
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Gambaran Umum 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting yang sangat 

diperlukan oleh manajemen perusahaan terutama yang berhubungan dengan data 

keuangan perusahaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun 

milik swasta mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka pimpinan perusahaan harus dapat 

mengambil keputusan yang tepat diantara berbagai alternatif yang ada. 

 Bagi perusahaan yang sudah berkembang, aktivitas yang ada serta 

permasalahan yang timbul sangat sukar dan kompleks, karena itu pimpinan 

perusahaan tidak mungkin lagi mengawasi secara langsung seluruh aktivitas 

perusahaan, untuk mengawasi hal-hal tersebut, maka pimpinan perusahaan harus 

melakukan kerjasama dan mendelegasikan sebagian wewenang serta 

tanggungjawabnya kepada bagian lain, sehingga fungsi manajemen sebagai 

pembuat dan pengambil keputusan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Didalam 

perusahaan sistem informasi akuntansi dapat berfungsi untuk mendorong  

seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang 

terstruktur yang berguna bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern 

perusahaan dan juga sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan 

perusahaan itu sendiri.   

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem  

Sistem dirancang oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pihak ekstern maupun pihak intern perusahaan. Dewasa ini 

informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, begitu pula 

setiap organisasi akan senantiasa memerlukan informasi karena hampir semua 

bidang kegiatan tidak terlepas dari dukungan informasi yang dapat menunjang 



kelancaran tugas-tugas manajemen atau untuk menghasilkan informasi yang 

akurat, tepat waktu dan relevan. 

 Menurut Robert Murdiek yang diterjemahkan oleh Drs. La. Midjan, Ms, 

Ak. dan Drs. Azhar Susanto, Mbus, Ak. dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi II (2003:13) adalah sebagai berikut : 

“Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari komponen-

komponen yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan”. 

 Menurut Moscove yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki Baridwan, M.Sc 

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2000:2) adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut Drs. La. Midjan, Ms, Ak. dan Drs. Azhar Susanto, 

Mbus, Ak. dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi I (2001:4) adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem adalah kumpulan atau grup dari bagian/komponen apapun 
baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama 
lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
tertentu”.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu 

kumpulan yang bekerjasama untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna 

bagi perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.2.2 Pengertian Informasi  

Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai 

tambah. Informasi yang dihasilkan adalah informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengertian informasi menurut Bary E 

Cushing dalam bukunya Accounting Information and Business Organizations 

yang diterjemahkan oleh Drs. La. Midjan, Ms, Ak.  dan Azhar (2001:2) adalah 

sebagai berikut : 

“Informasi diartikan sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan 

data yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”. 



 Menurut Drs. Zaki Baridwan, M.Sc dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi (2000:3) adalah sebagai berikut : 

“Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses 
pengolahan data. Biasanya sudah tersusun dengan baik dan 
mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

diolah dan berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan yang tepat. Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data harus 

relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. 

2.2.3 Pengertian Akuntansi 

 Secara sederhana peranan akuntansi didalam perusahaan adalah 

menghasilkan informasi yang digunakan manajemen untuk mengetahui kinerja 

ekonomi dan kondisi perusahaan serta memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh manajemen terutama mengenai data keuangan perusahaan.  

 Menurut Drs. La Midjan, Ms, Ak dan Drs. Azhar Susanto, Mbus, Ak  

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi II (2003:12) adalah sebagai berikut: 

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, 
dan pengujian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan 
yang terjadi didalam perusahaan atau organisasi lain serta 
menafsirkan atas hasilnya”. 

 Menurut Muhammad Afdi Nizar dalam Kamus Akuntansi (2000:10) 

adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi merupakan suatu sistem yang memberikan informasi  
kuantitatif mengenai bisnis-bisnis ekonomis, terutama sifat-sifat 
keuangan yang ditunjukan untuk digunakan dalam pengambilan 
keputusan ekonomis”. 
 

Sedangkan menurut Soemarso S.R  dalam bukunya yang berjudul 

Akuntansi Suatu Pengantar (2004:3) adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang 
berdaya guna dan dalam bentuk  satuan uang, dan 
pengintepretasikan hasil proses tersebut”. 



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu 

sistem pencatatan, pengolahan dan pengujian serta menafsirkan hasil atas 

transaksi keuangan, yang hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 

2.2.4 Jenis Perkiraan Dalam Akuntansi 

 Jenis perkiraan dalam akuntansi menurut Drs. Darsono,MBA.,Ak. dan  

Ashari,S.E.,Ak. dalam bukunya yang berjudul Laporan Keuangan (2005:18) 

adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva/Harta 

Pada sisi aktiva, neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling lancar. 

Pengertian  paling lancar disini adalah kemapuan aktiva tersebut untuk 

dikonversi menjadi uang kas. Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

a) Aktiva Lancar (Current Assets) 

Aktiva lancar adalah aktiva yang paling mudah dan cepat untuk dijadikan 

uang/kas. Pengelompokkan yang umum adalah: kas, investasi jangka 

pendek, piutang wesel, piutang dagang/usaha, persediaan, piutang 

penghasilan, beban/biaya dibayar dimuka dan sebagainya. 

b) Aktiva Tetap (Fixed Assets) 

Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan, dan 

peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh perusahaan 

aktiva tetap disusun berdasarkan urutan yang paling tidak lancar.  

c) Aktiva Lain-lain (Other Assets)  

Aktiva lain-lain adalah kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Isi 

dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak bisa 

dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap.  

2. Kewajiban/Hutang/Pasiva 

Kewajiban/hutang adalah hak dari pemberi hutang terhadap kekayaan 

perusahaan. Kewajiban/hutang diklasifikasi menjadi : 

 

 



a) Kewajiban Jangka pendek (Current Liabilities) 

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban kepada pihak kreditor yang 

akan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Komponen 

kewajiban jangka pendek diantaranya adalah hutang dagang, hutang gaji, 

hutang pajak, hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, dan hutang 

lain-lain. 

b) Kewajiban Jangka Panjang (Longterm Liabilities) 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen 

kewajiban jangka panjang ini meliputi hutang bank, hutang obligasi, 

hutang wesel, hutang surat-surat berharga lain. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak milik perusahaan. Hak milik akan dibayarkan hanya 

melalui dividen kas atau dividen likuidasi akhir. Komponen ekuitas ini 

meliputi modal saham baik biasa maupun preferen, cadangan, laba 

ditahan, dan laba tahun berjalan. 

 

2.2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

  Sistem Informasi Akuntansi adalah salah satu sistem informasi diantara  

berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Sistem Informasi Akuntansi harus memberikan manfaat bagi perusahaan dan 

dapat menunjang kelancaran setiap aktivitas perusahaan dan menunjang 

kelancaran tugas-tugas manajemen serta diharapkan dapat menekan seminimal 

mungkin permasalahan yang berulangkali terjadi didalam perusahaan. Ada 

beberapa definisi mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang berbeda, namun 

sebenarnya memiliki maksud yang sama. 

Menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar 

Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi II, 

pendekatan sistem (System Approach) Praktika Penyusunan Metode dan 

Prosedur (2003:11) mengemukakan bahwa : 



“Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber 
manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk 
menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh 
dari pengumpulan dan pemprosesan data-data”.  

 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut J.W.Neuner yang 

dialihbahasakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi dari formulir-
formulir, catatan dan laporan-laporan yang terkoordinir untuk 
mempermudah mengelola perusahaan dengan menentukan informasi 
dasar tertentu yang diperlukan”.  

 Sedangkan menurut Moscove  yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki 

Baridwan, M.Sc dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2000:3) adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sautu kumpulan organisasi yang 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan 
mengkomunikasikan informasi Financial dan Decision Making yang 
relevan kepada pihak luar perusahaan ( seperti kantor pajak, 
investor, dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen)”.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah data transaksi, 

untuk kemudian dianalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan 

keuangan perusahaan. 

2.2.6 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Mulyadi (2001:3), terdiri dari beberapa unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir juga sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan 

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam perusahaan direkam di atas secarik 

kertas. Formulir sering juga disebut istilah media, karena formulir merupakan 

media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam perusahaan kedalam 



catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi 

direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh 

formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. 

Prinsip-prinsip Dasar Mendesain Suatu Formulir :  

Menurut Dr. Lamidjan Ms.Ak dan Azhar Susanto MBus.A dalam 

bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2001:89) dalam mendesain suatu 

formulir, beberapa prinsip dasar harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut: 

a. Gunakan sedikit mungkin kalimat, gunakanlah kalimat-kalimat yang 

sederhana akan tetapi jelas dan hindari pengunaan kalimat-kalimat yang 

tidak perlu. 

b. Pergunakan tembusan/kopi, untuk mempermudah pendistribusian 

informasi atau instruksi. Penggunaan formulir yang berangkap dan 

menggunakan karbon selain akan mempermudah melakukan internal cek 

dan hubungan intern, juga mempermudah menyiapkan data bagi akuntan 

publik dalam memeriksa perusahaan tersebut. 

c. Hindari penggunaan data rangkap, prinsip yang sangat penting dalam 

mendesain suatu formulir ialah mencegah kemungkinan penggunaan 

informasi yang sama untuk dua atau lebih formulir yang berfungsi sama. 

d. Formulir harus disusun sederhana mungkin dan jelas,  penggunaan 

formulir yang sederhana akan mengurangi informasi yang tidak perlu dan 

mempermudah untuk ditafsirkan. 

e. Susunlah sebanyak mungkin formulir untuk mempermudah dan 

mengumpulkan berbagai transaksi yang harus dicatat didalam perusahaan 

dan untuk memperlancar kegiatan lainnya antara lain proses akuntansi. 

f. Untuk tujuan pengamanan, dalam menyusun formulir gunakan kode-

kode tertentu agar tidak mudah dipalsukan misalnya : untuk kertas 

berharga yaitu formulir deposito berjangka. 

g. Pergunakan kertas yang sebaik mungkin. Kalau perlu untuk 

menghemat waktu gunakanlah kertas (carbonize) untuk menghasilkan 

tembusan. 



h. Format dan bentuk formulir harus baik. Apabila tidak perlu jangan 

terlalu besar, lebar atau terlalu kecil karena akan mempersulit pengarsipan.  

i. Untuk formulir yang dibuat beberapa rangkap, maka agar 

mempermudah pendistribusian, sebaiknya masing-masing lembar dan 

formulir tersebut dibedakan warnanya. 

j. Formulir sebaiknya bernomor urut yang tercetak (penumbered) agar 

mempermudah pencatatan dan pencarian kembali. 

2. Catatan-Catatan 

Yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang bersumber dari 

formulir. 

a. Jurnal 

 Jurnal menurut Alminsyah, S.E dan Drs. Padji MA. Dalam bukunya 

Kamus Istilah Akuntansi (2005:207) adalah ayat jurnal yang digunakan 

untuk mencatat transaksi dan kejadian-kejadian  keuangan di dalam suatu 

perusahaan. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 

untuk mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya, seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan 

dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk 

pertama kalinya diklasifikasikan menurut klasifikasi yang sesuai dengan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini 

pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya 

(berupa jumlah transaksi tertentu) kemudian diposting (dipindahkan) ke 

rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal 

penerimaan kas, pembelian, penjualan dan jurnal umum. Metode 

pencatatan data kedalam jurnal pada umumnya meliputi pencatatan dengan 

menggunakan pena, mesin pembukuan, arsip dokumen sumber yang 

berfungsi sebagai jurnal, atau dengan komputer. 

b. Buku Besar 

 Buku besar (general ledger) menurut Alminsyah, S.E dan Drs. Padji 

MA. Dalam bukunya Kamus Istilah Akuntansi (2005:183) adalah 

kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan yang 



merupakan suatu kesatuan tersendiri. Buku besar terdiri dari rekening-

rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah 

dicatat sebelumnya. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan 

sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan.  

c. Buku Pembantu 

 Buku Pembantu menurut Alminsyah, S.E dan Drs. Padji MA. Dalam 

bukunya Kamus Istilah Akuntansi (2005:183) adalah buku besar yang 

dirancang untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci untuk 

mendukung informasi yang terdapat di buku besar. Buku pembantu ini 

terdiri dari rekening-rekening pembantu data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu 

merupakan catatan akuntansi akhir (book of final entry), yang berarti tidak 

ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan 

digolongkan dalam buku ini. 

3. Laporan  

Laporan merupakan hasil akhir suatu sistem dan merupakan alat yang 

digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir dari suatu tugas, dapat 

disajikan dalam bentuk : neraca, laporan labarugi, laporan perubahan modal, 

laporan arus kas, laporan saldo ditahan, dan sebagainya. Karakteristik laporan 

kualitatif, yaitu membuat laporan tersebut dapat memberikan informasi yang 

berguna yaitu : 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan adalah 

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakaian dalm proses pengambilan keputusan. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat informasi harus andal, informasi memiliki kualitas andal 

jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat 



diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari 

yang seharusnya disajikan. 

d. Dapat dipertimbangkan 

Konsentrasi antar periode sehingga dapat digunakan untuk evaluasi posisi 

keuangan. 

4. Alat–alat 

Yaitu sarana yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan sehingga 

mendapatkan hasil yang akurat. Alat–alat terdiri dari : komputer, mesin 

hitung, dan sebagainya. 

5. Prosedur 

Yaitu urutan pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain. 

 

2.2.7  Tujuan Utama Sistem Informasi Akuntansi 

 Tujuan penyusunan sistem informasi pada umumnya adalah untuk 

menjamin dan mengamankan aktivitas-aktivitas perusahaan dengan 

mengandalkan pengendalian internal dalam sistem informasi sehingga kesalahan 

dapat dicegah atau dikurangi. 

 Tujuan utama penyusunan sistem akuntansi bagi suatu organisasi 

perusahaan menurut La Midjan dan Azhar Susanto, dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Informasi Akuntansi 1 (2001:37) adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu. Dengan kata lain 

sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi 

yang diperlukan. 

b. Untuk meningkatkan sistem internal chek atau sistem pengendalian intern. 

Yaitu sistem pengendalian intern yang diperlukan agar dapat mengamankan 

kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus 

juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (internal check). 

c. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti bahwa untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin.  



Sedangkan tujuan sistem informasi menurut George H. Bodnar dan 

William S. Hopwood dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi  (2006:22) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang dihasilkan harus cepat dan tepat waktu, sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Untuk meningkatkan pengendalian internal 

Pengendalian merupakan wewenang untuk mengatur dan menentukan 

kebijakan dan kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut.  

c. Untuk meminimalkan biaya, jika memungkinkan 

Dalam hal ini berarti dalam menyusun sistem akuntansi perusahaan harus 

seefisien mungkin. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam 

mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan 

informasi dan metode internal check atau pengandalian internal harus selalu 

dipertimbangkan keseimbangan antara “manfaat” dengan “biaya”. 

 

2.3 Kas 

2.3.1  Pengertian Kas 

 Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam perusahaan, sehingga 

didalam neraca dicatat di tempat yang paling atas.  Kas merupakan sesuatu yang 

paling mudah untuk digelapkan dan sangat berpengaruh ke arah penyelewengan 

bagi para pemegangnya, oleh karena itu perlu diadakannya pengawasan yang 

sangat ketat. 

Menurut S. Munawir  dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 

(2001:14) adalah sebagai berikut :  

“Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 
operasi perusahaan. Yang termasuk dalam pengertian kas adalah cek 
yang diterima dari para pelanggan/konsumen dan simpanan 
perusahaan di Bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh 
perusahaan”. 



Sedangkan pengertian kas menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

adalah sebagai berikut : 

“Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta 
asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 
Termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari 
peredaran dan masih dalam tenggang untuk penukarannya ke Bank 
Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk comme coin, 
emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang sudah 
tidak berlaku”. 

 

2.3.2 Sumber Penerimaan Kas 

Sumber penerimaan kas menurut S. Munawir  dalam bukunya Analisa 

Laporan Keuangan (2001:159) adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud atau adanya penurunan aktiva tidak lancar 

yang diimbangi dengan penambahan kas. 

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang serta bertambanhya hutang yang diimbangi dengan 

penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya penurunan 

piutang karena adanya penerimaan pembayaran. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. 

  

2.3.3 Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

 Penerimaan kas merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang dapat 

mendatangkan pendapatan yang merupakan sumber kehidupan perusahaan. 

 

 



2.3.4 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah menurut Peraturan Pemerintah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 

 Sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut Paraturan Pemerintah 

adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

 

2.3.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pengesahan 1 Tahun 

Pembayaran pajak kendaraan bermotor pengesahan 1 tahun dibayarkan 

oleh wajib pajak satu tahun sekali sesuai dengan tanggal didaftarkannya 

kendaraan. Apabila pembayaran dilakukan melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan maka wajib pajak harus membayar denda sesuai dengan ketetapan 

yang berlaku. Wajib  pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor tahun yang 

berjalan apabila telah membayar pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya. 

 

2.4 Penegndalian Internal 

2.4.1 Pengertian pengendalian Internal 

Pada dasarnya sistem pengendalian internal telah dikembangkan dalam 

mengamankan harta milik perusahaan. Menurut AICPA (American Institute 

Certified Public) yang dikutip oleh La Midjan (2001:36) mengemukakan bahwa :  

“Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi dan 
segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan 
yang saling dikoordinasikan untuk mengamankan hartanya, 
meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan pada 
kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin 
perusahaan”. 
 



2.4.2 Pengendalian  Pemrosesan Transaksi 

Pengendalian pemrosesan transaksi menurut George H. Bodnar dan 

William S. Hopwood dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi  (2006:147-

153) adalah sebagai berikut : 

a. Pengendalian Umum 

Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan pemrosesan 

transaksi. Pengendalian umum mencakup hal-hal berikut : 

1. Perencanaan organisasi pemrosesan data 

 Pemisahan tugas tanggung jawab untuk otorisasi, 

penyimpanan, dan pemegang catatan untuk menangani dan 

memproses transasksi dipisahkan.  

2. Prosedur operasi secara umum 

 Prosedur operasi secara umum terdiri dari : 

 Tanggung jawab : deskripsi tugas untuk setiap fungsi   

pekerjaan   dalam sistem pengolahan transaksi. 

 Realibilitas personel : personel yang menjalankan pemrosesan 

harus dipastikan ia dapat secara konsisten menjaga kinerjanya. 

 Pelatihan personel : personel harus diberi instruksi secara 

eksplisit dan harus di uji pemahamannya sebelum ia dipercaya 

untuk menjalankan tugas. 

 Kompetensi personel : orang yang diberi tugas untuk 

memproses sistem pengolahan transaksi memiliki pemahaman 

teknis yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.    

3. Karakteristik pengendalian peralatan 

 Backup dan recovery : terdiri dari peralatan file dan prosedur 

yang tersedia  jika data yang asli hilang atau rusak. 

 Jejak transaksi : ketersediaan manual untuk melacak status dan 

isi setiap catatan transaksi individual. 

 Statistik error : akumulasi informasi atas  jenis kesalahan. 

 

 



4. Pengendalian akses data dan peralatan 

 Penyimpanan yang aman : aktiva informasi harus dijaga sama 

seperti menjaga aktiva berwujud. 

 Akses ganda : dua tindakan atau dua kondisi yang independen 

dan simultan diperlukan sebelum suatu proses diizinkan untuk 

dijalankan. 

b. Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang sfesifik untuk satu 

aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokan menjadi : 

1. Pengendalian input : dirancang untuk mencegah atau mendeteksi 

kesalahan pada tahap penginputan data. 

2. Pengendalian proses : dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa 

pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewatkan yang tidak 

di proses. 

3. Pengendalian output : dirancang untuk memastikan bahwa input dan 

proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan 

bahwa output telah didistribuskan secara tepat. 

 

2.4.3 Pengendalian Preventif, Detektif, dan Korektif 

Pengendalian preventif, detektif, dan korektif menurut James A. Hall 

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2001:156) 

a. Pengendalian Prefentif 

Adalah teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi 

munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pengendalian 

preventif memaksa kesesuaian dengan tindakan-tindakan yang 

ditetapkan sebelumnya atau yang diinginkan. 

b. Pengendalian Detektif 

Yang termasuk dalam pengendalian ini adalah peralatan, teknik, dan 

prosedur  yang didesain untuk mengidentifikasi dan mengekspos 



peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang terlepas dari 

pengendalian preventif. 

c. Pengendalian Korektif 

Adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membalikan efek dari 

kesalahan yang dideteksi di langkah sebelumnya.  

 

2.4.4 Unsur-unsur  pengendalian internal 

Unsur-unsur atau komponen pengendalian internal menurut George H 

Bodnar dan William S. Hopwood (2006:133-146) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor 

untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan 

prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap  pengendalian. Faktor yang 

tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah:  

a. Nilai-nilai integritas dan etika 

Banyak pihak berpendapat bahwa setiap perusahaan memilki budaya 

sendiri dana budaya inilah yang mendukung ataupun menghalangi perilaku 

etis di organisasi. Sebaik apapun kode etik yang dimiliki perusahaan akan 

menjadi tidak berarti jika ada masalah budaya yang signifikan dalam 

budaya perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetisi karyawan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan 

proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik. Sebenarnya 

kualitas dan kompetisi karyawanlah yang dapat memastikan  terlaksananya 

proses pengendalian yang baik. 

c. Struktur organisasi 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab 

yang ada dalam organisasi. 

d. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan 

komitenya 



Dewan direksi merupakan perantara yang menghubungkan pemegang 

saham selaku pemilik organisasi dengan manajemen yang bertanggung 

jawab menjalankan organisasi. Pemegang saham mengontrol manajemen 

melalui fungsi dewan direksi dan komitenya. 

e. Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab 

Pada struktur organisasi formal, dokumen tertulis sering digunakan untuk 

mengindikasikan pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam 

organisasi. 

f. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur 

Personel seharusnya kompeten dan memiliki kemampuan atau 

mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan pekerjaan yang harus 

mereka lakukan. Personel merupakan kunci dalam pengendalian. 

2. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko, komponen kedua dari pengendalian internal, merupakan 

proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang dapat 

mempengaruhi tujuan perusahaan. 

Risiko dapat muncul atau berubah dari risiko : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi yang memaksa tekanan baru atau 

berubah pada perusahaan. 

b. Personel baru yang memegang pemahaman pengendalian internal yang 

berbeda atau tidak memadai. 

c. Sistem informasi yang direkayasa kembali atau baru yang mempengaruhi 

pemrosesan data. 

d. Pertumbuhan yang signifikan dan cepat yang menyaring pengendalian 

internal yang ada. 

e. Penerapan teknologi baru ke proses produksi atau sistem informasi yang 

mempengaruhi pemrosesan transaksi. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan 

baik. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang 



dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian tertentu dapat tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material 

dalam organisasi : 

a. Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang 

seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan 

kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan tugas mereka. 

b. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi manajemen. 

c. Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan 

otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk 

memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait. 

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi 

yang baik membutuhkan manual prosedur yang memadai, maupun kebijakan 

serta berbagai jenis dokumentasi lainnya. 

5. Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan. Fungsi audit internal merupakan suatu fungsi yang 

biasanya ada dalam perusahaan besar untuk mengawasi dan mengevaluasi 

pengendalian secara terus menerus. Tujuan audit internal adalah untuk 

melayani manajemen dengan menyediakan bagi manajemen hasil analisis dan 

hasil penilaian aktivitas dan sistem seperti : 

a. Sistem informasi organisasi 

b. Struktur pengendalain internal organisasi 

c. Sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan operasi, prosedur, dan 

rencana 

d. Kualitas kinerja personel organisasi 


