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ABSTRAK 

Penggunaan komputer akan berpengaruh pada bentuk pengolahan dan pe
nyimpanan informasi-informasi keuangan sehingga berdampak terhadap struktur 
organisasi dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam mela
kukan pengendalian internal. Mutu sistem pengendalian intern yang diterapkan 
akan menentukan luas pemeriksaan oleh auditor, dalam hal ini adalah pemerik
saan internal. 

Sistem informasi akuntansi piutang yang diterapkan PT TELKOM telah 
berbasis komputer dengan pemrosesan terotomatisasi. Oleh karena itu, maka ter
dapat perbedaan karakteristik terhadap pengendalian akuntansinya. Untuk menge
tahui bagaimana mutu pengendalian akuntansi pada pengolahan data elektronik 
Kandatel Surabaya Timur PT TELKOM, maka penulis melakukan analisis secara 
kualitatif terhadap sistem pengendalian internnya, dimana hasil analisis digunakan 
sebagai dasar penentuan luas pemeriksaan internal. Analisa kualitatif dilakukan 
terhadap 2 (dua) jenis pengendalian, yaitu pengendalian umum dan pengendalian 
aplikasi, yang meliputi pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian pe
ngembangan sistem dan dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan pe
rangkat lunak, pengendalian penggunaan komputer, fasilitas, dan datanya, pe
ngendalian masukan, pengendalian pengolahan, serta pengendalian keluaran. 

Hasil analisis menyatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan PT 
TELKOM terhadap jalannya sistem informasi akuntansi piutang terkomputerisasi 
telah sangat memadai. Dengan kelayakan sistem pengendalian intern tersebu~ 
maka proses pemeriksaan internal dapat dipermudah. Pengujian dapat dilakukan 
dengan menitikberatkan pada hal-bal tertentu yang dirasakan masih tetap rentan 
kesalahanlpenyelewengan, serta pelaksanaan pemeriksaannya diprogramkan seca
ra efisien, baik meliputi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya pemeriksaan internal. 
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