
 

 

 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 
 

2.1. Sistem Informasi Akuntansi 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak ektern maupun pihak 

intern perusahaan, disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang 

untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak intern dan ekstern serta 

sebagai alat pengendalian internal bagi perusahaaan. Suatu sistem dibuat untuk 

menangani transaksi yang terjadi secara berulang-ulang dan merupakan usaha pokok 

perusahaan serta nilai transaksinya dalam jumlah yang material. Oleh sebab itu sistem 

dapat mengawasi jalannya perusahaaan agar terhindar dari kecurangan-kecurangan 

yang akan terjadi dan departemen-departemen yang ada didalamnya dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan 

oleh perusahaan.   

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi, lebih 

dahulu dibahas mengenai pengertian sistem, informasi, sistem informasi, sistem 

akuntansi, yang menjadi landasan bagi pengertian sistem informasi akuntansi.  

 

2.1.1. Pengertian Sistem  

Beberapa definisi sistem dikemukakan oleh para ahli antara lain menurut Moscove 

yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2000 : 2) adalah : 

“Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian yang 
saling berhubungan (subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu”. 

Sedangkan  definisi sistem menurut Mulyadi (2001: 1) adalah : 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 

La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 2) memberikan definisi tentang sistem sebagai 

berikut: 

“Sistem sebagai kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik 
fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 
bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

Dari definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu sistem dapat 

mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengubah suatu masukan-



 

 

masukan menjadi keluaran untuk mencapai sasaran tertentu. Yang dimaksud dengan 

sumber daya diatas, dapat berupa material atau peralatan (mesin), karena yang 

dibicarakan dalam pembahasan ini adalah sistem informasi, maka sumber daya yang 

dimaksud dapat berupa komputer, manusia dan formulir-formulir.  

 

2.1.2  Pengertian Informasi 

Suatu informasi mempunyai peranan yang sangat penting didalam suatu 

organisasi, informasi dapat sangat berguna bagi pihak manajemen selaku pihak intern 

untuk mengambil suatu keputusan. Ada beberapa pengertian informasi yang 

dikemukakan oleh para ahli.Menurut Marshall Romney dan Paul Steinbart (2001 : 13) 

adalah :  

“Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses sehingga menjadi 
lebih berarti”. 

Barry E. Cushing memberikan definisi informasi yang dikutip oleh La Midjan dalam 

bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” (2001:28) adalah sebagai 

berikut: 

“Informasi merupakan keluaran  (output), dari suatu pengolahan data 
(sistem informasi) yang telah diorganisir dan berguna bagi yang 
menerimanya”.   

Sedangkan menurut George H. Bodnar menjelaskan arti dari informasi berikut yang 

diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi 

(2001:1). 

“Informasi adalah data yang berguna diolah sehingga dapat dijadikan 
dasar untuk mengambil keputusan yang tepat”.  

Tiga sasaran utama sistem informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis dan 

pemerintahan, yaitu : 

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan. 

2. Menyediakan informasi yang mendukung operasi harian. 

3. Menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan kekayaan. 

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut John F. Nash/Martin B. Robert yang dikutip oleh La Midjan 

(2001:29) definisi sistem informasi adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang dimaksudkan 
untuk menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah transaksi-
transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan pemakai intern 
dan ektern serta menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan 
keputusan”. 



 

 

Sedangkan pengertian Sistem Informasi menurut James B. Bower, Robert E, 

Schlosser, dan Maurice S. Newman yang dikutip oleh Jogiyanto (2001 : 36) adalah : 

“Suatu sistem informasi adalah suatu cara yang sudah tertentu untuk 
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh orang untuk beroperasi 
dengan cara yang sukses dan untuk orang bisnis dengan cara yang 
menguntungkan”. 

Dari pengertian diatas bahwa sistem informasi merupakan suatu cara yang telah 

dibuat oleh perusahaan dengan menggunakan sumber daya pendukung seperti 

manusia dan komputer untuk memproses data menjadi informasi yang berguna bagi 

penggunanya. 

 

2.1.4.  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Implementasi dari sebuah sistem informasi adalah pengaturan dari 

pengumpulan, pemasukan, dan pemrosesan data serta penyimpanan, pengaturan, 

pengendalian, dan pelaporan informasi. Berikut ini beberapa definisi mengenai sistem 

informasi akuntansi. Menurut George H. Bodnar danWilliam S. Hopwood yang telah 

diterjemahkan kedalam bukunya oleh Amir Abadi Jusuf yang diberi judul Sistem 

Informasi Akuntansi (2001 : 1). 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 
manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 
informasi”. 

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:31) Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode 
yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah yang organisasi 
yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan 
informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”. 

Moscove memberikan definisi tentang Sistem Informasi Akuntansi yang dikutip oleh 

Zaki Baridwan (2000:3) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah komponen organisasi yang 
mengumpulkan, mengklafikasikan, mengolah, menganalisa dan 
mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan 
yang relevan pada pihak ekstern (seperti kantor pajak, investor dan 
kreditor) dan pihak intern (terutama pihak Manajemen)”. 

Definisi lain diberikan oleh Barry E. Chusing yang dikutip oleh Zaki Baridwan 

(2000:3)dalm bukunya yang diberi judul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai 

berikut: 



 

 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu set sumber daya manusia dan 
modal dalam suatu organisasi, yang bertugas untuk menyiapkan 
informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan dan pengolahan data transaksi”. 

Dari pengertian diatas bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan aktivitas 

perusahaan  untuk mengolah data (formulir-formulir) dengan serangkain prosedur 

yang digunakan agar data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi manajemen 

untuk mengambil suatu keputusan dan sebagai alat pengendalian intern perusahaan.   

 

2.1.5.  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan perusahaan adalah untuk 

mengurangi terjadinya penyelewengan-penyelewengan dan kecurangan-kecurangan 

dalam perusahaan, sehingga dengan demikian perlunya tujuan sistem informasi 

akuntansi perusahaan. 

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001:37) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu, hal ini berarti sistem 

informasi akuntansi harus cepat dan tepat memberikan informasi yang diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal 

Yaitu sistem pengendalian intern yang diperlukan agar dapat mengamankan 

kekayaan perusahaan, berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus 

mendukung sistem pengendalian intern. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Yaitu untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin. 

 

2.1.6.  Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 Untuk dapat mencapai sistem informasi akuntansi diperlukan unsur-unsur 

sistem informasi akuntansi menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart 

(2004:3) terdapat beberapa unsur-unsur pokok sistem informasi akuntansi antara lain: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi 



 

 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, 

dan peralatan-peralatan untuk komunikasi jaringan   

 

2.1.7. Jenis-jenis Sistem Informasi 

a) Sistem Pengolahan data elektronik (EDP) 

Merupakan penggunaaan tekhnologi komputer untuk menjalankan 

pemprosesan data transaksi suatu organisasi. EDP merupakan satu aplikasi 

sistem informasi akuntansi yang fundamental di setiap organisasi. Seiring 

perkembangan tekhnologi computer, yang makin banyak dikenal masyarakat, 

istilah Pemprosesan Data (DP) memiliki pengertian yang sama dengan EDP. 

b) Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Merupakan penggunaan komputer untuk menyediakan informasi yang dapat 

mendukung pengambilan keputusan manajer. Sistem Informasi Manajemen 

menyediakan beragam informasi yang lebih luas dibandingkan dengan 

informasi yang dihasilkan oleh EDP. Sistem Informasi Manajemen mengakui 

bahwa suatu organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi untuk 

mengambil keputusan dan bahwa Sistem Informasi Manajemen dapat 

membantu menyediakan informasi tersebut bagi manajer. 

c) Sistem Pendukung Keputusan  

Dalam sistem pendukung keputusan (DSS), data diproses ke dalam format 

pengambilan keputusan untuk memudahkan pengguna. DSS membutuhkan 

penggunaan model keputusan dan database yang sangat berbeda dengan model 

keputusan dan bentuk database dalam sistem DP. DSS dirancang untuk 

melayani kebutuhan informasi yang tidak rutin, spesifik dan khusus, 

sedangkan system DP dirancang untuk melayani kebutuhan rutin dan 

kebutuhan secara umum. 

d) Sistem Pakar 

Sistem Informasi yang berdasarkan pengetahuan mengenai area aplikasi 

tertentu sehingga sistem informasi tersebut dapat bertindak sebagai konsultan 

ahli bagi pengguna akhir. Seperti DSS, ES membutuhkan model keputusan 

dan database tertentu. Berbeda dengan DSS, ES membutuhkan pengembangan 

basis pengetahuan-pengetahuan spesial yang dimiliki oleh seorang pakar 



 

 

dalam area pengambilan keputusan, serta mesin inferensi proses seorang pakar 

membuat satu keputusan. 

e) Sistem Informasi Eksekutif (EIS) 

Sistem Informasi eksekutif (EIS) dikaitkan degan kebutuhan informasi 

stratejik manajemen puncak. Banyak informasi yang digunakan oleh manajer 

puncak berasal dari sumber lain diluar sistem informasi organisasi. EIS 

memungkinkan dan memudahkan manajer puncak untuk mengakses informasi 

tertentu yang telah diolah oleh sistem informasi organisasi. 

 

2.2.  Pengertian Penjualan 

 Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. Semakin 

tinggi volume penjualan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh 

perusahaan. Pendapatan dari hasil penjualan tersebut merupakan pembiayaan kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kegiatan perusahaan dapat membiayai kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Dibawah ini terdapat pengertian tentang penjualan. 

 Penjualan menurut W.Mardi (2004:131) mengemukakan : 

“Penjualan adalah suatu proses dimana sang penjual memastikan dan 
mengaktivasikan dan memuaskan kebutuhan atau keinginan sang 
pembeli yang berkelanjutan yang menguntungkan kedua belah pihak. ” 

 Ada pengertian lain tentang penjualan dikemukakan oleh William G. Niekel 

yang menyebutkan dalam buku yang berjudul Manajemen Penjualan (2003:6) 

istilah penjualan tatap muka (personal telling) mengemukakan : 

“penjualan tatap muka adalah interaksi antara individu, saling bertemu 
muka yang ditunjukan untuk menciptakan, memperbaki, menguasai 
atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak.” 

 Kesimpualan dari definisi diatas bahwa penjualan tatap muka merupakan 

kombinasi orang secara individual yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 

seluruh usaha pemasaran pada umumnya, yaitu meningkatkan penjualan yang dapat 

menghasilkan laba dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar 

dalam jangka panjang. 

  

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan  

Dalam praktek kegiatan penjualan di pengaruhi oleh beberapa faktor menurut 

Basu Swastha (2003:406) dalam buku berjudul Manajemen Pemasaran Modern 

adalah : 



 

 

1. kondisi dan kemampuan penjual 

Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. 

2. Kondisi pasar  

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan, dapat juga mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

3. Modal 

Dalam penjualan diperlukan adanya sarana seperti alat, transportasi, tempat 

peragaan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, usaha promosi 

dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki 

sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. 

4. Kondisi organisasi penjualan  

Perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli 

dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah 

penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 

5. Faktor lain  

Faktor lain yaitu periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering 

mempengaruhi penjualan. 

 Adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang atau 

jasa antara penjual dengan pembeli. Didalam perekonomian kita, seseorang 

yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan alat 

pertukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala 

keinginannya dan penjualan menjadi mudah dilakukan. 

 

2.4. Jenis-jenis Penjualan 

 Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa secara 

tunai maupun secara kredit dengan rincian sebagai berikut : 

 

2.4.1. Penjualan Tunai 

 Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi edisi 3  

(2001:455) menyebutkan bahwa : 

“Penjualan tunai adalah penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan 
dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga 



 

 

barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan perusahaan kepada 
pembeli, setelah uang diterima perusahaan barang kemudian diserahkan 
pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat perusahaaan.” 
  
Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi (2001:457), keuntungan 

dan kerugian dari sistem penjualan tunai. 
Keuntungan sistem penjualan tunai : 

 a. Resiko keuangan macet tidak ada 

 b. Perusahaan langsung dapat laba dari selisih harga jual dan harga beli 

 c. Perusahaan langsung menerima uang dari kas dari pembeli 

Kerugian penjualan tunai : 

a. biaya timbul semakin besar 

Karena dengan penjualan tunai konsumen ingin segera mendapatkan 

barangnya, dengan itu perusahaan harus sesegera mungkin mengirimkan 

barangnya dan biaya yang dibutuhkan semakin besar. 

 Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi (2001:462) sumber 

penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang, berasal dari penjualan tunai. 

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat dibagi menjadi tiga macam 

prosedur : 

 1. Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales 

 2. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales 

 3. Prosedur penerimaan kas dari transfer on sales 

 Dalam penjualan tunai over the counter sales ini pembeli datang ke 

perusahaan untuk melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang 

yang dibeli. Sedangkan prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales ini 

perusahaan melakukan penyerahan barang dan menerima kas dari penjualan ditempat 

pelanggan, dan prosedur penerimaan kas dari transfer on  sales ini dalam penerimaan 

kas melalui transfer antar rekening bank, penerimaan kas melibatkan pihak ketiga 

(bank) 

 

2.4.2. Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi edisi 3 

(2001:210) menyebutkan bahwa : 

“Penjualan kredit adalah penjualan yang dilaksanakan perusahaan 
dengan cara mengirimkan harga sesuai order yang diterima dari pembeli 
dan jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada 
pembeli tersebut.” 



 

 

Menurut Mulyadi dalam buku Sistem akuntansi (2001:212) keuntungan dan 

kerugian dalam penjualan kredit  : 

1. Keuntungan ppenjualan kredit : 

a. keuntungan perusahaan diperoleh dari selisih harga per unit dari pendapatan   

bunga. 

b. laba perusahaan menjadi naik 

2. kerugian penjualan kredit ; 

a) adanya resiko kredit macet 

b) biaya yang timbul semakin besar 

penjualan kredit dapat dilakukan melaui dua sistem yaitu sistem penjualan kredit 

melalui transfer rekening bank dan sistem penjualan kredit biasa. cara penjualan 

dengan transfer rekening bank perusahaan memberikan kemudahan bagi pelanggan 

untuk setiap saat menyediakan uang tunai bilamana mereka perlu belanja barang atau 

jasa kebutuhan mereka. Disamping itu penjualan dengan transfer rekening bank 

perusahaan menanamkan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan. 

 

2.5. Penjualan Dengan Sistem Pipe Line Distribution  

Penjualan dengan sisten pipe line distribution mengandung arti bahwa 

penjualan harus selalu berjalan dengan baik dan teratur. Penjualan ini bertujuan agar 

barang sampai kepada konsumen dalam keadaan baik tanpa merubah nilai, bentuk dan 

tepat waktu. Sistem ini diberlakukan untuk mencapai tempat-tempat yang sulit 

dijangkau oleh produsen. Sistem ini dapat mengontrol alur barang agar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini produsen lebih 

melindungin hak-hak konsumen agar apa yang diinginkan konsumen dapat terpenuhi. 

Sistem ini pula memerlukan tempat-tempat penampungan di berbagai daerah, 

untuk dijadikan tempat penyaluran barang dengan kata lain dijadikan gudang untuk 

tempat pengambilan barang para konsumen. 

 

2.6. Sistem pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi merupakan alat 

pengendalian intern bagi pimpinan dan kedua alat ini harus selalu berjalan bersama-

sama dalam perusahaan. Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah melaksanakan 

sistem informasi akuntansi dengan baik tanpa memiliki sistem pengendalian intern 

yang baik pula karena salah satu tujuan sistem adalah meningkatkan sistem 



 

 

pengendalian internal. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi serta berbagai 

metode dan prosedur yang berlaku harus mendukung sistem pengendalian internal.  

 

2.6.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Pengertian Pengendalian Intern menurut AICPA (American Institute of 

Certified Public) dalam buku yang ditulis oleh La Midjan dan Azhar Susanto yang 

Berjudul “Sistem Informasi Akuntansi”(2001:58) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode 
dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam 
perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, 
dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisien 
usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah 
ditetapkan”. 

Sedangkan Mulyadi (2001:163) memberikan definisi Tentang sistem Pengendalian 

Internal Sebagai berikut: 

“Sistem Pengendalian Intern Meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dam keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen” . 

La Midjan dan Azhar Susanto memberikan definisi tentang Sistem Pengendalian 

Internal Sebagai Berikut: 

“Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi dan segala 
cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang terkoordinasi dengan 
tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji 
ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, 
serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah 
digariskan oleh perusahaan”. 

Maksud dari definisi-definisi tersebut diatas adalah bahwa pengendalian intern 

meliputi semua tindakan atau cara-cara yang diterapkan 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.  

 

2.6.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO adalah sebagai berikut: 

1. Efisiensi dan efektivitas operasi 

2. Penyajian Laporan Keuangan yang dapat dipercaya 

3. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

 



 

 

Uraian dari tujuan Sistem Pengendalian Internal diatas adalah sebagai berikut: 

1. Efisiensi dan efektivitas operasi 

Dengan digunakannya berbagai netode dan prosedur pengendalian biaya melalui 

penyusunan anggaran (Budget), biaya standar tersebut akan menjadi alat yang 

efektif untuk mengendalikan biaya dengan tujuan akan menciptakan efisiensi. 

2. Penyajian Laporan Keuangan yang dapat dipercaya 

Informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dalam bentuk laporan keuangan 

berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan manajemen harus dapat 

dipercaya tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. 

3.   Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

Kebijakan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dan kebijaksanaan 

pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan juga merupakan alat 

pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang ditaati dan dijalankan oleh 

setiap karyawan. 

Sedangkan tujuan Sistem pengendalian Internal menurut Mulyadi (2001:163) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga keamanan harta milik organisasi. 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. 

3. Memajukan efisiensi dalam operasi. 

4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

 

2.6.3.  Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal  

Unsur unsur pokok pengendalian menurut Mulyadi (2001:104-172) adalah sebagai 

berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya  

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

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Uraian dari unsur-unsur pokok Pengendalian Internal diatas adalah sebagai berikut 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas 



 

 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada organisasi yang di bentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. 

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 

pejabata yang memiliki wewenang yang menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

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

organisasi 

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Bagaimanapun baiknya, struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur 

pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu 

karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi dan perusahaan tetap mampu 

menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


