
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 
 

2.1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

System informasi akuntansi bagi suatu perusahaan berfungsi untuk 

mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai 

informasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas yaitu tepat waktu, relevan dan 

dapat dipercaya. 

 

2.1.1 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

Menurut Barry E. Cushing yang doterjemahkan oleh La Midjan 

dalam buku Sistem Informasi Akuntansi l adalah sebagai berikut : 

“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 pemrosesan data”. (2000;11) 
 

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi dalam 

organisasi yang terstruktur menjadi sustu informasi keuangan yang berguna 

untuk penganmbilan keputusan oleh pihak-pihak intern maupun ekstern 

serta berguna untuk memperlancar operasi perusahaan. 

2.1.2 UNSUR-UNSUR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi, unsure-unsur yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan system informasi akuntansi sebagai berikut : 

1. Sifat dan jenis usaha yang harus dijalankan perusahaan. 

2. Informasi yang bagaimana yang diperlukan oleh perusahaan dan kapan 

informasi tersebut diperlukan. 

3. Formulir-formulir, buku-buku yang diperlukan oleh perusahaan dalam 

setiap transaksi yang terjadi. Unsur yang satu ini merupakan unsure pokok 

sistem informasi akuntansi. 
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Menurut Mulyadi dalam  buku Sistem Akuntansi, unsur pokok sistem 

informasi akuntansi : 

1. Formulir 

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas 

secarik kertas. Formulir sering juga disebut dengan istilah media, karena 

formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi ke dalam catatan akuntansi. Contoh formulir adalah faktur 

penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengklarifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber 

informasi pencatatandalam jurnal ini adalah formulir. Contoh jurnal adalah 

jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal 

penjualan dan jurnal umum. 

3. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-

rekening dalam buku besar ini di sediakan sesuai sengan elemen-elemen 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu ini 

terdiri dari     rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan 

yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan 

Hasil akhir laporan akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan 

harga produksi, laporan biaya pemasaran dan laporan harga pokok 

penjualan. 
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2.1.3 TUJUAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

Pada dasarnya tujuan penyususnan sistem informasi akuntansi bagi 

perusahaan adalah sama yaitu untuk mengamankan aktiva – aktiva milik 

perusahaan, menjamin ketelitian dan ketetapan atas informasi – informasi yang 

dihasilkan serta memperbaiki pengendalian akuntansi dean pengecekan intern. 

Menurut La Midjan dalam buku Sistem Informasi Akuntansi  I, penyusunan 

sistem informasi akuntansi mempunyai tujuan utams sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi yang tepat waktu, tepat 

guna dan terpercaya. Dengan kata lain system informasi akuntansi harus 

dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan.  

2. Untuk meningkatkan metode internal cek atau pengendalian, yaitu metode 

internal cek dan pengendalian yang diperlukan agar dapat mengamankan 

kekayaan mengandung kegiatan internal cek atau pengendalian intern. 

3. Harus dapat menekan biaya – biaya tata usaha, ini berarti bahwa dipihak 

lain biaya tata usaha menerapkan sistem informasi akuntansi harus seefisien 

dan semurah mungkin 

4. Sifat dan jenis usaha yang harus dijalankan perusahaan. 

5. Informasi yang bagaimana yang diperlukan oleh perusahaan dan kapan 

informasi tersebut diperlukan. 

6. Formulir-formulir, buku-buku yang diperlukan oleh perusahaan dalam 

setiap transaksi yang terjadi. Unsur yang satu ini merupakan unsur pokok 

system informasi akuntansi. 

Menurut Mulyadi dalam  buku Sistem Akuntansi, unsur pokok sistem 

informasi akuntansi : 

6. Formulir 

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas 

secarik kertas. Formulir sering juga disebut dengan istilah media, karena 

formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi ke dalam catatan akuntansi. Contoh formulir adalah faktur 

penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

 6



7. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengklarifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber 

informasi pencatatandalam jurnal ini adalah formulir. Contoh jurnal adalah 

jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal 

penjualan dan jurnal umum. 

8. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-

rekening dalam buku besar ini di sediakan sesuai sengan elemen-elemen 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

9. Buku pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu ini 

terdiri dari     rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan 

yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

10. Laporan 

Hasil akhir laporan akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan 

harga produksi, laporan biaya pemasaran dan laporan harga pokok 

penjualan 

2.2 BANK 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. 

Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat 

yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah 

dan pembayaran lainnya. 
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2.2.1 PENGERTIAN BANK 

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 novembar 

1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa : 

BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
 
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuanangan. 

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan 

funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mencari dana dengan car 

membeli dari masyarakat luas. 

Pembelian dana dari masuyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar nasyarakat mau menanamkan dananya dalam 

bentuk simpanan.  

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dalam masyarakat, maka 

oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam 

pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) 

dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. 

 

2.2.2  FUNGSI DAN MANFAAT BANK 

Menurut Ruddy Tri Santoso dalam buku Mengenal Dunia Pebankan, wujud 

utama fungsi bank sebagai perantara keungan tercermin melelui produk jasa yang 

dihasilkannya, antara lain: 

- Menerima titipan pengiriman uang 

- Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga 

- Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito 

- Mnyalurkan dana melalui pemberian kredit 

 8



- Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri 

Menurut Ruddy Tri Santoso dalam buku mengenal dunia perbankan, 

manfaat jasa-jasa perbankan sebagai berikut : 

1. Working balance, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu 

bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran 

pembayaran transaksi tersebut. 

2. Investment fund, sebagai tempat investasi dari idle fund dengan harapan 

dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya. 

3. Saving purpose, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara 

fisik (pencurian) maupun cesara moril (inflasi dan devaluasi). 

2.2.3 JENIS BANK 

Menurut Kasmir dalam biku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dalam 

praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang 

diatur dalam Undang-undang Perbankan. 

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapt ditinjau dari berbagai segi antara 

lain : 1. Dilihat dari segi fungsinya 

a. Bank umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensial dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintad pembayaran. 

b. Bank perkeriditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah : 

a.    Bank milik pemerintah 

Dimana baik akte maupaun modalnya dimiliki oleh pemerintah 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 
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Contoh bank milik pemerintah adalah BNI’46, BRI, BTN. Sedangkan 

bank milik pemerintah daerah antar lai BPD Jawa Barat, BPD DKI 

Jakarta, BPD Sumatera Selatan BPD lainnya. 

b.   Bank milik swasta nasiosal 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, oleh karena 

itu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, BCA, 

BankBumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Niaga, 

Bank Universal dan BII. 

 c.  Bank milik koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hokum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum 

Koperasi Indonesia. 

 d.  Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki 

oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain Bank of Amerika, 

Bank of Tokyo, City Bank, Standard Charered Bank dll. 

 e.  Bank milik campuran  

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain Mitsubishi 

Buana Bank, Ing Bank dan Sanwa Indonesia Bank. 

3 Dilihat dari segi status 

Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah prosuk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah : 

a.  Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 
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b.  Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk mmelaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas Negara. 

4 Dilihat dari segi cara menentukan harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik 

harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu : 

 a.   Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

       Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para      

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode yaitu : 

 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan dan                             

produk pinjamannya 

2.Untuk jasa-jasa bank linnya pihak perbankan barat menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase 

tertentu. 

b.   Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hokum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah 

dasar hukumnya adalah alquran dan sunnah rosul. Bank berdasarkan prinsip 

syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah  bunga adalah riba. 
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2.3 KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI 

2.3.1 Pengertian Kredit Modal Kerja Kontruksi 

Kredit Modal Kerja Kontruksi merupakan jenis modal kerja yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan sarana fisik umum dan/atau pribadi 

seperti gedung, industri, atau pabrik, dan atau irigasi, jalan atau jembatan, listrik, 

pencetakan sawah, jaringan telepon dan proyek transmigrasi 

Adapun hal-hal yang perlu dipaparkan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Kredit Modal Kerja Konstruksi adalah sebagai berikut : 

A. Pengertian Usaha Kontruksi 

Usaha kontruksi adalah kegiatan yang bergerak dibidang pembanguan 

sarana fisik maupun pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja. Ke 

dalam kegiatan sarana fisik ini termasuk pembangunan pekerjaan sipil dan 

engineering (rekayasa), sedangkan ke dalam sarana pengadaan termasuk kegiatan 

pengadaan barang dan jasa. 

Usaha kontruksi di Indonesia dibrdakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, 

sebagai berikut : 

1. Konstruksi yaitu kegiatan idang pembangunan fisik dan engineering, antara lain 

seperti gedung, industri atau pabrik, dam atau irigasi, jalan atau jembatan, 

listrik, pencetakan sawah dan proyek transmigrasi. Adapun pelaksanaan 

kegiatannya (perusahaan pelaksana) dikenal sebagai kontraktor. 

2. Pengadaan, yaitu kegiatan yang bergerak di bidang pengadaan barang (goods) 

dan jasa. Adapun perusahaan pelaksana pengadaan barang disebut supplier 

(leveransir) dan pengadaan jasa disebut konsultan. 

3. Developer, yaitu kegiatan yang bergerak dibidang pembangunan proyek 

perumahan dalam rangka fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) BTN atau 

bank- bank lainnya. Dalam hal mendapat fasilitas kredit kontruksi sebagai 

proyek prioritas, real estate. Tidak digolongkan sebagai kontrakting. 
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B. Ciri khas Kegiatan Konstruksi 

Kegiatan kontruksi menurut hasil kegiatnnya, diantaranya dapat berupa 

Bangunan tempat tinggal atau perusahaan 

1. Bangunan tempat usaha atau sarana, seperti perkantoran, pertokoan, 

perbelanjaan atau pasar, perhotelan, bangunan sekolah dan tempat rekreasi 

2. Bangunan industri atau  prasarana seperti pabrik, jalan atau jembatan, pengairan 

atau irigasi dan trnsmigrasi. 

   Sedangkan menurut sifat pekerjaannya dan kegiatan kontrakting, 

memiliki cirri sebagai berikut : 

1. Fleksibel, yakni usaha kontrakting mempunyaisifat mudah dibentuk dan mudah 

dibubarkan, terutama terjadi pada usaha kontrakting oportunis dan tidak 

bonafide serta tidak memiliki asset dan sarana yang memadai. 

2. Resiko tinggi, yakni usaha kontrakting memerlikan perhitungan dan 

kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaan teknis pekerjaannya, pengelolaan 

keuangan serta dananya dan ketepatan waktunya. Hal ini merupakan factor 

yang menentukan terjadinya biaya dan risiko tinggi 

3.  Persaingan Ketat 

Usaha kontrakting yang memiliki perkembangan yang sangat pesat disertai 

kemudahan – kemudahan dalam hal peraturan pembentukan usaha kontrakting 

dapat menyebabkan persaingan yang sangat ketat. 

4    Keterampilan tinggi 

Usaha kontrakting dengan sifat pekerjaan yang beraneka ragam dan kompleks 

dalam penangannya setiap perudahaan kontrakting memerlukan peralatan dan 

teknologi yang semakin canggih. Dan yang terpenting adalah memiliki tenaga 

propesional yang memiliki berbagai keahlian terutama dalam bidang kontruksi. 

Secanggih apapun teknologi yang dimilki tetapi tenaga kerja yang dimilki 

kurang ahli dalam mengoperasikan teknologi tersebut maka teknologi yang 

dimiliki tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bahkan para pesaing dapat 

mengungguli perudahaan tersebut. 
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5.   Modal Besar 

Usaha kontrakting yang memiliki sifat pembayaran berdasarkan hasil prestasi 

pekerjaan yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pekerjaan yang sedang 

ditangani membutuhkan modal pendahuluan dan modal kerja yang cukup besar. 

Modal kerja yang dibutuhkan dapat mencapai 40 % hinggs 60 % dari nilai 

kontrak yang disepakati. Modal kerja pada usaha kontrakting pada umumnya 

merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan sampai penerimaan tahap pertama. 

Besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan tergantung dari biaya mobilitas 

alat dan tenaga kerja, biaya material yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek, 

biaya overhead dan upah kerja, sistem pembayaran kontrak yang disepakati 

sebelum pengerjaan proyek, uang muka proyek yang diperoleh kontraktor. 

2.4 HUBUNGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

DENGAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI. 

Efektivitas menurut pendapat beberapa ahli seperti Randhall S. Schuler 

dan Susan E. Jakson dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai 

berikut : 

“Efektivitas adalah mutu yang tinggi dari produk yang dihasilkan” 

(1997:5) 

Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas sebagai suatu tindakan 

serta kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian tujuan dari sistem informasi akuntansi yaitu, mengamnkan harta 

perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan 

efisiensi perusahaan dan ketaatan pada kebijakan perusahaan. Bank menyediakan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan uang untuk dipinjamkan kepada 

pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian apabila 

pemberian kredit modal kerja kontruksi kepada pihak lain disetujui oleh Bank, 

maka sejak saat itu uang bank berpindah kepada pihak lain. Hal ini mengandung  

resiko bahwa bank bisa saja kehilangan assetnya. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya haruslah selektif, yakni 

kepada pihak (calon debitur) manapun yang dianggap oleh pihak bank melalui 

penganalisaan dan mampu membayar pokok berikut bunga kreditnya sesuai dengan 
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kesepakatan pihak bank dengan debiturnya sehingga tercipta efektivitas pemberian 

kredit. 
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