
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1   Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi (SIA) sangat dibutuhkan oleh semua pihak 

yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Karena peranan SIA yang 

sangat penting, maka dalam menyusunnya perusahaan harus melakukannya sesuai 

dengan aturan yang ada dan juga sesuai dengan kebutuhan.  

 

2.1.1 Sistem dan Perbedaannya dengan Prosedur 

A. Pengertian Sistem dan Prosedur  

Dalam pengertian sistem informasi akuntansi, formulir merupakan salah 

satu unsur sistem informasi akuntansi. Formulir merupakan keluaran sistem lain 

yang menjadi masukan sistem informasi akuntansi. Sistem lain yang 

menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. 

Oleh karena itu dalam membahas sistem informasi akuntansi perlu dibedakan 

pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang 

diolah dalam sistem informasi akuntansi. 

Dalam menguraikan definisi sistem dan prosedur, para ahli mempunyai 

pendapat yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. 

Berikut ini disajikan beberapa definisi yang berbeda : 



Menurut Narko (2000:1-3) menyatakan bahwa: 

“Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi 
elemen-elemen (dikatakan subsistem) yang berusaha untuk mencapai 
tujuan tertentu”. 
 

“Prosedur diartikan sebagai urutan pekerjaan klerikal yang 
melibatkan beberapa orang, yang disusun untuk menjamin adanya 
perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan 
yang berulang-ulang”. 
  

Menurut Mulyadi (2001:5) mengatakan bahwa:  

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

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.  
 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa sistem adalah suatu kesatuan 

dari berbagai prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan bergantung. Sistem 

merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sedangkan prosedur 

merupakan bagian terpadu dari sistem yang berupa urutan kegiatan klerikal yang 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi.  

 

B. Karakteristik Sistem  

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu : 

1) Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen 



sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-

bagian dari sistem.  

2) Batas Sistem 

Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas 

sistem ini memungkinkan situasi sistem yang dipandang sebagai satu 

kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem 

tersebut. 

3) Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun di luar batas 

dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat 

bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan 

dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar 

yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

4) Penghubung Sistem 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. 

Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk 

subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu 

subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk satu 

kesatuan. 



5) Masukan Sistem 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya 

sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. 

6) Keluaran Sistem  

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang 

tidak berguna dan merupakan hasil dari sisa pembuangan, sedang informasi 

adalah keluaran yang dibutuhkan. 

7) Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan                      

berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa 

barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi 

laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh 

manajemen. 

8) Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 



gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem 

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2.1.2 Informasi 

A. Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hal terpenting untuk siapa saja, baik individu, 

kelompok, maupun perusahaan. Informasi akan diperoleh, dihasilkan, dan 

disajikan kepada berbagai pengguna, baik pihak internal maupun eksternal 

perusahaan.  

Menurut Wilkinson (1993:3) menyatakan bahwa:  

“Informasi yang dihasilkan merupakan produk dari sistem informasi. 
Informasi merupakan data yang telah diolah agar lebih bernilai bagi 
pengguna informasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.  
 

Menurut Cushing (1994:2) menyatakan bahwa: 

“Informasi adalah output atau hasil keluaran pengelolaan data yang 
diorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya.  

 

Sedangkan menurut Murdick dalam Kumorotomo (2004:1) menyatakan 

bahwa: 

“Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah, atau 
digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambilan 
kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan, atau 
untuk pengambilan keputusan.” 
 
“Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga 
bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada 
seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan”. 
 



Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi 

adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai guna bagi 

para pemakainya terutama dalam proses pengambilan keputusan.  

 

B. Kualitas Informasi 

Menurut McLeod (1998:1) menyatakan bahwa: 

“Suatu sistem selalu memerlukan informasi, semakin baik informasi 
yang tersedia semakin baik pula kualitas dari suatu sistem”.  
 

Adapun yang menjadi sumber informasi adalah data. Agar menjadi 

informasi lebih baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan mencerminkan atau 

menggambarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Tepat waktu 

Informasi harus tersedia setiap saat kapan pun dibutuhkan. 

3) Relevan   

Informasi yang disajikan mudah dipahami sesuai fakta. 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi pada dasarnya merupakan informasi karena itu akuntansi sering 

dianggap sebagai bahasa bisnis. 

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006:1.8) mengatakan bahwa:  

“Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi dan 
menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan 
berkepentingan”. 



“Selain itu akuntansi juga menginterprestasikan (atau “membaca”) 
informasi akuntansi yang diterimanya”. 
 

Sedangkan American Accounting Association dalam buku Soemarso 

(2002:3), menyatakan bahwa: 

“Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan 
melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya 
penilaian, dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 
menggunakan informasi tersebut”. 
   

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi 

ekonomi. Informasi yang telah dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna 

dalam penilaian dan pengambilan keputusan para pemakainya. Dalam konteks ini, 

akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi umum, suatu kesatuan 

operasional dan juga merupakan bagian dari bidang besar di bawah nama konsep 

informasi. Hubungan yang erat ini juga diakui dengan adanya istilah sistem 

informasi akuntansi (SIA).  

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi menurut para ahli adalah sebagai berikut :  

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:1): 

“Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, 
seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 
menjadi informasi”.  
 
 

 

 



Sedangkan menurut Nugroho Widjajanto (2001:4): 

“Sistem informasi akuntansi dapat diartikan susunan berbagai 
dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan 
yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 
informasi keuangan”.  
 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, sistem informasi akuntansi 

merupakan sebuah subsistem dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk 

mengubah data finansial menjadi informasi yang berguna bagi manajemen, 

kreditor, investor, dalam aktivitas pengambilan keputusan yang mereka lakukan. 

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan salah satu komponen 

sistem dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu organisasi yang berfungsi mengolah data keuangan menjadi 

informasi yang berguna bagi pihak intern dan ekstern organisasi dalam proses 

pengambilan keputusan.  

 

2.1.5 Sifat-sifat Sistem Informasi Akuntansi 

Sebagai suatu sistem, sistem informasi akuntansi mempunyai sifat-sifat 

atau karakteristik sebagai berikut : 

1) Tujuan 

Tujuan sistem informasi akuntansi adalah penyediaan informasi akuntansi 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti laporan laba-rugi, laporan 

perubahan modal, neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan 

penjualan, Daftar pembayaran piutang, dan lain-lain. 

 



2) Input-proses-output 

Sebagai input dalam sistem informasi akuntansi adalah transaksi-transaksi 

bisnis yang sudah direkam dalam berbagai bukti transaksi seperti faktur 

penjualan, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain-lain. Proses dalam 

sistem informasi akuntansi adalah upaya mengubah bukti menjadi laporan. 

Output suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan-laporan yang 

kemudian akan digunakan sebagai informasi bagi perusahaan.  

3) Lingkungan 

Lingkungan sistem informasi akuntansi adalah sistem-sistem lain (Sistem 

produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan pengolahan data 

elektronik) yang bersama-sama dengan sistem informasi akuntansi 

membentuk sistem informasi manajemen. 

4) Elemen-elemen sistem 

Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa subsistem yang saling 

berkaitan, atau dapat juga dikatakan terdiri dari prosedur-prosedur yang 

berhubungan. Zaki Baridwan (1991:5), menyatakan bahwa elemen-elemen 

sistem informasi  akuntansi terdiri dari :   

1. Sistem Akuntansi Utama: 

a. Klasifikasi rekening riil (aktiva dan kewajiban, serta modal yang 

berada di kolom neraca) dan nominal (biaya dan pendapatan yang 

berda di kolom laba/rugi) 

b. Buku besar (umum dan pembantu) 

c. Jurnal 

d. Bukti transaksi 



2. Sistem Penjualan dan Penerimaan Uang: 

a. Order penjualan, perintah pengiriman, dan pembuatan faktur 

(penagihan) 

b. Distribusi penjualan 

c. Piutang 

d. Penerimaan uang dan pengawasan kredit 

3. Sistem Pembelian dan Pengeluaran Uang: 

a. Order pembelian dan laporan penerimaan barang 

b. Distribusi pembelian dan biaya 

c. Utang (voucher) 

d. Prosedur pengeluaran uang 

4. Sistem Pencatatan Waktu dan Penggajian: 

a. Personalia 

b. Pencatatan waktu 

c. Penggajian 

d. Distribusi gaji dan upah 

5. Sistem Produksi dan Biaya Produksi: 

a. Order produksi 

b. Pengawasan persediaan 

c. Akuntansi biaya 

5) Pengendali sistem 

Elemen-elemen sistem harus dikendalikan dan dikoordinasikan sedemikian 

rupa sehingga tujuan sistem dapat tercapai. 



6) Pengguna sistem 

Terdiri dari pihak intern yaitu manajemen, dan pihak ekstern yaitu para 

pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan serikat buruh. Mereka yang 

disebut terakhir lebih berkepentingan dengan hasil akhir sistem informasi 

akuntansi yaitu berupa laporan keuangan. 

 

2.1.6 Tujuan Umum Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001:19), tujuan umum perancangan dan 

pengembangan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

Kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi terjadi jika perusahaan 

baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda 

dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada. 

Adakalanya sistem informasi akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun 

struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem 

informasi akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi 

yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan manajemen. 



3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 

Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. 

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki 

perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban 

terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. 

dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem informasi akuntansi 

dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi 

yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya. 

4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Pengembangan sistem informasi akuntansi seringkali ditujukan untuk 

menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh 

karena itu, dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya 

manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika 

pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih 

besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh, sistem yang sudah ada perlu 

dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi 

penyediaan informasi tersebut. 

 
Berdasarkan definisi di atas tujuan umum dilakukannya analisis sistem 

adalah untuk memperbaiki kualitas informasi, pengendalian intern, dan 

meminimalkan biaya yang berkaitan.   

 



2.1.7 Tipe Penugasan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut di 

atas, menurut Mulyadi (2001:21), penugasan pengembangan sistem informasi 

akuntansi dapat berbentuk seperti berikut ini : 

1) Pengembangan suatu sistem informasi akuntansi baru yang 
lengkap. 

2) Perluasan sistem informasi akuntansi yang sekarang sedang 
dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. 

3) Perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang 
digunakan. 

 

2.1.8 Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam suatu perusahaan 

mempunyai umur yang terbatas. Maksudnya adalah bahwa kebutuhan informasi 

dalam suatu perusahaan akan berkembang sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan (intern dan ekstern). Di 

samping itu kemajuan teknologi, terutama alat-alat untuk memproses data, dapat 

juga mengakibatkan sistem informasi akuntansi yang sekarang berlaku sudah 

tidak efisien lagi. Dalam keadaan seperti inilah perlu diadakan suatu penyusunan 

kembali sistem informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan. Langkah-langkah 

dalam penyusunan sistem ini (system life cycle) (Bodnar, 2000:27), terdiri dari : 

1) Tahap Analisis  

Dalam tahap ini perancang sistem akan mengadakan penelitian untuk 

mengetahui kebaikan dan kelemahan sistem yang berlaku dan 

mengidentifikasi kebutuhan sistem. 

 



2) Tahap Perancangan 

Langkah ini merupakan pekerjaan sistem yang baru, atau mengubah sistem 

yang lama agar kelemahan yang ada dapat dikurangi atau ditiadakan. 

3) Tahap Implementasi  

Tahap ini merupakan tahap pengoperasian sistem dimana perancang sistem 

terlibat dalam pengoperasiannya, terutama dalam hal memberikan bimbingan 

atau pelatihan terhadap pengguna sistem dan pengubahan sistem bila 

dipandang perlu. 

4) Tahap Penerapan Penuh dan Pengawasan Sistem Baru 

Tahap ini terjadi bila tahap implementasi sudah selesai. Tahap ini adalah 

untuk mengawasi penerapan sistem baru, yaitu mengecek apakah sistem baru 

itu dapat berfungsi. Dalam tahap ini dilakukan penelitian formal untuk 

menetukan seberapa baik  sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. 

 

2.1.9 Simbol untuk Pembuatan Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart) 

 Sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan 

alir dokumen (Document Flowchart) digunakan simbol-simbol. Dalam bagan alir, 

arus dokumen digambarkan berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 

Arah perjalanan dokumen ini dapat diikuti dengan melihat nomor dalam simbol 

penghubung pada halaman yang sama (on-page connector) atau nomor dalam 

simbol penghubung pada halaman yang berbeda (off-page connector). 

 



Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian 

tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan 

menggunakan bagan alir. 

2) Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. 

3) Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang 

memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. 

4) Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. 

 

2.1.10 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001:21) : 

“Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang 
bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi 
yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat 
histories”.  
 

SIM bertujuan untuk memberikan informasi pengambilan keputusan dan 

pengarah perhatian, baik dalam satuan keuangan atau bukan, juga bagi manajer. 

Jadi SIM dan SIA saling melengkapi dalam perusahaan.  

Manajemen perusahaan menjalankan bisnis perusahaan dengan 

menggunakan sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi  

manajemen. Untuk memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, 

manajemen menggunakan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini 

menghasilkan informasi yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan 



mengenai langganan yang harus dilayani, jenis barang dan jasa yang diperlukan 

oleh pelanggan, saat dan cara pengiriman barang kepada pelanggan. Sistem 

informasi akuntansi merupakan salah saru subsistem dalam sistem informasi 

manajemen.  

 

2.2   Formulir atau Dokumen 

2.2.1 Pengertian Formulir atau Dokumen 

 Menurut Mulyadi (2001:75) 

“Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi”.  

 

Faktur penjualan tunai merupakan contoh formulir, yang berupa secarik 

kertas yang akan diisi dengan informasi tanggal penjualan, nama wiraniaga 

dengan kodenya, nomor urut, nama barang dan kodenya, kuantitas, harga satuan, 

harga total setiap barang, harga total semua barang, dan tanda tangan wiraniaga. 

 

2.2.2 Manfaat Formulir atau Dokumen 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:30), formulir dalam perusahaan 

bermanfaat untuk : 

1) Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 

2) Dalam suatu organisasi, setiap transaksi terjadi karena adanya otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. 

Pelaksanaan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

tertulis dengan menggunakan formulir. 

 



3) Merekam data transaksi bisnis perusahaan. 

Semua data yang diperlukan untuk identifikasi transaksi direkam pertama kali 

dalam formulir. 

4) Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 

kejadian dalam bentuk tulisan. 

Semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis dalam suatu formulir 

untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, karena penyampaian secara lisan 

kemungkinan terjadinya kesalahan adalah besar. 

5) Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam 

organisasi yang sama atau ke organisasi lain. 

Formulir berfungsi pula sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

secara intern organisasi atau antar organisasi. 

 

2.2.3 Golongan Formulir Menurut Sumbernya 

Menurut sumbernya, formulir dapat dibedakan menjadi 3 golongan 

(Bodnar dan Hopwood, 2003:50): 

a. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. 

Formulir ini dibuat dalam perusahaan, digunakan secara intern, dan kemudian 

disimpan dalam perusahaan. Contoh formulir ini adalah : kartu jam kerja, surat 

permintaan pembelian, dan lain-lain. 

b. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. 

Formulir ini dibuat dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada pihak luar perusahaan. Contoh formulir ini adalah : faktur 



penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order pembelian, dan              

lain-lain. 

c. Formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan.  

Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara 

perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contoh golongan formulir ini adalah : 

faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran (bank statement). 

 

2.2.4 Prinsip Dasar yang Melandasi Perancangan Formulir atau Dokumen 

Dalam merancang suatu formulir, prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan : 

a. Sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir. 

b. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data. 

c. Buatlah rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. 

d. Masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. 

e. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan 

untuk komunikasi dengan pihak luar. 

f. Cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. 

g. Beri nomor untuk identifikasi formulir. 

h. Cantumkan nomor pada sisi sebelah kiri formulir untuk memperkecil 

kemungkinan salah pengisian. 

i. Cetaklah garis pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan 

tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak 

perlu dicetak, karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri, dan juga 

jika bergaris, pengisian formulir dengan mesin ketik akan memakan waktu 

yang lama. 



j. Cantumkan nomor urut tercetak. 

k. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya 

membubuhkan tanda √, atau x, dengan menjawab ya atau tidak, untuk 

menghemat waktu pengisiannya. 

l. Susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai, atau 

dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai, atau cetaklah dengan kertas 

tanpa karbon (carbonless paper). 

m. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok 

daerah yang logis yang berisi data yang saling terkait. 

 

2.2.5 Dokumen Sumber dan Dokumen Pendukung 

 Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir 

digolongkan menjadi dua macam : 

1) Dokumen sumber (source document) 

Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke 

dalam jurnal atau buku pembantu, sedangkan dokumen pendukung adalah 

dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi 

yang direkam dalam dokumen sumber. Sebagai contoh dokumen yang 

digunakan untuk merekam transaksi penjualan terdiri dari faktur penjualan, 

yang merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal 

penjualan dan kartu piutang, yang dilampiri dengan surat jalan sebagai 

dokumen pendukung faktur penjualan tersebut. 

 



2) Dokumen pendukung (supporting document) 

Dokumen pendukung ini sebagai contoh berfungsi untuk membubuhkan 

sahihnya transaksi penjualan yang direkam dalam faktur penjualan. Surat 

order pengiriman membuktikan bahwa transaksi penjualan tersebut telah 

diotorisasi oleh bagian kredit. Dengan dilampirkannya berbagai dokumen 

pendukung tersebut, faktur penjualan sebagai dokumen yang dipakai sebagai 

sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi menjadi dapat diandalkan 

kesahihannya. 

 

2.3 Sistem Pengendalian Intern dan Risiko 

Sistem pengendalian intern diperlukan dalam perancangan berbagai sistem 

informasi akuntansi dan dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam sistem 

informasi akuntansi. Sistem pengendalian intern menekankan tujuan yang hendak 

dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan 

demikian, pengendalian intern berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah 

informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan 

komputer. 

Organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

akan menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang 

timbul memerlukan sistem pengendalian intern untuk mendukung kegiatan 

operasional perusahaan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

 



2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Dalam arti sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan 

penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun.  

Dalam arti luas, Mulyadi (2001:163) menjelaskan bahwa : 

“Sistem 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”. 
 

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengendalian intern terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang menekankan pada aspek intern organisasi yang 

terdiri dari struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang telah 

dikoordinasikan untuk memberikan cukup kepastian bahwa sasaran dan tujuan 

organisasi atau perusahaan akan tercapai.  

 

2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan yang ingin dicapai pengendalian intern dalam Wilkinson 

(1991:185), yang mengutip dari America Institute of Certified Public Accountant 

(AICPA) adalah :  

1) To safeguard the firm’s assets (i.e., recources, including data and 

information)  

2) To ensure the accuracy and reliability of the accounting data and 

information (i.e., to keep the data and information free from errors 

and to provide consistent results when processing like data) 

3) To promote efficiency in all of the firm’s operation.  

4) To encourage adherence to management’s prescribed policies and 

procedures. 

 

 



Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1) Menjaga kekayaan organisasi 

Adanya kemungkinan untuk dapat dicuri, hilang, atau disalahgunakannya 

kekayaan fisik yang dimiliki jika tidak dilindungi oleh pengendalian yang 

baik.n Demikian juga dengan kekayaan yang tidak memiliki wujud fisik yang 

rawan terhadap kecurangan jika catatan dan dokumen tidak dilindungi.  

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Informasi keuangan yang handal sangat diperlukan dalam pengambilan 

keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, baik pihak ekstern maupun 

pihak intern organisasi. Struktur pengendalian intern dirancang untuk 

memberikan jaminan terhadap proses pengolahan data akuntansi sehingga 

akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal.  

3) Mendorong efisiensi  

Pengendalian intern untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan 

mencegah terjadinya pemborosan dalam segala aspek kegiatan operasional.  

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Pihak manajemen menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu struktur pengendalian 

intern dibuat untuk dapat menjamin segala kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen dipatuhi oleh karyawan. 

 



Menurut Mulyadi (2001:163-164), berdasarkan tujuannya, sistem 

pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :  

1) Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) 

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. 

2) Pengendalian intern administratif (internal administrative control) 

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

  

2.3.3 Komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Hall (2001:155), pengendalian intern terdiri atas lima komponen, 

yaitu:  

1) Lingkungan Pengendalian  

Menetapkan suasana organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian 

dari para manajemen dan pegawainya.  

2) Penilaian Risiko  

Dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur risiko-risiko 

yang relevan dengan pelaporan keuangan  

3) Informasi dan Komunikasi  

Kualitas informasi mempengaruhi kemampuan manajemen dalam menyiapkan 

laporan keuangan yang dapat diandalkan.  

 



4) Pengawasan  

Merupakan proses dimana kualitas desain pengendalian intern dan operasinya 

dapat dinilai.  

5) Kegiatan Pengendalian  

Merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa 

tindakan yang diambil telah benar untuk menghadapi risiko organisasi yang 

diidentifikasi.  

 

2.3.4 Ciri-ciri Sistem Pengendalian Intern yang Memadai 

Suatu sistem pengendalian intern yang memadai adalah jika karyawan 

perusahaan tidak melakukan kesalahan baik secara administrative maupun 

akuntansi.  

Menurut Mulyadi (2001:164), unsur pokok pengendalian intern adalah:  

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Untuk menciptakan pengendalian intern dalam perusahaan, perlu dibentuk 

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini : 

a. Fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan harus dipisahkan dari fungsi 

akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan seluruh tahap suatu transaksi. 



2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Dalam suatu perusahaan, unsur yang perlu dirancang dalam menciptakan 

pengendalian intern adalah sistem wewenang (otorisasi) dan prosedur 

pencatatan dikarenakan dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas 

dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 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 dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan 

yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan 

cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan antara lain : 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit)  

Dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan 

diaudit, dengan jadwal yang tidak teratur. Hal ini akan mendorong 

karyawan melaksakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 



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. 

d. Perputaran jabatan (job rotation)  

Jika diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya kolusi. 

e. Wajib cuti sementara 

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara 

dengan karyawan lain, sehingga jika terjadi kecurangan dalam departemen 

yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh karyawan yang 

menggantikan untuk sementara tersebut.  

f. Pencocokkan jumlah fisik kekayaan dengan catatannya secara periodik. 

g. Pembentukkan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian intern lainnya. 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan  tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. 

Unsur mutu karyawan merupakan unsur pengendalian intern yang paling 

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan 

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang 

dapat diandalkan. 



2.3.5 Risiko yang Berkaitan dengan Sistem  

 Risiko merupakan ancaman terhadap aset dan kualitas informasi 

perusahaan akibat terabainya atau tidak memadainya pengendalian. Menurut 

Wilkinson (1993:199), ada beberapa risiko yang berkaitan dengan sistem yang 

dihadapi perusahaan adalah :  

1) Kesalahan yang tidak disengaja.  
2) Kesalahan yang disengaja.  
3) Kehilangan aset secara tidak sengaja.  
4) Pencurian aset.  
5) Pelanggaran keamanan.  
6) Tindak kekerasan dan bencana alam.  

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 

Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi 

dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Dalam transaksi penjualan, 

tidak semua penjualan berhasil mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. 

Adakalanya pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada 

perusahaan, yang diakui sebagai retur penjualan.  

Sistem informasi akuntansi penjualan kredit merupakan sebuah subsistem 

dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk mengubah data finansial menjadi 

informasi yang berguna bagi manajemen, kreditor, investor, dalam aktivitas 

pengambilan keputusan yang mereka lakukan karena kenaikan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. 



2.4.1  Pengertian Penjualan  

Dalam arti luas penjualan dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik 

atas barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik secara kredit 

maupun tunai. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi 

Keuangan :  

“Penjualan dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 
selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 
modal”.  
 

Penjualan dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Penjualan tunai 

Penjualan dimana pembeli diharuskan membayar ke bagian kasir apabila 

barang sudah diserahkan oleh penjual. 

2) Penjualan kredit 

Dalam penjualan kredit ini, pembeli diberikan jangka waktu untuk 

pembayarannya, biasanya pembayaran dilakukan 30 hari setelah barang 

diserahkan kepada pembeli.   

 

2.4.2 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penjualan Kredit 

1) Prosedur order penjualan.  

Fungsi penjualan menerima pesanan dan menambahkan informasi yang masih 

belum lengkap di surat orderan tersebut. Kemudian membuat surat order 

pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain.  



2) Prosedur persetujuan kredit.  

Fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli 

tertentu dari fungsi kredit.  

3) Prosedur pengiriman.  

Fungsi pengiriman mengirimkan barang yang telah diorder kepada pembeli.  

4) Prosedur penagihan.  

Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada 

pembeli.  

5) Prosedur pencatatan piutang.  

Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang.  

6) Prosedur distribusi penjualan.  

Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang 

diperlukan oleh manajemen.  

7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.  

Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga produk yang dijual 

dalam periode tertentu.  

 

2.4.3 Pengendalian Intern atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit 

 Bentuk pengendalian internal yang sering diterapkan perusahaan adalah :  

1) Organisasi  

a. Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kredit  

b. Fungsi akuntansi terpisah dari funsi penjualan dan fungsi kredit  

c. Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas  



d. Transaksi penjualan kredit harus dilakukan funsi penjualan, fungsi kredit, 

fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada 

transaksi yang dilakukan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut  

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

a. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat order pengiriman.  

b. Persetujuan pemberian kredit diberikan fungsi kredit dengan 

membubuhkan tanda tangan pada credit copy (yang merupakan tembusan 

surat order pengiriman).  

c. Pengiriman barang ke pelanggan diotorisasi fungsi pengiriman dengan 

menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy surat 

order pengiriman. 

d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengakuan barang, dan 

potongan penjualan ada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan 

surat keputusan mengenai hal tersebut.  

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap 

f. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan 

yang diberi wewenang untuk itu. 

3) Praktik yang sehat  

a. Perusahaan telah menggunakan formulir bernomor urut tercetak. 

b. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang ke setiap 

debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diadakan fungsi 

tersebut. 



c. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening 

kontrol piutang dalam buku besar.  

d. Segala formulir dan catatan akuntansi harus digunakan dan dimanfaatkan 

dengan maksimal oleh tiap-tiap bagian dalam setiap transaksi, terutama 

digunakan sebagai dasar tindakan prosedur yang akan dilakukan 

selanjutnya.  

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas atas Piutang 

2.5.1 Pengertian Piutang  

 Piutang adalah hak mengklaim kepada pihak lain (debitur) yang 

dikarenakan penjualan barang dagangan atau jasa atau hal lainnya. 

 Menurut Mulyadi (1992:469), berdasarkan sumber terjadinya, piutang 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : 

1) Piutang dagang/piutang usaha (Account Receivable)  

Piutang dagang adalah piutang yang timbul karena transaksi penjualan hasil 

produksi atau penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan usaha 

normal perusahaan.  

2) Piutang non dagang (piutang lain-lain) 

Piutang non dagang adalah piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan 

barang dan jasa kepada pihak luar. Misalnya piutang yang timbul karena 

penjualan saham, piutang kepada karyawan, piutang klaim asuransi, piutang 

pengembalian pajak, piutang deviden dan bunga.   



Berdasarkan jangka waktunya, piutang dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu : 

1) Piutang Lancar 

Piutang lancar adalah piutang yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang 

dalam waktu satu tahun. 

2) Piutang Jangka Panjang 

Merupakan piutang yang tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu satu tahun. 

 

Bagi kebanyakan perusahaan, piutang diperoleh dari bermacam-macam 

transaksi. Transaksi yang paling umum adalah penjualan barang dagangan atau 

jasa secara kredit. 

 

2.5.2 Bagan Alur Penerimaan Kas dari Piutang (melalui Penagihan 

Perusahaan) 

1) Fungsi piutang memberikan daftar piutang yang sudah waktunya ditagih ke 

fungsi penagihan.  

2) Fungsi penagihan melakukan penagihan kepada debitur.  

3) Fungsi penagihan menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur.  

4) Fungsi penagihan menyerahkan cek ke fungsi kas.  

5) Fungsi penagihan menyerahkan surat pemberitahuan ke fungsi piutang untuk 

kepentingan posting ke dalam kartu piutang.  

6) Fungsi kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.  

7) Fungsi kas menyetorkan cek ke bank dan bank perusahaan melakukan 

clearing atas cek tersebut ke bank debitur.  



2.5.3 Pengendalian Intern atas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan 

Kas atas Piutang 

Bentuk pengendalian internal penerimaan kas untuk piutang yang sering 

diterapkan perusahaan adalah :  

1) Organisasi  

a. Fungsi penagihan telah terpisah dari fungsi penerimaan kas dan fungsi 

akuntansi. 

b. Fungsi penerimaan kas telah terpisah dari fungsi akuntansi. 

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

a. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atau giro 

atas nama.  

b. Fungsi penagihan telah melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang terdapat didalam laporan piutang yang 

dibuat oleh bagian keuangan.  

3) Praktik yang sehat  

a. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita penghitungan kas dan 

disetor penuh ke bank dengan segera.  

b. Para penagih dan kasir harus diasuransikan.  

c. Kas dalam perjalanan (baik yang ditangan bagian kasir maupun di tangan 

bagian penagihan) harus diasuransikan.  


