpulan data
Merupakan tahap operasional pertama dalam sistem informasi. Tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa data-data peristiwa yang memasuki sistem itu sah (valid),
d. pemrosesan data
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Setelah data-data terkumpul maka perlu diproses untuk menghasilkan informasi. Tugas
dalam tahap pemrosesan data bervariasi dari yang sederhana sampai yang kompleks,
e. manajemen database
Database organisasi merupakan tempat penyimpanan fisik data keuangan dan non
keuangan. Database dapat berupa filling cabinet atau sebuah disket komputer. Tanpa
memperhatikan bentuk fisik, dapat ditampilkan isinya dalam hierarki logis. Tingkattingkat hierarki data : atribut, record dan file,
f. penghasil informasi
Penghasil informasi merupakan proses mengumpulkan, mengatur, memformat dan
menyajikan informasi untuk para pemakai. Informasi dapat berupa dokumen operasional
seperti pesanan penjualan, suatu laporan yang terstruktur atau pesan di layar komputer,
g. umpan balik
Umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirimkan kembali ke sistem sebagai suatu
sumber data. Umpan balik dapat bersifat eksternal atau internal dan digunakan untuk
memulai atau mengubah suatu proses.
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Gambar 2.3
Model Umum Sistem Informasi Akuntansi
Sumber : Hall (2001)
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B. Sistem Pengolahan Data Elektronik
Sebagian besar perusahaan menggunakan komputer atau sarana elektronik dalam
pemrosesan data. Pemrosesan data elektronik adalah serangkaian kegiatan secara elektronik
yang terdiri dari proses pemasukan data (inputting), proses penyimpanan data (storing),
proses pengolahan data menjadi informasi (Processing), proses pengeluaran (outputting),
serta proses pengendalian atas keempat proses sebelumnya (controlling). Dalam penerapan
sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer dibutuhkan beberapa perangkat yang
sangat berhubungan dalam rangka pengolahan data sehingga dapat menjadi suatu informasi
dalam pengambilan keputusan. Sistem komputer adalah sebuah kombinasi terintegrsi dari
perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi
dan prosedur pemrosesan.
Adapun perangkat-perangkat dalam komputer tersebut adalah :
1. jaringan komunikasi
Jaringan komunikasi timbul jika suatu komputer berkomunikasi dengan komputer yang
lain. Wide Area Network (WAN) biasanya mencakup lebih dari satu wilayah metropolitan.
Local Area Network (LAN) mencakup wilayah kecil seperti sebuah gedung atau kelompok
gedung yang berdekatan satu sama lain
2. hardware (perangkat keras)
Hardware atau Perangkat keras komputer adalah komponen dasar yang membentuk suatu
sistem komputer dan peralatannya memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugasnya..
3. software (perangkat lunak)
Software ini biasanya terdiri dari program yang berfungsi untuk memberikan instruksiinstruksi pada komputer untuk melaksanakan kegiatan yang ada dalam program itu sendiri
dan dokumentasi yang merupakan catatan-catatan serta penjelasan atas program yang sudah
dibuat, agar program tersebut dipahami oleh pengguna dan pembaca program.
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4.

brainware (perangkat pelaksana)
Peranan manusia pemakaian sistem komputerisasi sangat diperlukan karena komputer

adalah suatu alat yang dapat menghasilkan sebuah informasi. Individu sebagai pengolah data
akuntansi menjadi informasi memiliki peranan sebagai analisis dan perancang sistem,
programmer, operator komputer dan data pustaka serta informasi.
Secara umum tipe pengolahan data pada sistem informasi akuntansi dapat dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu :
a. batch processing system
Pada sistem ini semua transaksi dikumpulkan dalam suatu tumpukan tertentu yang
dilakukan dari transaksi sehari, seminggu atau tergantung pada volume transaksi atau
pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dengan pengolahan data secara program batch
ini efisien dapat ditingkatkan terutama dalam hal berkaitan dengan penyiapan data
dan pengolahan data transaksi, terutama apabila pengolahan data yang menggunakan
model pengorganisasian sequential file, selain itu pengawasan terhadap pengolahan
data lebih terjamin. Dalam pengoperasian data pada sistem batch dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu :
1). local batch processing
Semua data dikumpulkan secara berkelompok kemudian dikirim langsung ke
komputer untuk diproses kemudian laporan akan dikirim kepada pengguna dan
tidak ada peralatan komunikasi data,
2). remote batch processing
Dalam remote batch processing, sistem komunikasi data dipakai untuk
memproses data yang terjadi pada masing-masing yang jauh dari pusat
komputernya,
b. real time processing
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Transaksi atau data yang tersedia langsung diproses oleh komputer. Terminal yang
merupakan alat masukan (input unit) juga dipakai sebagai alat keluaran (output unit),
dengan demikian data yang diproses akan selalu up to date. Sebelum data diproses
biasanya terlebih dahulu diadakan pengecekan validitas, hal ini dilakukan untuk
menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Apabila transaksi tidak sah (invalid) maka
pesan terhadap kesalahan akan muncul di layar dan kesalahan akan dipakai langsung
oleh user.
Seperti halnya pada sistem manual, siklus pengolahan data akuntansi dengan sistem
komputerisasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :
1). data collection
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pencatatan data dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada seperti faktur penjualan, kwitansi dan dokumen-dokumen
lainnya. Selain itu juga dapat dicatat langsung dan dimasukkan ke dalam program
komputer pada saat transaksi terjadi berdasarkan dokumen yang ada,
2). data classification
Transaksi yang timbul dalam suatu waktu tertentu mungkin bervariasi menurut kegiatan
perusahaan, dimana transaksi tersebut dapat terjadi berulang kali dan karenanya data
tersebut perlu diklasifikasikan dengan baik agar kesalahan yang timbul dapat dihindari
guna mempersiapkan data untuk diproses lebih lanjut,
3). data maintenance and summarization
Setelah data selesai di klasifikasi dengan tepat dan benar, maka data tersebut telah siap
untuk dimasukkan kedalam sistem komputer untuk diproses lebih lanjut,
4). report generation
Report generatian ini merupakan hasil transformasi data yang sudah diproses ke dalam
bentuk yang mudah digunakan dan dapat memberikan informasi bagi pemakainya.
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Bentuk media yang sering digunakan dalam report generation seperti laporan menurut
langganan dan laporan salesman yang merupakan dokumen perusahaan serta laporan laba
rugi yang dipakai untuk menganalisa dan sebagai dasar bagi manajemen untuk membuat
keputusan.

C. Hubungan Antara Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Dengan Struktur
Pengendalian Intern
Apabila struktur pengendalian intern suatu perusahaan lemah, maka akan timbul
kesalahan, ketidakakuratan serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Seorang auditor
mempunyai perhatian pada pengontrolan terhadap sistem yang dirancang. Pengontrolan akan
menjamin bahwa pemrosesan data dilakukan secara akurat. Suatu sistem informasi juga
mencakup pengendalian/ kontrol secara internal, antara lain sistem informasi akuntansi
memberikan dukungan atas pengamanan aktiva perusahaan melalui pencatatan aktiva
(misalnya persediaan obat-obatan) tersebut secara memadai sehingga sewaktu-waktu dapat
diperbandingkan dengan informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi fisik (stock
opname) rumah sakit.
Menurut Mulyadi (2002 : 189) ”Pengendalian atas sistem biasanya ditentukan
berdasarkan ruang lingkup yang dipengaruhi oleh sistem tersebut. Oleh karena itu
pengendalian dibagi menjadi dua macam yaitu Pengendalian Umum (General Controls) dan
Pengendalian Aplikasi (Application Controls). Pengendalian umum (general control)
merupakan pengendalian atas sistem yang mempengaruhi semua aplikasi komputer yang
berada diperusahaan. Misalnya kebijakan, prosedur-prosedur, prektek-praktek yang
mencegah atau mendeteksi kesalahan atas semua sistem akuntansi sedangkan pengendalian
aplikasi (application control) merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur dan praktek-praktek

Universitas Sumatera Utara

yang berhubungan dengan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh Electronic Data
Processing” .
1. Pengendalian Umum (General Control) :
Pengendalian umum sering melibatkan pengawasan terhadap pengembangan modifikasi
dan perawatan program-program komputer. Pengawasan ini terdiri dari:
a. organizational and operation control, yang terbagi lagi menjadi pemisahan tugas dan
fungsi atas analisa sistem dan program, pemakaian struktur organisasi, pengoperasian
pusat data dan pengendalian atas data dan perpustakaan,
b. aplication system development and maintenance controls, pengendalian ini menjamin
bahwa sistem dikembangkan dan dipelihara menurut kebijakan perusahaan yang
membutuhkan otorisasi formal dan persetujuan. Untuk itu diperlukan dukungan dari
para pemakai, sistem, bagian akuntansi serta bagian auditor internal perusahaan,
adanya formal review dan otorisasi serta pengujian yang memadai atas berbagai
sistem baru sebelum dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dan dokumentasi
yang memadai dari manual ke program files,
c. hardware controls, pengendalian ini disediakan oleh pabrik pembuat komputer untuk
mendeteksi dan mencegah kesalahan yang akan mengakibatkan kekeliruan dalam
pemrosesan data,
d. access controls, dalam mengakses keperangkat keras dan perangkat lunak setiap
pemakai menggunakan kode akses yang berbeda dan tidak dapat mengakses kesemua
program atau file, mereka hanya dapat mengakses ke program atau files tertentu saja,
e. data centre operations controls, pengendalian ini antara lain menetapkan duplikat file
dari prosedur-prosedur penting, menyediakan asuransi atas kerugian akibat bencana
yang dapat merusak pusat data dan mendesain alternatif-alternatif lokasi pemrosesan
data.
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2. Pengendalian Aplikasi (Application Control)
Pengendalian aplikasi berhubungan dengan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh EDP
dimana fungsi dari pengawasan aplikasi ini adalah untuk memberi jaminan yang cukup
bahwa pencatatan, pemrosesan dan pelaporan data sudah dilaksanakan dengan benar.
Pengendalian aplikasi ini sering dikelompokkan menjadi :
a. pengawasan masukan (input control), yang merupakan pendesainan pengendalian
agar tercapai kecermatan, kelengkapan dan validitas data yang diterima dengan
menggunakan teknik-teknik control totals yaitu rangkuman yang diambil dari semua
transaksi didalam suatu batch, pass word, check digits yaitu sebuah digit yang
ditambahkan ke sebuah account number, data validation yang mendeteksi kesalahan
data ketika data tersebut dimasukkan kesistem dan mencegah sistem memposting data
yang salah ke master file, serta prosedur memasukkan data secara langsung dari
sumbernya. Pengendalian masukan ini terdiri dari :
1). pengawasan dokumen sumber
Dalam sistem yang menggunakan dokumen sumber untuk memulai transaksi
harus dilakukan tindakan korektif yang cermat. Dokumen-dokumen sumber harus
diberi nomor melalui printer dengan nomor urut untuk setiap dokumen. Nomor
dokumen sumber memungkinkan perhitungan-perhitungan dokumen secara lebih
akurat dan sekaligus menjadi jejak audit untuk menelusuri transaksi melalui
catatan-catatan akuntansi. Dokumen sumber harus didistribusikan ke pemakai dan
digunakan secara berurutan. Hal ini memerlukan pengamanan fisik yang memadai
terhadap persediaan dokumen sumber.,
2). otorisasi yaitu pembatasan pengenalan transaksi atau kinerja proses untuk
individu-individu tertentu,
3). persetujuan transaksi untuk diproses setelah diidintifikasi,
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4). penandaan yaitu pemberian tanda pada formulir atau dokumen untuk menyetujui
atau tidak menyetujui pemrosesan lanjutan,
5) pembatalan yaitu mengidentifikasikan dokumen-dokumen sumber dan transaksi
untuk mencegah penggunaan ulang setelah digunakan sesuai fungsinya,
6). pemberian password yaitu otorisasi untuk memungkinkan akses ke data atau
pemrosesan dengan cara memberikan kode-kode yang hanya diketahui oleh orang
yaitu otorisasi untuk memungkinkan akses ke data atau pemrosesan dengan cara
memberikan kode-kode yang hanya diketahui oleh orang yang diberi hak untuk
mengotorisasi.
b. pengawasan pemrosesan (processing controls), merupakan pengendalian untuk
memberikan keyakinan bahwa pengolahan data sudah dilakukan dengan akurat dan
sesuai dengan aplikasi yang diinginkan antara lain dilakukan dengan cara check
sequence atau pemerikasan atas serangkaian pemrosesan data sehingga data dapat
diproses secara teratur. Pengendalian pemrosesan mencakup hal-hal sebagai berikut :
1). control run-to-run yaitu mengunakan angka-angka batch untuk mengawasi batch
seakan-akan ia bergerak dari satu prosedur yang terprogram (run) ke prosedur
program lainnya. Run-to-Run adalah pemanfaatan pengendali total keluaran yang
berasal dari suatu proses sebagai pengendali total masukan bagi proses
selanjutnya. Pengendali total digunakan sebagai penghubung dalam rantai untuk
mengaitkan satu proses dengan lainnya dalam urutan proses selama satu periode
usaha,
2). penyajian saldo, yaitu pengujian kesamaan antara nilai-nilai dari dua pos yang
ekuivalen atau satu pos dengan total pengendalian,
3). pemadanan yaitu memadankan pos-pos dengan pos-pos yang lain yang diterima
dari sumber yang independen untuk mengendalikan pemrosesan transaksi,
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4). koreksi kekeliruan secara otomatis yaitu koreksi kesalahan otomatis atau transaksi
atau catatan yang melanggar pengendalian efektif.
c. pengendalian keluaran (output controls), pengawasan keluaran memastikan bahwa
output sistem tidak hilang, tidak salah arah dan hak pribadi (privasi) tidak dilanggar.
Eksposur untuk jenis ini dapat menimbulkan gangguan serius bagi kegiatan operasi
dan membuat perusahaan rugi dari sudut keuangan. Pengendalian keluaran ini
direncanakan untuk menjamin ketelitian hasil dari data yang diproses dan untuk
menjamin bahwa keluaran itu hanya diterima oleh pihak yang berhak, keluaran
(output) yang merupakan produk dari pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk
laporan yang dicetak dengan alat cetak (printer).
D. Sistem Informasi Akuntansi dalam Jasa Pelayanan
1. Struktur Organisasi
Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan jasa, dimana perusahaan jasa ini adalah
perusahaan yang memasarkan produk tidak nyata yang tidak dapat kita lihat atau raba
melainkan hanya dapat kita rasakan saja. Jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan
benda yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain atau suatu pihak kepada pihak
lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik). Misalnya Rumah sakit,
Kantor pangacara, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur. Rumah sakit merupakan
organisasi profesional atau organisasi perawatan kesehatan, yaitu organisasi yang padat karya
dan karyawan – karyawannya adalah orang-orang yang khusus karena organsasi layanan
kesehatan ini berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikan
merupakan hal yang paling penting.
Rumah sakit berdasarkan WHO (World Health Organization), sebagai berikut:
Rumah sakit adalah suatu usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa
pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi,
diagnostik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk
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mereka yang mau melahirkan. Bisa juga disamping itu menyediakan atau tidak menyediakan
pelayanan atas dasar berobat jalan kepada pasien-pasien yang biasa lansung pulang.
Pengertian Rumah Sakit menurut Departemen Kesehatan, adalah ”Rumah sakit suatu
kompleks, rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung orang sakit dan atau
bersalin atau kamar-kamar untuk orang sakit yang berada dalam suatu perumahan khusus,
seperti Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Lembaga Masyarakat”.
Menurut defenisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit adalah suatu
kompleks atau rumah, atau ruang untuk menampung orang sakit atau bersalin yang
memberikan pelayanan berobat jalan, perawatan menginap dengan fasilitas diagnostik dan
terapi yang lengkap atau Rumah sakit adalah sebuah intitusi perawatan kesehatan profesional
yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
Rumah sakit selain sebagai salah satu jenis lembaga sosial, dituntut pula pengelolaannya
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi (efisiensi pengelolaan). Pengelolaan yang efisiensi akan
membawa peningkatan mutu pelayanan yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan yang
nantinya dapat untuk mengembalikan investor atau keperluan pengembangan disamping
membawa peningkatan mutu pelayanan. Selain dari mutu dan pelayanan, struktur organisasi
juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu rumah sakit. Dimana dalam struktur
organisasi harus ada pembagian tugas-tugas di tiap bagian yang sesuai dengan kemampuan
dan pendidikan, hal ini berguna untuk membantu pelaksanaan tugas masing-masing dengan
baik dan menghindari adanya pembagian tugas yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan
masing-masing.
Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas dan akuntabilitas
(pertanggungjawaban) seluruh organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang
bekerjasama dalam wujud pembagian kerja, guna mencapai suatu tujuan bersama/ tertentu.
Menurut Hall dalam (Amir Abadi Yusuf 2001 : 19)
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”Struktur organisasi dapat diartikan sebagai otorisasi serta pemberian tanggung jawab pada
tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi atau perusahan”.
Ada 3 (tiga) macam struktur organisasi yang dipakai saat ini yaitu organisasi fungsional,
divisional dan matriks. Organisasi fungsional didasarkan pada tujuan untuk melakukan
organisasi. Organisasi fungsional ini membagi organisasi kedalam fungsi atau kegiatankegiatan yang dilakukan oleh organisasi seperti produksi, pemasaran, personalia dan lainlain. Organisasi divisional dibentuk berdasarkan output yang dihasilkan organisasi. Output
dalam hal ini dapat berupa produk, program atau letak geografis. Setiap unit yang dibentuk
dikepalai oleh seorang kepala divisi yang bertanggung jawab atas investasi perusahaan dalam
fasilitas dan modal, pegawai dan kinerja serta pengembangan unit.
Menurut Sabarguna (2007 : 2) Organisasi matriks merupakan organisasi yang berstruktur
antara fungsional dan divisional. Input sebagai prinsip dari organisasi fungsional digabung
dengan output sebagai dasar organisasi divisional. Organisasi ini menunjukkan adanya
prinsip satu komando walaupun dalam prakteknya satu orang mempunyai dua pimpinan.
Struktur organisasi rumah sakit adalah gabungan dari organisasi fungsional dan
divisional. Rumah sakit mempunyai departemen atau bagian keuangan, administrasi, gudang
dan marketing yang sebagai cerminan dari organisasi fungsional. Dilain pihak rumah sakit
juga mempunyai bagian atau unit divisional seperti unit rawat inap, emergency yang
merupakan suatu unit-unit yang menghasilkan profit. Dari gambaran diatas maka perlu
disadari dan dipahami, bahwa rancangan organisasi harus benar-benar dibuat secara efektif
dan jelas, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan tugas dan
wewenang.
Menurut Sabarguna ( 2007 : 8 ) ”ciri – ciri organisasi yang efektif adalah :
Struktur organisasi yang secara jelas dapat mengembangkan hubungan antar bagian,
Kejelasan pendelegasian wewenang , Pemilihan orang yang tepat pada jabatan yang tepat,
Menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan, Menjalankan pelayanan yang murah dengan mutu
yang terjamin, Pengembangan petugas yang potensial”
2. Manual Prosedur Rawat Inap Rumah Sakit
Rawat Inap pada Rumah Sakit memiliki penjelasan dimana menurut Depkes,
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Pengertian Rawat Inap menurut Peraturan Depkes RI (2004), Rawat inap adalah
pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk
keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis atau pelayanan medis lainnya.
Pelayanan rawat inap merupakan sumber utama pendapatan operasional pengendalian
manajemen rumah sakit. Oleh karena itu semakin besar rumah sakit tersebut maka
memerlukan pengelolahan sistem informasi akuntansi yang baik agar tidak terjadi kesalahankesalahan dalam pembebanan biaya perawatan yang akan mempengaruhi kepuasan pasien
dan pada akhirnya membuat citra buruk rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada pasien.
Kegiatan pelayanan rawat inap itu sendiri meliputi :
a. penerimaan pasien,
b. pelayanan medis/ penunjang medis,
c.

pelayanan perawatan,

d. pelayanan obat,
e. pelayanan administrasi keuangan.
Model proses manual adalah bentuk yang paling tua dan tradisional dari sistem akuntansi.
Sistem manual ini membentuk peristiwa – peristiwa fisik, sumber daya dan personal yang
mencirikan kebanyakan proses bisnis. Dalam hal ini termasuk tugas-tugas seperti
pengambilan pesanan, penyimpanan bahan baku. Pendekatan flat file seringkali berkaitan
dengan sistem yang disebut sebagai sistem warisan (legacy systems). Sistem ini merupakan
sistem kerangka utama dalam sistem mainframe besar yang diterapkan pada akhir tahun
1960 sampai 1980-an.
Terdapat tiga tujuan pokok dari perancangan sistem informasi akuntansi untuk rumah
sakit menurut manual sistem akuntansi dan prosedur keuangan untuk rumah sakit, dalam
buku manajemen operasional rumah sakit ( 2004 : 10), yaitu :
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1). untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit. Misalnya
kegiatan pelayanan untuk pasien rawat jalan dan pelayanan untuk pasien rawat inap,
2). untuk melaksanakan proses dan menghasilkan laporan akuntansi yang ditujukan untuk
kepentingan pihak luar atau pertanggungjawaban pimpinan rumah sakit terhadap pihak
luar (pihak ekstern),
3). untuk melaksanakan proses dan menghasilkan laporan akuntansi untuk kepentingan
berbagai pimpinan dalam rumah sakit dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya.
Sistem informasi akuntansi yang ada pada rumah sakit harus dapat mengidentifikasikan
keadaan pasien-pasien sebelum diberikan pelayanan kesehatan. Informasi yang diperlukan
dari pasien tergantung dari rumah sakit yang bersangkutan dan peraturan lainnya yang
berlaku. Informasi awal yang dibutuhkan oleh rumah sakit adalah :
-

nama pasien, alamat tempat tinggal dan identitas lainnya yang berhubungan dengan
pasien

-

umur, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir

-

pekerjaan

-

informasi penanggung jawab, kepada siapa biaya perawatan pasien ditagih

-

nama dan alamat keluarga, sahabat dekat atau alamat lain yang dapat dihubungi bila
pasien dalam keadaan gawat.

Informasi awal tersebut diperlukan oleh rumah sakit dengan tujuan sebagai berikut:
a). memudahkan mengetahui kepada siapa jasa akan diberikan,
b). memudahkan untuk menghubungi keluarga pasien, sahabat atau teman dekat apabila
terjadi sesuatu yang gawat dan memerlukan tindakan segera yang perlu persetujuan
dari keluarga pasien,
c). Memudahkan penagihan biaya perawatan pasien, kepada siapa tagihan tersebut dapat
diberikan untuk dibayar,
d). Memudahkan untuk mengumpulkan informasi lainnya yang berhubungan dengan
pasien yang mungkin berguna untuk kepentingan rumah sakit pada umumnya atau
untuk keperluan penyelidikan ilmu kedokteran,
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Pada umumnya prosedur dasar rumah sakit yang pertama adalah prosedur pendaftaran
pasien, kedua adalah prosedur ruangan perawatan dan pelayanan medis serta penunjang
medis yang merupakan pemberian pelayanan dengan menggunakan segala sumber daya dan
prosedur yang terakhir adalah prosedur penyiapan dan penagihan piutang sebagai akibat
kegiatan perawatan pasien karena pelayanan tersebut telah diberikan atau tidak diperlukan
lagi.
Bagian-bagian yang terlibat dalam pencatatan transaksi jasa pelayanan kesehatan di
rumah sakit dalam menyusun sejumlah prosedur-prosedurnya, yaitu :
1. bagian penerimaan pasien, yaitu suatu tempat penerimaan pasien yang mencatat data
pasien seperti yang tersebut diatas,
2. bagian rekam medis, yaitu bagian yang mengawasi ketertiban pembuatan catatan-catatan
medis seluruh rumah sakit sesuai dengan ketentuan termasuk catatan-catatan pelayanan
penerimaan pasien agar sesuai dengan sistem pencatatan yang telah ditentukan,
3. bagian akuntansi, yaitu bagian yang memproses semua laporan yang masuk dari bagianbagian di rumah sakit sehingga menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak
manajemen rumah sakit maupun pihak luar rumah sakit yang berkepentingan,
4. bagian keuangan, yaitu bagian yang menangani penerimaan dan pengeluaran uang dalam
rumah sakit, juga menangani masalah piutang rumah sakit sehingga rumah sakit tidak
mengalami kerugian karena bertumpuknya piutang jasa pelayanan yang diberikan rumah
sakit kepada pasien jaminan. Bagian-bagian tersebut sangat erat kaitannya satu sama lain
dan sangat penting peranannya didalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh
pihak intern dan ekstern rumah sakit.
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Prosedur sederhana rawat inap, dapat kita lihat pada gambar 2.3 :
Kirim ke poli,
pelayanan berbahaya
dilayani di gawat darurat

Pasien datang
untuk dilayani

Pendaftaran

Evaluasi
dokter di
Gawat
Darurat dan
manajemen
kebutuhan

Awal Triase
Gawat

Darurat

Gawat

Laboratorium

Radiologi

Pulang
Pasien
pulang
Observasi,
pasien masuk
rawat inap

Gambar 2.4
Prosedur Sederhana Rawat Inap
Sumber : Sabarguna : 2007

3. Pengendalian Intern
Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi bagi para pemakainya baik sebagai
pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Perusahaan menjalankan kebijakan dan
prosedur-prosedur atau pengendaliannya untuk menjaga keakuratan informasi dan
memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik. Kebijakan dan prosedur ini
merupakan bagian dari keseluruhan struktur pengendalian intern suatu perusahaan.
Pengendalian intern dalam suatu sistem informasi meliputi struktur organisasi, metode umum
yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut Mulyadi (2001 : 163) ”pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen”. Romney dan Steinbart dalam (Fitriasari 2004 : 229) mendefenisikan
pengendalian intern, yaitu ”rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk
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menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki
efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah
ditetapkan”.
Definisi diatas bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua metode
serta ketentuan yang terkoordinir yang diterapkan dalam perusahaan dengan fungsi untuk
mengamankan harta kekayaan perusahaan dari tindakan yang merugikan, memeriksa
ketepatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi serta mendorong
dipatuhinya setiap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga dari pengertian
tersebut diatas, pengendalian intern dapat dibagi dua bagian, yaitu :
a. pengendalian akuntansi
Meliputi rencana dan prosedur serta catatan yang berkenaan dengan pengamanan harta
atau kekayaan dan keandalan catatan keuangan dan dengan sendirinya didesain atau
disusun untuk memberikan jaminan bahwa :
1). transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan manajemen umum maupun yang
khusus,
2). transaksi – transaksi dicatat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kriteria – kriteria lain yang
perlu untuk laporan – laporan tersebut dan menunjukkan pertanggungjawaban atas
aktiva,
3). akses aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan otorisasi manajemen,
4). tanggung jawab atas aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada
pada waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan – perbedaan.
b. pengendalian administratif
Pengendalian administratif meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang
berkaitan dengan proses keputusan yang mengarah pada otorisasi manajemen atas
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transaksi. Otorisasi ini merupakan suatu fungsi manajemen yang secara langsung
berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan merupakan
titik awal untuk pembentukan pengendalian akuntansi atas transaksi.
Menurut Willkinson yang diterjemahkan oleh Mulyadi (2001 : 190 – 193), membagi
pengendalian intern kedalam 6 (enam) bagian yaitu :
1). pengendalian organisasi
Pengendalian organisasi dapat tercapai apabila ada pemisahan tanggung jawab yang
tegas. Pemisahaan ini dapat berupa pemisahan tugas dan tanggung jawab diantara
departemen dan didalam departemen pemrosesan data, yaitu pemisahan diantara fungsifungsi bagian penggontrol data dan bagian pemprograman dan pengembangan sistem.
Pemisahan tugas dan tanggung jawab tersebut berupa :
a). pemisahan tugas dan devisi, seperti antara pemberi wewenang dengan bagian yang
menyimpan aktiva yang bersangkutan, antara bagian yang menyimpan aktiva yang
bersangkutan dengan bagian pelaksana dan dengan bagian yang melakukan
pengolahan data.
b). pemisahan tugas dan tanggung jawab didalam fungsi sitem informasi akuntansi di
bagian pengontrol data yang berfungsi sebagai penengah antara departemen dengan
departemen EDP dan bagian yang mempersiapkan data.
2). pengendaliaan dokumentasi
Dokumentasi ini dianggap sebagai materi tertulis atau sesuatu yang menyediakan
informasi tentang suatu subjek. Semua elemen sistem informasi bersama-sama dengan
organisasi dan kebijakan perusahaan yang terkait dengannya harus didokumentasikan.
Dokumen yang lengkap dan dapat dimengerti dapat membantu dalam pelaksanaan
pengendalian.
3). pengendalian perangkat keras
Pengendalian ini merupakan pengendalian yang sudah dipasang didalam komputer oleh
pabrik pembuatnya. Pengendalian perangkat keras yang biasanya digunakan adalah
pengecekan baca sesudah tulis untuk memeriksa kecermatan data yang ditulis pada
penyimpan pita magnetik atau disk magnetik, pengecekan baca ganda yang digunakan
untuk memastikan apakah menggunakan label check yang secara otomatis memberitahu
operator komputer isi dari label internal pada media penyimpanan.
Adapun pengawasan perangkat keras yang dilakukan adalah :
a). alat-alat apa saja yang telah dibeli berupa bagian-bagian dari komputer sebagai
hardware harus dicatat dan dibandingkan.
b). kapan saja ada penggantian atau perbaikan pada bagian komputer harus dicatat.
Pencatatan berupa apa yang rusak, apa yang diganti dan siapa yang mengganti.
c). laporan dari apa-apa saja yang diminta oleh komputer sebagai alat untuk perbaikan
atau pengantian dari komputer yang ada kemudian dibandingkan dengan alat-alat
yang ada sesudah adanya perbaikan.
4). tindakan pengamanan
Bila pengendalian ini tidak dilakukan akan mengakibatkan menurunnya operasi kegiatan,
membahayakan sistem, menurunnya pelayanan kepada pelanggan dan hilangnya harta
kekayaan miliki perusahan.
Penyebab tidak amannya fisik karena adanya pencurian, sabotase, kegagalan arus listrik,
api, temperatur, debu dan bencana alam. Teknik pengendalian diterapkan pada kekayaan
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fisik, fasilitas perangkat keras dan data pengendalian tersebut dilakukan guna melindungi
dari pencurian, bencana alam dan melindungi dari kerusakan. Khusus untuk pengendalian
data juga dimaksudkan untuk perlindungan terhadap kehilangan suatu pengubahan
deteksi atas usaha akses dan rekonstruksi arsip yang hilang. Untuk perlindungan terhadap
pencurian dapat dilakukan dengan adanya satpam, daerah pagar, alarm, asuransi,
pemantauan dengan monitor, tanda pengenal pasword, mesin penghancur kertas dan
penguncian otomatis. Perlindungan terhadap bencana alam dapat dilakukan dengan sistem
penyemprotan air, lemari tahan api, alat pengatur kelembaban udara dan sumber listrik
cadangan. Perlindungan terhadap kerusakan dan penghentian usaha dapat dilakukan
dengan pemeliharaan preventif dan peralatan cadangan.
5). pengendalian praktek manajemen
Pengendalian prosedur manajemen memudahkan dalam pencapaian suatu sasaran.
Pengendalian prosedur ini terdiri dari prosedur untuk perubahan, pengembangan sistem
baru.
6). pengendalian transaksi
a). pengendalian masukan
Pengendalian masukan mempunyai tugas untuk menyakinkan bahwa data transaksi
yang valid telah lengkap, terkumpul semuannya serta bebas dari kesalahan dilakukan
proses pengolahan.
b). pengendalian pemrosesan
Tujuan dari pengendalian pengolahan ini adalah untuk mencegah kesalahan-kesalahan
yang terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan setelah data dimasukan ke
komputer.
c). pengendalian keluaran
Keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi harus lengkap, terpercaya dan
disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. Pengendalian ini dibagi menjadi 2
(dua) yaitu untuk laporan berbentuk hardcopy (keluaran yang dicetak oleh printer)
dan yang berbentuk softcopy (tampilan layar).

Pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan
untuk memberi jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai. Kebijakan
adalah pedoman yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen
puncak suatu perusahaan menentukan kebijakan penentuan harga jual produk dan pemberian
kredit kepada pelanggan. Sedangkan prosedur adalah langkah – langkah tertentu yang harus
diamati dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang
terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern
yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang
dapat dianggap layak, serta seandainya kesalahan atau penyelewengan itu terjadi maka akan
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segera dapat diketahui dan diatasi secara cepat. Pengendalian intern merupakan metode yang
berguna bagi pihak manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektifitas
dan efisiensi kinerja. Selain itu juga pengendalian intern ini dapat mengendalikan ketelitian
dan akurasi pencatatan data akuntansi.
Menurut Mulyadi (2002 : 189 ) Kegunaaan dari pengendalian intern ini adalah
1. Menjaga kekayaan harta milik perusahaan dan catatan organisasi
Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena
kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang
memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik
seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan
tidak dijaga.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan
kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen
untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian intern dirancang untuk
memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi
keuangan yang teliti dan andal, karena data akuntansi mencerminkan perubahan
kekayaan perusahaan.
3. Mendorong efisiensi
Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau
pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah
penggunaaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur.
Pengendalian intern ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar
kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.
Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian intern tersebut diatas maka
diperlukan adanya Sistem informasi akuntansi yang benar, hal ini dapat memberikan bantuan
yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva
yang baik. Apabila struktur pengendalian intern suatu perusahaan lemah, maka akan timbul
kesalahan, ketidakakuratan serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

Sistem

informasi akuntansi meliputi sumber-sumber keuangan rumah sakit. Sumber-sumber tersebut
harus dilindungi dari kerugian, pemborosan dan pencurian oleh para pegawai rumah sakit
ataupun oleh orang-orang diluar rumah sakit. Dalam melindungi asset rumah sakit
dibutuhkan pengembangan dan penerapan struktur pengendalian internal (internal auditor)
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dalam lingkungan rumah sakit tersebut. Sehingga internal auditor harus dapat berfungsi
antara lain untuk membantu memastikan reliabilitas dari pemrosesan data akuntansi oleh
sistem informasi akuntansi tersebut dan membantu menghasilkan efisiensi dalam kegiatan
operasional sebuah rumah sakit.
Sebenarnya suatu sistem informasi juga mencakup pengendalian secara internal, antara
lain sistem informasi akuntansi memberikan dukungan atas pengamanan aktiva perusahaan
melalui catatan aktiva (misalnya persediaan obat, peralatan-peralatan rumah sakit) secara
memadai sehingga sewaktu-waktu dapat diperbandingkan dengan informasi yang diperoleh
dari hasil inventarisasi stock fisik. Apabila ditemukan perbedaan dapat langsung diambil
tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Pada fungsi pengendalian
lainnya, dukungan diberikan melalui rekonsiliasi bank yang akan mendeteksi kesalahan
karena jumlah uang kas di bank akan dibandingkan dengan jumlah kas diperusahaan serta
pemakaian sistem tata buku berpasangan, yaitu mengharuskan bahwa jumlah antara kolom
debet dengan kredit harus sama.
Rumah Sakit yang telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik akan
memberikan hasil yang baik dari proses operasional rumah sakit dan dapat dipertanggung
jawabkan hal tersebut terlihat dari sistem prosedur yang ada telah memiliki pengendalian
yang memadai seperti pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian
input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian organisasi dapat tercapai
apabila adanya pemisahaan tanggung jawab yang jelas dari pimpinan perusahaan. Setiap
organisasi, bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya tidak dapat secara
efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten.
Sementara struktur organisasi menentukan hubungan pelaporan serta tanggung jawab dan
wewenang dari manajer yang berbeda, hal ini memerlukan sistem pengendalian yang
dirancang dengan memadai agar dapat berfungsi secara efektif. Manajemen dalam rumah
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sakit pada umumnya bukanlah hal yang sederhana dimana para petugas yang bekerja di
rumah sakit telah dibekali ilmu kedokteran dan kesehatan dalam pendidikannya, sehingga
tidak terjadi adanya keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Menurut Mulyadi (2002 : 216) Unsur pengendalian intern adalah ”lingkungan
pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan
pemantauan. Lingkungan pengendalian terdiri dari enam unsur yaitu nilai integritas dan etika,
komitmen terhadap kompetensi, berfungsinya dewan komisaris dan komite audit, struktur
organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab”.
E. Kerangka Konseptual
Sistem pelayanan rawat inap merupakan salah satu layanan kesehatan yang diberikan
oleh Rumah Sakit yang juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi rumah sakit.
Selain itu Sistem informasi juga sangat diperlukan di suatu entinitas perusahaan salah satunya
dalam Rumah Sakit
Oleh sebab itu pelayanan rawat inap tersebut haruslah di dukung oleh sistem informasi
akuntansi dan dengan prosedur yang baik. Dalam pelayanan rawat inap banyak transaksi
yang terjadi mulai dari pasien mendaftar, pasien mendapatkan pelayanan rawat inap sampai
pasien sembuh dan diperbolehkan pulang dimana semua itu akan menimbulkan catatancatatan atau dokumen yang merekam semua transaksi diatas. Bahwa dengan Sistem Informasi
akuntansi diharapkan tidak ada lagi penduplikatan data yang terjadi nantinya. Sehingga dapat
meningkatkan efesiensi dalam rumah sakit tersebut.
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