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2.1. Sistem Informasi Akuntansi 

       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 kerja sama dan mendelegasikan sebagian wewenang serta tanggung 

jawabnya 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 akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstuktur 

yang berguna bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan dan 

juga sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan itu sendiri. 

 

2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

       Sistem dirancang oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berguna 

bagi pihak ektern 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 

setiap program yang telah ditetapkan dalam organisasi. Kebutuhan informasi dalam 



menunjang kelancaran tugas-tugas manajemen atau untuk menghasilkan informasi 

yang akurat, tepat waktu dan relevan. 

       Menurut W.Gerald Cole yang dikutip oleh S.P.Hariningsih dalam bukunya 

Sistem Informasi Akuntansi (2006:2) adalah sebagai berikut : 

 “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling    

berhubungan yang sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”.  

       Menurut Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi 

(2004:18) adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 

       Menurut Robert G Murdick yang diterjemahkan oleh Drs. La Midjan, Ms, 

Ak. Dan Drs. Azhar Susanto, Mbus, Ak. Dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi II (2004:13) adalah sebagai berikut : 

“Sistem dapat didefinisikan adalah suatu kumpulan dari komponen–

komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan “. 

       Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai tambah. 

informasi yang dihasilkan adalah informasi yang berguna untuk pengambilan 

perusahaan. Pengertian informasi menurut  Bary E Cushing dalam bukunya 

Accounting Information and Business Organizations yang dialihbahasakan oleh 

Dr.H.. La Midjan dan Azhar (2000:8) adalah sebagai berikut : 

“Informasi diartikan sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data 

yang  telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”. 

       Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

berguna yang diolah 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. 

       Secara sederhana peranan akuntansi didalam perusahaan adalah menghasilkan 

informasi yang digunakan manajer untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi 

perusahaan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen terutama 



mengenai data keuangan perusahaan. Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa 

bisnis ( language of bussines ), perubahan yang cepat dalam masyarakat kita telah 

menyebabkan semakin kompleknya bahasa tersebut, yang digunakan untuk 

mencatat, mengihtisarkan, melaporkan dan menginterpretasikan data dasar 

ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota 

masyarakat lainnya. 

       Definisi  akuntansi menurut Warren, Reeve dan Fess dalam bukunya 

Accounting (2005:10) yang dialihbahasakan oleh Aria Farahmita, SE, Ak. dan 

Taufik Hendrawan, SE, AK. Adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan 

laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja ekonomi 

dan kondisi perusahaan”.  

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

bukunya Sistem Informasi Akuntansi II (2002:12) adalah sebagai berikut  

“Akuntansi adalah 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 

ditujukan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomis”. 

       Pengertian Sistem Informasi menurut S.P. Hariningsih (2006:26) adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para 

pemakai”. 

 



       Sistem Informasi sesuai dengan yang dikemukakan oleh S.P. Hariningsih 

(2006:13) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari kegiatan 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

a. Input 

Menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. 

b. Proses 

Menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu 

informasi yang bernilai tambah. 

c. Output 

Suatu kegatan untuk menghasilkan informasi suatu informasi dari tersebut. 

d. Penyimpanan  

Suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 

e. Control 

Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

       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 dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan 
memproses data-data”. 



       Menurut Steve A Moscove yang dikutip oleh Zaki Baridwan dalam buku 

yang berjudul Sistem Akuntansi Penyusunan prosedur dan metode (2003:5) 

menyatakan bahwa :  

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen organisasi yang 
mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan 
mengkomuniasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan 
keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan 
kreditur ) dan pihak-pihak luar (terutama manajemen)”. 
 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bordnar dan William 

yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2001:1) adalah sebagai berikut : 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya. Seperti manusia 

dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi”.  

       Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut J.W.Neuner yang 

dialih bahasakan 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”. 
 
       Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah data transaksi, lalu 

menganalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan 

perusahaan. 

 

2.1.2. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

       Sistem informasi akuntansi sesuai dengan yang dikemukakan oleh La Midjan 

dan Azhar Susanto (2001:31), terdiri dari beberapa unsur-unsur sebagai berikut :  

1) Formulir 

Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi yang terdiri dari 

kolom-kolom. Formulir merupakan salah satu unsur dari sistem informasi 



akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi dan juga merupakan 

bukti tertulis dengan transaksi. Formulir juga sering juga disebut dokumen.  

 Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk : 

a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan.  

b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 

kejadian dalam bentuk tulisan. 

d. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain didalam 

organisasi yang sama atau keorganisasi lain. 

 Prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir : 

a. Sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir 

b. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data, Sekali data terkumpulkan 

dari sumbernya, data harus direkam sedemikian rupa dalam formulir, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen. 

c. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas.  

d. Unsur internal check dalam merancang formulir. 

Unsur internal check yang harus ada daam perancangan formulir sehingga 

dapat mendukung terciptanya praktik yang sehat. Adanya penggunaan 

formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh bagian yang berwenang. 

e. Nama formulir. 

f. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. 

g. Nomor identifikasi pada setiap formulir. 

h. Pencantuman nomor urut cetak. 

i. Formulir ganda 

Formulir ganda adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan 

tembusannya. 

2) Catatan-catatan 

Yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang bersumber dari                           

formulir. 



       Jenis-jenis catatan : 

a. Buku Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya, seperti telah disebutkan diatas, 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-laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula 

terdapat kegitan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa 

jumlah transaksi tertentu) kemudian di posting (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) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-

unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening 

buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang sebagai 

sumber informasi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan. 

c. Buku Pembantu  

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). 

Buku pembantu itu 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 mempertanggung jawabkan hasil akhir dari suatu tugas, dapat disajkan 

dalam bentuk : neraca, laporan laba rugi, 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 

pemakai  dalam proses pengambil keputusan. 

c.  Keandalan  

Agar bermanfaat informasi juga harus handal, 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. 

 

 



2.1.3. Tujuan Utama Sistem Informasi Akuntansi 

       Tujuan  penyusunan sistem informasi akuntansi pada umumnya adalah untuk 

menjamin dan mengamankan aktivitas-aktivitas milik perusahaan dengan 

mengandalkan pengendalian intern 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 I” 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 cek 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 intern (internal check). 

c. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha  

Ini berarti bahwa untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin. 

      Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam mempertimbangkan 

penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan informasi dan metode 

internal check atau pengendalian intern harus selalu dipertimbangkan 

keseimbangan antara “manfaat” dengan “biaya”. 

 

2.2. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

       Penerimaan kas merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang dapat 

mendatangkan pendapatan yang merupakan sumber hidup perusahaan. Penerimaan 

kas berasal dari dua sumber utama : penerimaan kas dari penjualan tunai dan 

penerimaan kas dari piutang. 

 

 



2.2.1 Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

       Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran harga telebih dahulu sebelum barang diserahkan 

oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang 

kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai, kemudian 

dicatat oleh perusahaan. 

       Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan berasal dari transakti 

penjualan tunai. Berdasarkan pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai mengharuskan : 

a. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank dalam 

jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk 

melakukan internal check. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu 

kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan 

transaksi penerimaan kas. 

       Menurut Mulyadi (2003:458) sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

dibagi menjadi tiga prosedur sebagai berikut : 

1) Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales 

       Dalam penjualan ini pembeli dating ke perusahaan, melakukan pemilihan 

barang atau produk yang akan dibeli, lalu melakukan pembayaran ke kasir dan 

kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sales, perusahaan 

menerima uang tunai, cek pribadi (personal check), atau pembayaran langsung dari 

pembeli dengan credit card, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. 

       Penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur 

sebagai berikut : 

a. Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales personal) di 

bagian    penjualan. 

b. Bagian kassa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa uang 

tunai, cek pribadi (personal check) atau kartu kredit. 



c. Bagian penjualan memerintahkan kepada bagian pengirim untuk 

menyerahkan barang kepada pembeli. 

d. Bagian pengirim menyerahkan barang kepada pembeli. 

e. Bagian kassa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 

f. Bagian akuntansi mencatat pendapatan tunai dalam jurnal penjualan.  

g. Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam 

jurnal penerimaan kas. 

       Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual (bank yang penjual 

memiliki rekening giro didalamnya), kemudian akan mengurus check clearing 

tersebut ke bank pembeli (bank yang pembeli memiliki rekening giro didalamnya). 

Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, langsung menambah saldo rekening 

giro penjual setelah dikurangi dengan credit card fee. 

2) Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales (cod sales) 

       Cash on delivery sales (COD Sales) adalah transaksi penjualan yang 

melibatkan kantor pos, perusahaan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan 

dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales merupakan sarana untuk 

memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang 

bagi pembeli dan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sales melalui pos 

belum merupakan sistem penjualan yang umum berlaku di Indonesia. COD sales 

melalui pos dilaksanakan dengan proses sebagai berikut : 

a. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. 

b. Penjual mengirim barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi 

formulir COD sales di kantor pos. 

c. Kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sales sesuai 

dengan instruksi penjualan kepeda kantor pos penerima. 

d. Kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales 

memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya barang COD sales. 

e. Pembeli membawa surat panggilan kekantor penerima dan melakukan 

pembayaran sejumlah uang yang tercantum didalam formulir COD sales 



kantor pos penerima menyerahkan kepada pembeli, dengan diterimanya kas 

dari pembeli. 

f. Kantor pos menerima pemberitahuan kepada penjual bahwa COD sales 

telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang 

diterima dari pembeli. 

3) Prosedur penerimaan kas dari credit card sales 

       Sebenarnya credit card bukan merupakan suatu tipe penjualan umum namun 

merupakan suetu tipe penjualan umum namun merupakan salah satu pembayaran 

bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik 

bagi pembeli maupun penjual. Credit card dapat merupakan sarana bagi pembeli, 

dalam over the counter sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya 

dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over the counter sales, 

pembeli datang ke perusahaan lalu melakukan pemilihan barang atau produk yang 

akan dibeli, kemudian melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu 

kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau angkutan umum, pembeli 

tidak perlu datang ke perusahaan penjual. 

       Pembeli melakukan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit, dalam 

pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan penjual melakukan 

penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. 

 

2.2.2. Penerimaan Kas dari Piutang 

       Sumber penerimaan kas suatu perusahaan biasanya berasal dari pelunasan 

piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual 

melalui penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

cara barang yang akan dijual diserahkan terlebih dahulu kepada pembelisehingga 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pembeli dan 

penerimaan kas berasal dari pelunasan piutang dari pembeli. Berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin 

diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan bukan oleh karyawan yang tidak 

berhak menerimanya. 



       Untuk diterimanya kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang 

mengharuskan : 

a. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah 

bukuan melalui rekening bank (giro bilyet ). Jika perusahaannya menerima 

kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya atas nama perusahaan, akan 

menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank 

perusahaan. 

b. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke 

bank dalam jumlah penuh. 

Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai maupun penerimaan kas dari piutang adalah:  

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli 

untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

b. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari 

berbagai fungsi ke bank dalam jumlah penuh. 

c. Fungsi Gudang  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

d. Fungsi Pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

e. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan keuangan.  

 

 

 



f. Fungsi Penagihan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur 

perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi. 

g. Fungsi Pemeriksaan Intern 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang 

ada di tangan fungsi kas secara periodik. 

       Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai maupun penerimaan kas dari piutang adalah : 

a. Faktur Penjualan Tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen  mengenai transaksi penjualan tunai. 

b. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

c. Credit Card Sales Slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang menjadi 

anggota kartu kredit. 

d. Rekap Harga Pokok Penjualan 

Dokuman ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokok produk yang dijual selama satu periode. 

e. Kwitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan 

bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. 

       Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai maupun penerimaan kas dari piutang adalah : 

a. Jurnal Penjualan  

Jurnal yang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas 

data penjualan. 

 



b. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. 

c. Jurnal Umum 

Data transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

d. Kartu Persediaan  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan 

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok 

produk yang dijual.  

e. Kartu Gudang  

Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi 

data kuantitas persediaan yang disimpan digudang. 

      Jaringan prosedur yang membentuk sistem menurut Mulyadi (2001:469) 

adalah : 

1) Prosedur Oder Penjualan.  
2) Prosedur Penerimaan Kas. 
3) Prosedur Penyerahan Barang. 
4) Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai. 
5) Prosedur Penyetoran Kas ke Bank. 
6) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas.  
7) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan. 

 

2.3. Pengendalian Intern 

2.3.1. Pengertian Pengendalian Intern  

       Pada dasarnya sistem pengendalian intern telah dikembangkan dalam 

mengamankan harta milik perusahaan. Menurut AICPA (American Institute 

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

“Sistem pengendalian intern 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 pimpinan perusahaan”. 



       Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern meliputi organisasi, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dalam 

perusahaan yang memberikan jaminan memadai agar tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai. 

 

2.3.2. Tujuan Pengendalian Intern 

       Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:163) adalah 

sebagai berikut : 

1) Menjaga Kejayaan Organisasi. 

2) Mengecek Ketelitian dan Keandalan data akuntansi. 

3) Mendorong Efisiensi.  

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

       Seperti telah disebutkan dalam pengertian pengendalian intern, tujuan utama 

dari pengendalian intern adalah  

a. Keandalan Pelaporan Keuangan  

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan 

merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan, dan 

lain-lain, baik secara fisik maupun administrative, Untuk mengawasi 

kemungkinan tersebut, maka perlu dirancang berbagai metode dan cara-

cara tertentu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Data akuntansi harus 

terus menerus diuji coba (internal check) agar kualitas data akuntansi 

tersebut dapat dipertahankan. Untuk melakukan uji coba, maka perlu 

dipisahkan berbagai fungsi yang ada dalam struktur organisasi perusahaan 

terutama yang menyangkut suatu transaksi keuangan. Laporan keuangan 

dan laporan manajemen  yang dihasilkan dari catatan-catatan akuntansi 

yang telah diuji secara otomatis, akan menghasilkan laporan keuangan yang 

terkendali ( built in control ). 

b. Kepatuhan terhadap hukum dan Peraturan yang berlaku 

Kebijaksanaan pimpinan merupakan alat pengendalian yang penting 

didalam perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. 



Dengan kebijaksanaan tersebut pimpinan perusahaan dapat mengendalikan 

berbagai aktivitas perusahaan khususnya pengeluaran antara lain biaya, dan 

penerimaan antara lain pendapatan. 

c. Efektivitas dan Efisiensi Operasi 

Dengan digunakannya berbagai metode dan prosedur pengendalian biaya 

melalui penyusunan budget (anggaran), biaya standar. Anggaran dan biaya 

standar akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya dengan 

tujuan akhir menciptakan efesiensi. 

 

2.3.3. Unsur-unsur Pengendalian Intern 

       Sedangkan menurut Alvin A.Arens-James K Loebbeoke yang diterjemahkan 

oleh Amir Abadi Jusuf (2001:264), unsur-unsur pengendalian inter yaitu sebagai 

berikut :  

1) Pemisahan tugas yang cukup 

Dalam hal ini ada empat pedoman umum yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya salah saji baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja maupun tidak disengaja, bagi auditor mempunyai kepentingan 

khusus. Keempat pedoman itu diantaranya : 

a. Pemegang (Custody) aktiva dari akuntansi. 

b. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang 

bersangkutan. 

c. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab 

pembukuan. 

d. Pemisahan tugas dalam PDE (Pemprosesan Data Electrinic). 

2) Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas 

Setiap transaksi harus diotorisasi kalau pengendalian ingin memuaskan. 

Jika setiap orang didalam organisasi dapat memperoleh atau 

menggunakan aktiva sesuka hatinya, kemungkinan akan terjadi suatu 

kekacauan. 

 



3) Dokumen dan catatan yang memadai  

Dokumen dan catatan adalah objek fisik, dimana transaksi dimasukkan 

dan diikhtisarkan, yaitu mencakup bermacam-macam unsur seperti faktur 

penjualan, permintaan pembelian, buku tambahan, jurnal penjualan, dan 

kartu absent (time card). 

4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan perusahaan  

Dalam hal ini jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan 

catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan 

secara fisik. 

5) Pengecekan independen atas pelaksanaan 

Kategori terakhir dari pengendalian intern ini adalah penelaahan secara 

hati-hati dan berkesinambungan atas keempat unsur yang lainnya. 

Kebutuhan pengecekan independen meningkat karena pengendalian 

interncenderung untuk merubah setiap saat kalau tidak terdapat 

mekanisme penelaahan yang rutin. 

 

2.3.4. Keterbatasan Pengendalian Intern 

       Keterbatasan pengendalian intern adalah kondisi yang menyebabkan tidak 

tercapainya sistem tersebut dengan memuaskan. Penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern dimaksudkan untuk menciptakan suatu alat yang dapat 

membantu tercapainya pelaksanaan usaha yang efektif dan efisien serta dapat 

membatasi peluang terjadinya pemborosan atau memperkecil kemungkinan 

timbulnya kecurangan-kecurangan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dalam 

sistem itu sendiri. 

       Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern menurut IAI pada tahun 2001 : 

       Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasi, pengendalian intern 

hanya dapat memberikan keyakinan bagi manajemen dan dewan komisaris 

berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern. Kemungkinan pencapaian 

tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian 

intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam 



pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak 

karena kegagalan yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan yang bersifat 

sederhana. Disamping itu pengendalian tidak dapat efektif karena adanya kolusi 

diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian 

intern. 

       Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian 

intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. 

Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus 

dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran tepat biaya 

dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. 

       Adat istiadat, kultur, dan corporate governance system dapat mencegah 

terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak 

merupakan pencegahan yang bersifat mutlak.  

       Sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan tidak mungkin 

dilaksanakan secara ideal dikarenakan batas-batas tertentu yang tidak 

memungkinkan pengendalian umum tercapai, hal ini disebabkan oleh : 

1) Kesalahan dalam pertimbangan; seringkali manajemen dan personel lain 

dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2) Gangguan; gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat 

terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan 

perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau 

dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3) Kolusi; tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi 

dapat menyebabkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 

melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau 

tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian intern yang 

dirancang. 



4) Pengabaian oleh manajemen; manajemen dapat mengabaikan kebijakan 

atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti 

keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan 

atau kepatuhan semu. 

5) Biaya lawan manfaat; biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 

sistem pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 

dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik 

biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen 

harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur 

pengendalian intern.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


