
9 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang semakin maju, 

peranan sistem dalam kegiatan perusahaan sangatlah penting dalam membangun 

kepentingan perusahaan. Seperti pada perusahaan besar yang memiliki struktur 

organisasi yang kompleks sistem berperan untuk menangani, mempermudah, dan 

mempercepat pekerjaan.  

Berikut ini pengertian sistem menurut beberapa ahli: 

Menurut Prianthara (2010: 18), mendefinisikan sistem adalah suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai 

dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan. 

Menurut Mardi (2011: 3), mendefinisikan sistem merupakan suatu 

kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling 

berintegrasi satu sama lain. Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan; pertama, 

adanya masukan (input) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat 

beroprasinya sebuah sistem; kedua, adanya kegiatan operasional (proses) yang 

mengubah masukan menjadi keluaran (output) berupa hasil operasi 

(tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem). 
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Menurut Diana dan Setiawati (2013: 2), mendefinisikan sistem adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari definisi sistem menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan sekumpulan atau sekelompok bagian-bagian yang berhubungan untuk 

mencapai tujuan yang sama. 

2.2. Sistem Pengendalian Intern 

Berikut ini penjelasan mengenai sistem pengendalian intern 

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian sistem pengendalian intern 

menurut para ahli, antara lain: 

Menurut Rerangka Kerja Terpadu Pengendalian Internal COSO dalam 

buku Meissier F. William, dkk (2014: 192), pengendalian internal dirancang dan 

dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori 

berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efesiensi operasi, 

dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

Menurut Tuanakotta (2013: 127), mengemukakan bahwa  pengendalian 

internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, 

dan karyawan lain untuk menangani resiko bisnis dan risiko kecurangan yang 

diketahui (identified business and fraud risks) mengancam pencapaian tujuan 

entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. 
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Sistem pengendalian intern menurut IAPI dalam Sukrisno (2012: 100), 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut 

ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pihak 

manajemen dalam suatu perusahaan untuk mengupayakan dalam mencapai tujuan 

dari kegiatan-kegiatan baik operasional maupun administrasi perusahaan. 

Pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang terkait dan berperan 

misalnya dewan direksi, manajemen dan personel lainnya. Lebih rinci lagi, suatu 

pengendalian tidak hanya bertumpu pada kebijakan dan prosedur yang digunakan 

secara langsung, tetapi lebih dititikberatkan pada pihak yang menjalankan dan 

berperan aktif pada berbagai tingkatan dalam suatu perusahaan. 

Pengendalian internal suatu perusahaan diharapkan menyediakan 

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada dewan direksi 

dan manajemen perusahaan dalam hal penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan 

operasional dan administrasi perusahaan yang berkenaan dengan pencapaian 

tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam sistem 

pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan dan perlunya dalam 

memberikan pertimbangan mengenai biaya dan manfaat relatif dari setiap 

pengendalian yang dilakukan. 



12 
 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi 

struktur organisasi dan semua metode maupun alat-alat yang dikoordinasikan dan 

digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan. Suatu kebijakan apabila 

tidak dikontrol dan dilaksanakan dengan baik maka menyebabkan aset milik 

perusahaan menjadi tidak terjamin keamanannya. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi diatas adalah bahwa 

sistem pengendalian intern adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang 

dijalankan oleh pihak manajemen suatu perusahaan yang berupaya untuk 

mencapai tujuan bersama sehingga kebijakan yang dilakukan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.  

2.2.2. Tujuan Pengendalian  

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2010: 163) adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjaga Kekayaan dan Catatan Organisasi 

Adanya pengendalian intern yang memadai maka akan menjaga agar 

kekayaan perusahaan secara fisik maupun non fisik tidak rawan untuk dicuri, 

disalahgunakan atau dihancurkan. 

b. Mengecek Ketelitian dan Keandalan Akuntansi 

Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan 

data akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan 

andal. Karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan 
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maka ketelitian dan keandalan akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban 

pengguna kekayaan perusahaan. 

c. Mendorong Efisiensi 

Dengan pengendalian intern dapat dicegah terjadinya duplikasi usaha yang 

tidak perlu dan penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisiensi. 

d. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen 

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan. 

2.2.3. Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi (2010: 164) adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi 

ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 

wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan 

dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang 

memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 



14 
 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian sistem otorisasi akan 

menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 

perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan Formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena 

formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya 

dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat 

menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak 

yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam 

suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap 

kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 
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c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan 

dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi 

dilaksanakan dengan campur tangan dari orang atau unit 

organisasi sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan 

tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka setiap unit 

organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang 

diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat 

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara 

mereka dapat dihindari. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 

menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang 

bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, 

sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang 

bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang 

menggantikan untuk sementara tersebut.  

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik 

harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan 
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secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan 

kekayaan tersebut.  

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit 

organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau pemeriksa 

intern. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan 

pengawas intern ini harus tidak melaksanakan fungsi operasi, 

fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus 

bertanggung jawab langsung kepada manajenen puncak (direktur 

utama). Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan 

menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, 

sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan 

data akuntansinya akan terjamin ketelitian dan keandalannya. 

1. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Karyawan 

yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya  

akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, 

berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 

oleh pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 
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2.3. Sistem Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2010: 439), sistem akuntansi penerimaan kas adalah 

suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari 

penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan 

umum perusahaan. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, 

yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. 

2.3.1. Transaksi Penerimaan Kas Perusahaan Jasa 

Transaksi penerimaan kas yang dilakukan oleh perusahaan seringkali 

terjadi akibat pembayaran secara tunai dari pelanggan atau pelunasan piutang dari 

pelanggan.  

a. Transaksi Pembayaran Tunai 

Transaksi pembayaran tunai terjadi saat pelanggan membayar secara tunai 

atas penyerahan jasa perusahaan yang telah dilakukan.  

b. Transaksi Pelunasan Piutang 

Tidak semua pembayaran atas jasa perusahaan terjadi secara tunai. Pelanggan 

dapat melakukan pembayaran secara kredit, sehingga penerimaan pendapatan 

perusahaan terjadi secara kredit. Penerimaan secara kredit ini harus 

menyertakan bukti berupa bukti kas masuk. 

2.3.2. Bukti Transaksi yang Digunakan Perusahaan Jasa 

Bukti transaksi merupakan bukti yang menyatakan bahwa terjadi transaksi 

antara dua pihak (pembeli dengan penjual atau konsumen dengan produsen) yang 

mengakibatkan berpindahnya uang atau barang. Bukti itulah yang nantinya akan 

dijadikan dasar untuk mencatat kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan. 
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a. Nota Debit 

Merupakan bukti bahwa pengembalian barang yang sudah dibeli (retur 

pembelian). Nota debit dibuat oleh pihak pembelian. 

b. Nota Kredit 

Bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual (retur 

penjualan). Nota kredit dibuat oleh penjual ketika barang yang dijual 

dikembalikan oleh pembeli. 

c. Nota Kontan  

Nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara 

tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli.  

d. Kuitansi 

Merupakan catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah 

uang.  

e. Faktur 

Bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan (secara kredit). 

f. Bukti Memorial 

Merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam 

perusahaan kepada bagian akuntansi, untuk mencatat suatu peristiwa atau 

keadaan yang sifatnya intern. 

g. Cek 

Adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada 

pemegang cek. Cek dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank 

tersebut.  
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2.4. Dana Pensiun 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dana pensiun merupakan suatu 

badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi 

untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha 

yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman 

proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Kekhususan Standar 

Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, 

penilaian aset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun. 

Program Pensiun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Program Pensiun 

Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Dana Pensiun 

dapat berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan. Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PPIP atau 

PPMP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat 

menyelenggarakan PPIP. 

Pembentukan dan pengelolaan Dana Pensiun harus didasarkan pada 

peraturan perundangan yang berlaku. Laporan keuangan Dana Pensiun, baik yang 

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program 

Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Mencakup: laporan aset bersih; laporan perubahan 

aset bersih; neraca; perhitungan hasil usaha; laporan arus kas; catatan atas laporan 

keuangan. 
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 Jika penerapan pernyataan ini mengakibatkan perubahan kebijakan 

akuntansi, perubahan tersebut dilaporkan secara prospektif. Pernyataan ini berlaku 

untuk laporan keuangan Dana Pensiun yang mencakup periode yang dimulai pada 

atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan. 
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