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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Gambaran Umum Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu perangkat  yang digunakan 

untuk mengawasi aktivitas- aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi atau 

perusahaan sehingga dapat menilai seberapa baik kinerja perusahaan atau 

organisasi tersebut. Bagi suatu perusahaan sistem informasi akuntansi dibangun 

dengan tujuan utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai 

sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam 

pemakai informasi akuntansi. Tanpa adanya sistem informasi akuntansi yang 

memadai, maka perusahaan tidak akan memperoleh informasi yang cukup dan 

akan sulit dalam menjalankan fungsinya dengan baik.  

 Sistem informasi akuntansi memberikan gambaran yang jelas kepada 

suatu perusahaan tentang bagaimana menjalankan perusahaan melalui 

penetapan tanggung jawab dari prosedur- prosedur yang ada pada sistem 

informasi akuntansi di perusahaan tersebut. Untuk memahami lebih jauh dari 

sistem informasi akuntansi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa 

pengertian dari sistem, informasi dan akuntansi. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem merupakan tata cara atau sistematika dari suatu kegiatan yang 

harus dilakukan. Sistem adalah kesatuan komponen yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu.  
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Pengertian sistem menurut James A. Hall (2001:5)  :   

“Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen- komponen 

yang saling berkaitan ( Intereleted) atau subsistem- subsistem  yang 

bersatu untuk mencapai tujuan yang sama ( common purpose)”.   

Sedangkan, menurut Marshall B. Romey dan Paul John Steinbart 

(2006:2)  : “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih kompon en- 

komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi  untuk 

mencapai suatu tujuan”.   

Dari definisi sistem tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah kumpulan dari komponen- komponen yang saling berhubungan satu 

sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. 

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi memegang peranan penting dalam semua pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan seorang manajer dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah yang 

memiliki suatu arti dan digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan.  

  Pengertian informasi menurut Marshall B. Romey dan Paul John 

Steinbart (2006:11) :  

“Informasi adalah data yang telah diatur dan dipros es untuk 

memberikan arti”.   
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Sedangkan, menurut Krismiaji (2002:15) :  

“Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan  telah memiliki 

kegunaan dan manfaat”.  

Dari kedua definisi informasi diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

informasi adalah suatu data yang telah diproses dan terorganisasi sehingga 

memiliki manfaat atau kegunaan.  

Karakteristik informasi yang berguna menurut Marshall B. Romey dan 

Paul John Steinbart  (2006:12) adalah informasi yang : 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan 

secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek- aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas- aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat 

keputusan. 
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5. Dapat dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai 

dan jelas. 

6. Dapat diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang 

baik, bekerja secara independen dan masing- masing akan menghasilkan 

informasi yang sama. 

 

2.1.2.1 Bentuk Informasi 

Bentuk dari informasi Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:28) 

adalah sebagai berikut : 

1. Berwujud 

Artinya ada bentuk fisiknya seperti meja, teks, gambar, grafik dan lain- 

lain. Bentuk informasi yang tertulis dinamakan written information system. 

2. Tidak berwujud 

Artinya tidak ada bentuk fisiknya, informasi ini berbentuk suara disebut 

oral information system.  

 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Istilah sistem informasi mengarah pada penggunakan teknologi komputer 

di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai.  

Pengertian sistem informasi menurut George H. Bodnar dan William S. 

Hopwood (2003:5)  : 
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“Sistem informasi “berbasis komputer” adalah kumpul an perangkat 

keras ( hardware) dan perangkat lunak ( software) yang dirancang 

untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfa at”. 

 Sedangkan menurut James A. Hall (2001:7).  

“Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana 

data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan di distribusikan 

kepada pemakai”.  

 Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa sistem 

informasi merupakan rangkaian prosedur untuk mengubah data yang telah 

dikumpulkan menjadi informasi yang bermanfaat. Adapun jenis sistem informasi 

berbasis komputer menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood  (2003:6) 

terdiri dari : 

1. Pengolahan data elektronik (PDE) – electronic data processing adalah 

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data yang 

berorientasi pada transaksi dalam suatu organisasi 

2. Sistem informasi manajemen (SIM) menguraikan penggunaan teknologi 

komputer untuk menyediakan informasi yang berorientasi pada 

keputusan untuk para manajer. 

3. Sistem pendukung keputusan – decission support system (DDS). Dalam 

sistem ini data diproses ke dalam format pengambilan keputusan bagi 

kepentingan pemakai akhir. 

4. Sistem pakar – exspert  system (ES) adalah sistem informasi berbasis 

pengetahuan yang memanfaatkan pengetahuannya tentang bidang 

aplikasi tertentu untuk bertindak seperti konsultan ahli bagi pemakainya. 
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5. Sistem informasi eksekutif – executive information system (EIS) dibuat 

bagi kebutuhan informasi stratejik manajemen tingkat puncak.  

6. Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer untuk 

mengubah data akuntansi menjadi informasi.   

Dari penjelasan mengenai sistem informasi diatas maka dapat 

disimpulkan 

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi. 

  

2.1.4 Pengertian Akuntansi  

Menurut  Azhar Susanto  (2004:74 ) mendefinisikan akuntansi sebagai  : 

“Sistem informasi yang menghasilkan informasi/lapor an untuk 

berbagai kepentingan baik individu atau kelompok te ntang 

aktifitas/operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan s uatu 

organisasi”.   

 

Sedangkan menurut Aliminsyah dan Padji (2003 : 162)  : 

 
“Akuntansi ( Accounting) adalah suatu disiplin yang menyediakan 
informasi penting sehingga memungkinkan adanya pela ksanaan dan 
penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akunt ansi dapat pula 
didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, m engukur dan 
melaporkan keputusan yang jelas dan tegas bagi mere ka yang 
menggunakan informasi tersebut”. 
 

Dari definisi akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi  

merupakan suatu proses (sistem informasi) pengidentifikasian, pengukuran dan 

pelaporan keputusan keuangan dalam suatu organisasi. 
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2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut  La Midjan dan Azhar 

Susanto yang dikutip dari Barry E. Cushing (2000:11)  : 

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat s umber 
manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajib an untuk 
menyajikan informasi keuangan dan juga informasi ya ng diperoleh 
dari pengumpulan dan pemrosesan data”.  
 

Sedangkan menurut  Azhar Susanto (2004:82)  : 

 

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan (integr asi) dari sub- 
sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisi k yang saling 
berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis 
untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan  masalah 
keuangan menjadi informasi keuangan”.     
 
 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan kumpulan dari komponen baik fisik maupun non fisik dalam suatu 

organisasi yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk 

menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan 

pemrosesan data. 

 

2.1.6 Unsur- unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem akuntansi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan 

mempunyai karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan dan 

kebutuhan pada perusahaan yang bersangkutan. Suatu sistem akuntansi untuk 

setiap perusahaan baru dapat berfungsi apabila memenuhi unsur-unsur yang 

merupakan dasar bagi terlaksananya suatu sistem akuntansi yang memadai. 
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 Unsur-unsur dari sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney 

dan Paul John Steinbart (2003:3) terdiri dari : 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan 
melaksanakan fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomati sasi yang 
dibutuhkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyi mpan 
data tentang aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses bisnis organisasi. 
4. Software yaang dipakai untuk memproses organisas i. 
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komp uter, peralatan 

pendukung ( peripheral device) dan peralatan untuk komunikasi 
jaringan. 

 

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2000:22). Unsur- 

unsur dari sistem informasi akuntansi terdiri dari  :  

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

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

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di 

atas secarik kertas. Selain itu formulir sering pula disebut dengan istilah media, 

karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi ke dalam catatan. 

Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam 

pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Dalam sistem 

akuntansi media yang digunakan untuk merekam pertama kali data transaksi 

keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas (paper form). Berbagai 

pertimbangan utama penggunaan formulir dalam perusahaan adalah sebagai 

berikut : 
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a. Sebagai alat untuk menetapkan pertanggungjawaban dalam 

menciptakan, mencatat atau melengkapi transaksi usaha 

b. Sebagai alat untuk mentransfer informasi maupun instruksi dari satu 

bagian ke bagian lain 

c. Sebagai alat untuk mengurangi kesalahan dalam menulis atas kalimat 

yang berulang-ulang untuk formulir yang sama 

d. Sebagai alat untuk mencatat transaksi yang telah terlewat secara lengkap 

e. Sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan transaksi 

dan lain-lain baik pertanggungjawaban kepada pihak atasan maupun 

kepada kelompok pembuat rencana 

f. Sebagai alat untuk pengendalian dan pembuktian 

Dalam mendesain suatu formulir, ada beberapa prinsip dasar yang harus 

dipertimbangkan yaitu sebagai berikut: 

a. Gunakanlah sedikit mungkin kalimat-kalimat, gunakanlah kalimat-kalimat 

yang sederhana, akan tetapi jelas dan hindari kalimat-kalimat yang tidak 

perlu 

b. Pergunakan tembusan copy, untuk mempermudah pendistribusian 

informasi atau instruksi 

c. Hindari penggunaan data rangkap, hal ini mencegah kemungkinan 

penggunaan informasi yang sama untuk dua atau lebih formulir yang 

berfungsi sama 

 

 



 

 30

d. Formulir harus disusun sesederhana mungkin dan jelas. Penggunaan 

formulir yang sederhana akan mengurangi informasi yang tidak perlu dan 

mempermudah penafsiran 

e. Susunlah sebanyak mungkin formulir untuk mempermudah 

mengumpulkan berbagai transaksi ynag harus dicatat dalam perusahaan 

untuk memperlancar kegiatan, antara lain proses akuntansi 

f. Apabila diperlukan untuk tujuan pengamanan, dalam menyusun formulir 

menggunakan kode-kode tertentu agar tidak mudah dipalsukan 

g. Pergunakan kertas sebaik mungkin, kalau perlu untuk menghemat waktu 

gunakanlah kertas berkarbon untuk menciptakan tembusan 

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

besar atau terlalu kecil karena akan mempersulit pengarsipan. Perlu ada 

batasan-batasan tertentu untuk pengetikan, tulis tangan dan lain-lain 

i. Apabila formulir dibuat beberapa rangkap, maka agar mempermudah 

pendistribusian, sebaiknya masing-masing lembar dari formulir tersebut 

dibedakan warnanya 

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

mempermudah pencatatan dan pencarian kembali. 

2. Catatan 

a. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir.  
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Setelah penjurnalan barulah dilakukan posting ke rekening yang 

bersangkutan dalam buku besar. 

b. Buku besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan 

unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah 

untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula 

sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. 

c. 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. Buku besar dan buku pembantu merupakan 

catatan akuntansi akhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah 

data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku 

pembantu. Buku besar dan buku pembantu disebut juga sebagai catatan 

akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam 

buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan. 

Catatan yang efektif harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi 

b. Nomor urut tercetak pada setiap lembar catatan 
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c. Tanggal atau periode dilakukannya pencatatan harus jelas. 

3. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

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

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar 

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualannya, dan lain-lain. 

 

2.1.7 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto (2001: 37). Tujuan penyusunan 

sistem informasi akuntansi adalah  

 

a) Untuk meningkatkan kualitas informasi. 
Yaitu informasi yang tepat guna ( relevance), lengkap dan 
terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem inform asi akuntansi 
harus dengan cepat dan tepat memberikan informasi y ang 
diperlukan secara lengkap. 

b) Untuk meningkatkan kualitas internal cek/ sistem  pengendalian 
intern yaitu sistem pengendalian yang diperlukan un tuk 
mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem 
informasi akuntansi yang disusun harus juga mengand ung 
kegiatan sistem pengendalian intern. 

c) Untuk dapat menekan biaya- biaya tata usaha, ini be rarti bahwa 
biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi h arus 
seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari m anfaat yang 
diperoleh dari penyusunan Sistem Informasi Akuntans i. 

 

Sedangkan menurut James A. Hall (2001:18). Tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah : 

  
1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan ( stewardship ) manajemen.            

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen un tuk  
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mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Siste m informasi 
menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepemakai 
eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan- laporan 
yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manaje men menerima 
informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertan ggung 
jawaban. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.  
Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka 
perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan  keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari  demi hari. 
Sistem informasi menyediakan informasi bagi persona l operasi 
untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap  hari 
dengan efektif dan efisien. 

4. Informasi yang berkualitas akan memberikan infor masi yang relevan 
kepada 
pihak manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Pe ngambilan 
keputusan yang tepat dapat meningkatkan pengendalia n internal 
suatu perusahaan sehingga kegiatan operasi perusaha an dapat 
berjalan dengan lancar. 

 

2.1.8 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Marshall B. Romey dan Paul John Steinbart  (2006: 3). Fungsi 

sistem informasi akuntansi adalah : 

 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivita s- aktivitas 
yang dilaksanakan oleh organisasi, sumberdaya yang 
dipengaruhi oleh aktivitas- aktivitas tersebut dan para pelaku 
yang terlibat dlam berbagai aktivitas tersebut, aga r pihak 
manajemen, para pegawai dan pihak- pihak luar yang 
berkepentingan dapat meninjau ulang ( review ) hal- hal yang 
telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bag i pihak 
manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menj aga aset- 
aset organisasi, termasuk data organisasi untuk mem astikan 
bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akura t dan andal. 

 

 

Sedangkan menurut menurut Krismiaji  (2002 : 23). Fungsi Sistem 

informasi akuntansi adalah : 
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1. Mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan  organisasi 
bisnis secara efisien dan efektif. 

2. Menghasilkan informasi yang berguna untuk pembua tan keputusan 
3. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin  bahwa data 

transaksi bisnis dicatat dan diproses secara akurat , serta untuk 
melindungi data tersebut dan aktiva lain yang dimil iki perusahaan. 

 
 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan, Penagiha n dan 

Pembayaran. 

Untuk melindungi aktiva  perusahaan dan menjamin bahwa semua 

karyawan 

melaksanakan prosedur yang ditetapkan, diperlukan suatu pencatatan yang baik. 

Catatan yang bisa dipercaya akan menjadi sumber informasi yang dapat 

digunakan manajemen untuk memonitor operasi perusahaan. 

 Selain pencatatan, aktivitas penagihan dalam sistem informasi akuntansi 

piutang merupakan hal yang penting karena penagihan yang akurat dan tepat 

waktu dapat mempengaruhi kelancaran operasional suatu perusahaan. Aktivitas 

penagihan berkaitan dengan pembayaran, namun tidak semua penagihan 

berakhir dengan suatu pembayaran untuk itu perusahaan harus mengestimasi 

adanya piutang  tidak tertagih.  

 

2.2.1 Pengertian Pencatatan 

Pengertian pencatatan  menurut Aliminsyah dan Padji MA (2003:248) 

adalah  

(1) Pencatatan suatu transaksi atau kejadian keuang an kedalam   

pembukuan, (2) Pengalihan ( Transfer) sebagian dari saldo suatu 

rekening beban atau kerugian laba.  
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 Sedangkan menurut Marshall B. Romey dan Paul John Steinbart (2006 : 

462 “Glosarium”) adalah  : 

“Pencatatan ( record) adalah rangkaian bagian data yang secara 
logis berhubungan, yang mendeskripsikan atribut ter tentu dari suatu 
entitas, seperti seluruh data penggajian yang berhu bungan dengan 
seorang pegawai”.  

 
 

 Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan 

adalah  suatu aktivitas mencatat atas transaksi atau data keuangan yang saling 

berhubungan. Ada beberapa metode pencatatan dalam buku jurnal, buku besar 

maupun buku pembantu buku besar, yaitu : 

1. Metode tulis dengan tangan (pen-and-ink method) 

Yaitu penulisan langsung dengan tangan baik dalam bentuk buku 

maupun kartu- kartu lepas. 

2. Metode tulis dengan mesin pembukuan (machinical equipment 

method) 

Yaitu pencatatan dalam buku maupun kartu dengan menggunakan 

            mesin- mesin pembukuan.  

3. Metode tulis dengan komputer (electronic data processing) 

Yaitu pencatatan dalam formulir bersambung (continous form) 

setelah dibuatkan programnya. 

 

2.2.2 Pengertian  Penagihan 

Pengertian penagihan menurut Marshall B. Romey dan Paul John 

Steinbart (2006 : 462) adalah   : 

“Prosedur untuk memproduksi laporan bulanan bagi se rangkaian 

pelanggan dalam waktu yang berbeda.     
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Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2000:882). 

Penagihan adalah  :  

“ Proses, pembuatan, cara menagih, peringatan supay a membayar 

utang,  tuntutan supaya memenuhi janji”.  

 Dari definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan 

adalah suatu proses atau prosedur untuk memproduksi laporan bulanan dari 

hasil penagihan dari serangkaian pelanggan dalam waktu yang berbeda. Dalam 

melakukan aktivitas penagihan dari piutang usaha terdapat ancaman dalam 

pelaksanaan penagihan tersebut diantaranya yaitu  : 

1. Kegagalan untuk menagih pelanggan 

2. Kesalahan dalam penagihan 

3. Kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui 

piutang usaha 

 

2.2.3 Pengertian Pembayaran 

Pembayaran (Payment) menurut Menurut Aliminsyah dan Padji  (2003 : 

245) 

Adalah  :  

“Pelunasan utang atau pelepasan beban/kewajiban den gan 

membayar uang atau dengan harta atau jasa yang dite rima sebagai uang”.  

Sedangkan menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes (2001:478). 

Pembayaran adalah  :  

“Uang yang dibayarkan pada seorang pegawai untuk 

dilaksanakannya tugas atau pekerjaan tertentu”.  
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Dari definisi- definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran 

adalah pelunasan utang dengan membayar uang atau harta untuk pelepasan 

beban atau kewajiban.   

 

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Pencata tan, Penagihan dan 

Pembayaran. 

Dari definisi- definisi sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi pencatatan, penagihan dan pembayaran adalah : 

 

“Kumpulan dari sub- sub sistem atau komponen baik f isik maupun 
non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain 
secara harmonis di dalam suatu organisasi untuk mel aksanakan 
aktivitas  pencatatan, penagihan dan pembayaran sehingga dapat  
menyajikan informasi akuntansi”.   

 
 

2.3 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Pe ncatatan, 

Penagihan dan pembayaran (Piutang). 

Menurut  La Midjan dan Azhar Susanto (2000:186). Tujuan dari 

penyusunan sistem informasi akuntansi piutang adalah  : 

 

“Untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik ya ng secara 
terus menerus dapat memberikan informasi tentang ko ndisi calon 
debitur termasuk pengendalian atas piutang maupun k eterlambatan 
pembayarannya akan mempengaruhi likuiditas perusaha an yang 
dapat menimbulkan kerugian”. 

 

Sedangkan menurut Marshall B. Romey dan Paul John Steinbart 

(2006:192). Tujuan penyusunan Sistem informasi piutang adalah   : 

 

1. Akibat finansil dari penjualan secara kredit ial ah timbulnya 
piutang. Timbulnya piutang maupun hapusnya piutang antara 
lain karena pembayarran atas penagihan harus terjad i secara 
wajar. 
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2. Kemacetan atas piutang maupun keterlambatan 
pembayarannya akan mempengaruhi likuiditas perusaha an, 
malahan dapat menimbulkan kerugian. 

 

 

2.4 Prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi Penca tatan, Penagihan 

dan Pembayaran.  

Prosedur merupakan rangkaian langkah spesifik yang harus dilalui dalam 

siklus pemrosesan data. Prosedur dapat dilaksanakan oleh manusia 

sepenuhnya, oleh komputer sepenuhnya atau gabungan dari keduanya. 

 

2.4.1 Pengertian Prosedur 

Pengertian prosedur menurut Tata Sutarbi S (2004:18) adalah  :  

“Suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan  orang dalam 

suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menja min 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang  terjadi 

berulang- ulang” .  Sedangkan menurut Azhar (2007:264). Prosedur 

adalah  :  

“Serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan  berulang- ulang 

dengan cara yang sama” .  

 

 

 

2.4.2 Organisasi dari Fungsi Piutang 

Kegiatan dari fungsi piutang melibatkan beberapa bagian dalam 

perusahaan sejak timbulnya piutang sampai diterimanya pembayaran. Adapun 

bagian- bagian yang terlibat adalah  : 
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1. Bagian penjualan yang memegang fungsi penjualan dan merupakan awal 

timbulnya piutang 

2. Bagian administrasi piutang mencatat timbulnya dan hapusnya piutang 

3. Bagian akuntansi umum yang mencatat transaksi piutang dalam proses 

akuntansi  

4. Bagian keuangan yang melibatkan penagihan (inkaso) maupun 

penerimaan uangnya. 

2.4.3 Bentuk- Bentuk Pencatatan atas Piutang 

Bentuk – bentuk pencatatan atas piutang, tergantung pada luas 

sempitnya operasi perusahaan, jenis perusahaan, banyaknya transaksi 

penjualan secara kredit dan besar kecilnya perusahaan. Bentuk- bentuk 

pencatatan atas piutang adalah sebagai berikut  : 

1. Sistem map menunggu (watch map) atau ledgerless book keeping. 

2. Buku penjualan sekaligus berfungsi sebagai buku piutang. 

3. Digunakan satu buku besar untuk mencatat semua debitur yaitu buku 

besar piutang. 

4. Untuk setiap debitur satu buku besar. 

5. Digunakan satu buku besar untuk semua debitur disamping tiap debitur 

digunakan buku pembantu buku piutang (sub buku besar). 

6. Sistem pencatatan piutang linear. 

   

2.4.4 Prosedur Penagihan Piutang 

Menurut  La Midjan dan  Azhar Susanto (2000:190). Prosedur penagihan 

piutang secara naratif adalah sebagai berikut : 
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1. Administrasi piutang berdasarkan copi faktur atau kartu piutang jatuh 

waktu rangkap dua, yang didistribusikan sebagai berikut : 

- Asli dikirim kebagian keuangan 

-  Tembusan digunakan sebagai arsip administrasi piutang 

2. Bagian keuangan atas dasar daftar piutang membuat kuitansi- kuitansi 

penagihan rangkap dua yang kemudian dikirim kebagian inkaso. Daftar 

piutang jatuh waktu kemudian diarsip 

3. Bagian inkaso membuat daftar kuitansi perdaerah penagihan kemudian 

kuitansi (rangkap 2) berikut daftar kuitansi diserahkan kepada masing- 

masing penagih untuk melaksanakan penagihan 

4. Dalam penagihan (apabila dibayar oleh debitur) diserahkan kuitansi asli 

kepada debitur setelah pembubuhan paraf oleh debitur pada daftar 

kuitansi, membawa uang, kopi kuitansi dan daftar kuitansinya, lalu pulang 

keperusahaan untuk mempertanggungjawabkan ke bagian inkaso. Atas 

kuitansi (kopi) berikut uang hasil penagihan diserahkan ke bagian kas, 

apabila kuitansi belum dibayar daftar kuitansi disimpan dibagian inkaso 

untuk penagihan esok harinya. 

5. Kasir setelah mencocokkan jumlah uang dan kuitansi membuat bukti 

penerimaan kas rangkap tiga dan setelah dicatat pada buku kasir (kolom 

penerimaan) bukti penerimaan kas didistribusikan sebagai berikut : 

- Asli berikut kopi kuitansi kebagian akunting untuk dicatat dalam 

buku jurnal penerimaan kas/bank selanjutnya dicatat dalam buku 

besar kas dan piutang. 

- Tembusan ke satu ke administrasi piutang untuk dicatat pada 

kartu piutang sebelak kredit yang bersangkutan 
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- Tembusan kedua sebagai arsip kasir 

Kemudian semua dokumen diarsip. 

2.4.5 Prosedur Penerimaan Kas/Bank  

Penerimaan kas/bank terjadi akibat adanya suatu pembayaran. Adapun 

pro- 

sedur penyetoran uang ke bank dari hasil penerimaan uang atau cek/bilyet giro 

diuraikan secara naratif sebagai berikut  : 

• Dari hasil penerimaan uang dan cek pada hari itu, esok harinya disetor ke 

bank, oleh bank dibuatkan bukti penerimaan rangkap dua sebagai tanda 

terima dan kemudian didistribusikan sebagai berikut  :   

a) Asli dikirim ke bagian akuntansi (auditor) untuk dicatat dalam buku 

kas/bank diterima. 

b) Tembusan sebagai arsip bagian kas di bank. 

• Apabila penerimaan uang tidak langsung diterima bagian kas dan bagian 

akuntansi maka, bagian surat masuk menerima surat- surat antara lain 

surat- surat pelunasan piutang, cek dan remittance advice dicocokkan 

kemudian dibuatkan daftar penerimaan uang harian rangkap dua, 

kemudian didistribusikan sebagai berikut  : 

1. Asli bersama- sama remittance advice diserahkan kebagian 

piutang 

2. Tembusan bersama- sama dengan cek diserahkan ke kas 

 

Remittance advice adalah dokumen yang digunakan apabila pengiriman 

cek atau bilyet giro dilakukan melalui pos, dimana dalam pengiriman tersebut 
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digunakan surat pengantar sebagai pemberitahuan. Surat pemberitahuan 

tersebut yang dinamakan remittance advice. 

  

2.4.6 Formulir- Formulir yang Digunakan 

Bagian penjualan 

- Perintah pengiriman barang 

- Faktur penjualan 

- Nota penjualan kredit 

- Surat permintaan pembelian 

  Bagian penagihan 

- Daftar piutang jatuh tempo 

- Kwitansi pembayaran 

Bagian keuangan (kas) 

- Bukti kas terima 

- Bukti kas keluar 

- Bukti penyetoran bank 

- Remittance advice 

-  Bukti register kas 

- Bukti kas kecil 

Bagian akuntansi 

- Buku jurnal 

- Buku besar dan tambahan 

 

2.5 Alat Bantu Perancangan Sistem ( Tools) 
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Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alir (flowchart), diagram dan 

materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. 

Pemahaman mengenai alat- alat dokumentasi merupakan suatu kebutuhan 

apapun jenis karir yang dipilih dalam bidang akuntansi. Jenis- jenis alat bantu 

dalam perancangan sistem terdiri dari : 

1. Diagram arus data (data flow diagram – DFD), sebuah deskripsi grafis 

atas sumber dan tujuan data yang memperlihatkan arus data dalam suatu 

organisasi, proses yang dilakukan atas data tersebut, serta bagaimana 

data tersebut disimpan. 

2. Bagan alir  (flowchart) dokumen, sebuah deskripsi grafis atas arus 

dokumen dan informasi antar departemen atau bidang tanggungjawab 

dalam sebuah organisasi. 

3. Bagan alir (flowchart) sistem, sebuah deskripsi grafis atas hubungan 

antara input, pemrosesan dan output dalam sebuah sistem informasi 
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4. Bagan alir program, sebuah deskripsi grafis atas urutan pengoperasian 

logis (logical operation) yang dilakukan komputer saat menjalankan 

sebuah program. (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart dalam 

bukunya  “Accounting Information Sytem ” (2006:183). 

   

2.5.1 Diagram Aliran Data 

Diagram aliran data merupakan alat yang digunakan pada metologi 

pengembangan sistem terstruktur dan juga merupakan alat data yang cukup 

populer sekarang ini, karena dapat menggambarkan sebuah arus data di dalam  

sebuah sistem dengan struktur dan jenisnya yang digunakan dalam diagram 

aliran data. 

Banyak pendapat mengenai data aliran data diantaranya yaitu menurut 

La. Midjan dan Azhar Susanto (2000:76). Diagram aliran data adalah  :  

“Teknik pengembangan yang digunakan untuk dokumenta si 

rancangan logis dari sistem”.  

Sedangkan menurut Marshall B. Romey dan Paul John Steinbart 

(2006:184). Diagram arus data (Data flow diagram - DFD) adalah : 

 “Secara grafis mendeskripsikan arus data di dalam s ebuah 

organisasi”.  

Dari kedua definisi diatas dapat disimpilkan bahwa diagram aliran data 

yaitu teknik pengembangan yang secara grafis mendeskripsikan arus data di 

dalam suatu organisasi untuk dokumentasi rancangan logis. 

Diagram aliran data disusun dari empat elemen dasar, yaitu : 

1. Sumber dan tujuan data 
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Simbol sumber dan tujuan dalam diagram ini mewakili sebuah organisasi 

atau individu yang mengirim atau menerima data yang dipergunakan atau 

dihasilkan sistem. 

   

  Sumber dan tujuan data : orang dan organisasi yang 

mengirim 

  data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh 

  bujur sangkar. Tujuan data juga disebut sebagai kotak 

penampungan data.  

2. Arus data  

Mewakili arus data antara pemrosesan, penyimpanan serta sumber dan 

tujuan data. 

 

 

Arus data : arus data masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh 

garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. 

3. Proses transformasi 

Mewakili transformasi data. 

   

  Proses yang mentransformasi data dari masukan ke 

keluaran, diwakili oleh lingkaran. Lingkaran ini disebut pula gelembung 

(bubble).  

4. Penyimpanan data 

Adalah tempat menyimpan data baik secara permanen maupun temporer. 
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Tempat penyimpanan data diwakili oleh dua garis 

horizontal 

 

 Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart dalam bukunya  

“Accounting Information Sytem ” (2006:186-189). 

 

2.5.2 Flowchart 

Pengertian flowchart menurut James A. Hall  (2001:71)  adalah 

“Representasi grafikal dari sebuah sistem yang menj elaskan relasi 

fisik diantara entitas- entitas kuncinya” .  

Sedangkan menurut  La. Midjan dan Azhar Susanto  (2000:113).  

“ Flowchart merupakan ungkapan secara grafis urut- urutan 

proses/operasi yang harus dilakukan dalam suatu pek erjaan”.  

Dari kedua definisi diatas maka, dapat disimpulkan bahwa flowchart 

adalah ungkapan secara grafis dari sebuah sistem yang menjelaskan hubungan 

fisik diantara entitas- entitas kuncinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


