
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Para ahli di bidang sistem mendefinisikan pengertian sistem itu sendiri, 

yaitu :  

 Menurut Joseph W. Wilkinson (2000:3), memberikan pengertian sistem 

sebagai berikut :  

“Sistem adalah suatu rangkaian kerja terpadu yang mempunyai satu 

sasaran atau lebih”. 

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:1), memberikan 

pengertian sistem sebagai berikut :  

“Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen–komponen yang 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan”.   

 Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:2), 

memberikan pengertian sistem sebagai berikut :  

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen 

yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan”.  

 

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut La Midjan (2001:29), memberikan pengertian sistem informasi  

sebagai berikut :  

“Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas dan alat, 
teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksudkan 
untuk menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah 
transaksi-transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan 
pemakai intern dan ekstern serta menyediakan informasi sebagai 
dasar pengambilan keputusan yang tepat”. 
 

  



 Menurut Zaki Baridwan (2000:20), memberikan pengertian sistem 

informasi sebagai berikut : 

“Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengubah atau 

memproses data menjadi informasi”. 

 Menurut Krismiaji, (2002:16) memberikan pengertian sistem informasi  

sebagai berikut :  

“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 
mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan 
cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 
mengendalikan, melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga 
sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

  

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sedangkan definisi Sistem Akuntansi sendiri menurut Howard F. Stettler 

yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2000:40) adalah : 

“Sistem Akuntansi adalah formulir-formulir, catatan -catatan,   
prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 
data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi 
pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti, pemegang saham, 
kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil 
operasi”. 

 

Pengertian Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) mendefinisikan : 

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan”. 

 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut La Midjan (2001:31) : 

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode 
yang berinteransi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi 
yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi 
keuangan.” 

 



 Dari berbagai definisi di atas dapat di jelaskan bahwa sistem akuntansi 

sangatlah penting bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis, karena 

dengan adanya sistem akuntansi akan membantu manajemen untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, sehingga manajemen 

dapat mengambil tindakan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan tersebut. 

 

2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan perusahaan adalah 

untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan dan 

kecurangan-kecurangan dalam perusahaan, sehingga dengan demikian perlunya 

tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:19) tujuan umum pengembangan sistem 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu, 

untuk memperbaiki tingkat kendala informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan cacatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Menurut La Midjan (2001:12), penyusunan sistem akuntansi mempunyai 

tujuan utama sebagai berikut :   

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna, 

lengkap, dan terpecaya. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus 

dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan 

secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal, yaitu sistem 

pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. 



Ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus 

seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan 

diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan penyusunan suatu 

sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan kualitas informasi dan atau 

pengendalian internal harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara 

manfaat dan biaya.  

 

2.4.1 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Marshall B Romney 

dan Paul John Steinbart (2004:3) terdapat beberapa unsur-unsur pokok sistem 

informasi akuntansi, antara lain : 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam pengumpulan, memproses dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung, dan peralatan-peralatan untuk komunikasi jaringan. 

 

2.4.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi utama dari sistem akuntansi menurut La Midjan (2001:4) adalah 

sebagai berikut : 

“Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan 
dapat dipercayai dan secara keseluruhan informasi akuntansi 
tersebut mengandung arti berguna”. 



Dari beberapa definisi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa data yang 

diolah oleh Sistem Informasi Akuntansi adalah bersifat keuangan. Sistem 

Informasi Akuntansi hanya terbatas pada pengolahan data yang bersifat keuangan 

saja, sehingga informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi hanya 

informasi keuangan saja. Sistem Informasi Manajemen menangani semua data 

yang masuk dalam organisasi dan menghasilkan semua informasi yang 

dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Informasi yang dihasilkan dari 

pengolahan data transaksi yang bukan bersifat keuangan. Pada organisasi kecil 

yang hanya mengolah data keuangan, Sistem Informasi Akuntansi hampir 

mewakili Sistem Informasi Manajemen, dengan kata lain Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan sub-sistem dari Sistem Informasi Manajemen juga Sistem 

Informasi Akuntansi merupakan sub-sistem dari Sistem Informasi Manajemen. 

 

2.4.3 Aktivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh sistem informasi menurut Azhar 

Susanto (2004:11-12) yaitu : 

1. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi 

akuntansi. Saat mengumpulkan data, ada beberapa cara yaitu : melalui 

formulir yang telah disiapkan. Formulir tersebut di isi data transaksi. 

Formulir yang telah di isi data tersebut berubah menjsadi dokumen sumber 

dan selanjutnya di masukkan ke dalam komputer untuk di proses lebih 

lanjut. 

a. Melalui terminal 

Ada beberapa jenis terminal di lihat dari lokasinya seperti : 

• Terminal yang ada di perusahaan on-line dengan pusat komputer 

dengan menggunakan kabel koaksial atau serat fiber optik. 

• Terminal yang berada di luar perusahaan dan dihubungkan melalui 

telepon atau VSAT (Veri Small Apetur Terminal) misalkan 

terminal ATM, terminal kartu debet. 



• Terminal yang berada diluar perusahaan dihubungkan ke 

perusahaan melalui fasilitas internet misalkan transaksi jual beli 

melalui e-commerce dan m-commerce. 

2. Mengolah data transaksi tersebut. 

Data yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem informasi 

akuntansi biasanya mengalami serangkaian pengolahan data secara batch 

maupun on-line agar bisa menjadi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. 

Data di simpan dalam berbagai cara penyimpanan data. Data di simpan 

secara berurutan, secara acak, dengan menggunakan rumus tertentu dan 

berurutan yang di indek. Apapun teknik yang dilakukan dalam 

penyimpanan data tujuan utamanya agar data dapat diakses dengan cepat 

sehingga informasi dapat diperoleh pada saat diperlukan. 

4. Memberi pengambil keputusan manajemen informasi yang mereka 

perlukan. 

Informasi biasanya disajikan dalam bentuk laporan atau bila format yang 

diinginkan berubah-ubah maka harus disediakan suatu fasilitas untuk 

mencari data dan membuat laporan dengan format yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka sendiri saat ini. 

5. Mengontrol semua proses yang terjadi 

Pengontrolan dilakukan sejak data dikumpulkan kemudian dimasukan dan 

disimpan untuk diproses sehingga salah satu fungsi penting dari sistem 

informasi adalah untuk mengamankan data sehingga informasi yang akurat 

dapat dihasilkan. 

 

2.4.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis, setiap perusahaan menerapkan 

sebagai alat komunikasi. Secara klasik akuntansi merupakan proses pencatatan, 

pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan, dan kegiatan transaksi perusahaan. 

(Krismiaji, 2004:20). Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan 



laporan keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan suatu informasi, sistem 

informasi yang berbasis pada komputer sekarang dikenal dengan istilah sistem 

informasi akuntansi. 

Menurut Krismiaji (2004:4) memiliki pengertian Sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

“sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses 

data dan transaksi  guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis “. 

 

Menurut Barry E. Cushing (2003:3) yang dikutif oleh Zaki Baridwan  

memiliki pengertian Sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

“Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat sumber daya 
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang di bangun untuk 
menyajikan informasi keuangan yang di peroleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan data keuangan.” 

 
 Menurut Zaki Baridwan (2000:140) Informasi akuntansi dihasilkan oleh 

sistem informasi akuntansi yang terstruktur yang memenuhi fungsi : 

a. Keabsahan formal yaitu telah melalui prosedur pembuatan dan 

pengumpulan data yang benar. 

b. Keabsahan materil yaitu telah mewakili suatu transaksi keuangan yang 

terjadi dan benar pula. 

 

2.4.5 Kebaikan Dan Kelemahan Penyusunan Sistem Akuntansi 

Menurut Zaki Baridwan (2001:140), apabila sistem akuntansi disusun 

oleh pihak intern perusahaan : 

Kebaikannya : 

1. Biaya penyusunan sistem akuntansi akan murah, cukup mendapat gaji tetap. 

2. Petugas intern mengetahui secara pasti permasalahan perusahaan. 

Kelemahannya : 

1. Badan intern tidak bebas untuk mengungkap semua permasalahan yang 

menyangkut pimpinan. Penyusunan tidak bisa independen sehingga sistem 



mungkin hanya baik bagi pihak tertentu tapi kurang bagi perusahaan atau 

pihak-pihak lain. 

2. Lingkup kerja dan pengalaman terbatas hanya pada perusahaan dimana yang 

bersangkutan bekerja, sehingga kemampuan cara penyelesaian masalah 

terbatas dan tidak memiliki bahan pembanding yaitu perusahaan lain yang 

sejenis. 

Apabila disusun oleh pihak ekstern dari luar perusahaan : 

Kebaikannya : 

1. Pihak luar tersebut bebas mengungkap semua permasalahan yang ada diluar 

perusahaan termasuk masalah pimpinan, karena pihak luar independen, maka 

sistem yang mendukung semua pihak lebih dapat dikerapkan. 

2. Pihak luar memiliki pengalaman yang cukup banyak bagi dengan perusahaan 

sejenis dengan tipe yang sama sehingga memiliki bahan pembanding. 

Kelemahannya : 

1. Biaya penyusunan biasanya mahal. 

2. Kurang menguasai permasalahan intern perusahaan disebabkan keterbatasan 

waktu. 

3. Resiko mendapat konsultan yang tidak berpengalaman dalam menangani 

permasalah sejenis. 

 

2.4.6 Hubungan Sistem Akuntansi dengan Sistem Pengendalian Intern 

Sistem akuntansi serta berbagai metode prosedur yang berlaku, harus 

mendukung terciptanya kegiatan sistem pengendalian intern. Akan tetapi sering 

tejadi pada suatu perusahaan yang telah memiliki sistem akuntansi manual dan 

telah dijalankan, tetapi berbagai kegiatan sistem pengendalian intern, antara lain 

lain internal cek dan lain-lain secara formil dan material tidak dilaksanakan secara 

sempurna sehingga laporan berkala yang diterbitkan secara produk sistem 

akuntansi tidak terkendali dan tidak dapat diuji kebenarannya. 

Dipihak lain sistem pengendalian intern yang dijalankan harus ditunjang 

oleh sistem akuntansi yang baik agar sistem pengendalian intern dapat mencapai 

sasaran antara lain mengamankan kekayaan perusahaan, mengujin ketelitian data 



akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan perusahaan. Agar hal ini dapat 

tercapai, maka perlu didukung oleh pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan 

yang baik. 

 

2.4.7 Unsur-Unsur Pendukung Pengolahan Transaksi Akuntansi 

Menurut Azhar Susanto (2004:51), unsur-unsur pendukung pengelolaan      

transaksi akuntansi adalah: 

1. Organisasi 

Organisasi di dalam siklus pengolahan transaksi memegang peranan penting 

dan sebagai dasar terciptanya : 

• Pengendalian akuntansi 

• Penetapan susunan rekening 

• Pengolahan data akuntansi 

2. Siklus Dan Pengolahan Data 

Kombinasi dan sistem pengolahan transaksi akuntansi meliputi jaringan 

yang kompleks berupa, saling ketergantungan operasi secara fisik dan 

pengolahan dokumen. Dokumen dan arus data atau informasi operasi secara 

fisik misalnya, penerimaan barang, pengolahan dokumen berupa, laporan 

penerimaan barang, pencatatan utang yang bersumber dari faktur pembelian, 

penciptaan informasi berupa penambahan barang dan utang sampai kepada 

pimpinan untuk perencanaan dan pengendalian. 

Suatu jaringan transaksi berisi pengolahan transaksi dan apabila 

diperhatikan kerangka pengolahan transaksi tersebut berdasarkan pada suatu 

siklus yaitu pengolahan transaski dan terdiri dari suatu kelompok dari satu 

atau lebih transaksi. 

Adapun siklu-siklus tersebut menurut Azhar Susanto (2004:30) yaitu : 

1) Siklus pendapatan, meliputi peristiwa yang berhubungan dengan penjualan 

barang dan jasa dan pengumpulan jumlah tagihan yang telah jatuh waktu. 



2) Siklus pengeluaran, meliputi peristiwa yang berhubungan dengan 

pembelian barang dan jasa dan pembayaran atas jumlah utang yang jatuh 

waktu. 

3) Siklus perubahan, yang menggambarkan peristiwa perubahan bentuk 

antara lain dari bahan baku menjadi hasil selesai berikut dampak yang 

timbul atas sistem biaya dan sistem upah. 

4) Siklus sumber manajemen, meliputi peristiwa yang berhubungan dengan 

manajemen dan kontrol sejumlah sumber sebagai investasi antara lain dana 

dan aktiva tetap. 

5) Siklus buku besar dan laporan keuangan, yang meliputi transaksi keuangan 

dan berbagai jurnalkoreksi sebagai arus dari siklus akuntansi. 

Metode pengolahan data Azhar Susanto (2004:30) yaitu : 

a. Manual, berupa pen-and-ink clerical system 

b. EDP sistem, terdiri dari : 

1) Metode batch dengan menggunakan satu komputer. 

2) Metode on-line menggunakan jaringan dari pengolahan dan 

terminal dari berbagai komputer. 

3. Dokumen Dasar 

Berbagai dokumen di dalam perusahaan yang terdiri dari formulir : 

1) Otorisasi atas operasi fisik misalnya, order penjualan merupakan otorisasi 

pengiriman barang ke konsumen. 

2) Memantau arus fisik misalnya, order penjualan dapat memantau 

penyerahan barang dari gudang kwe bagian pengiriman. 

3) Reflek akuntabilitas pengambilan tindakan misalnya, faktur penjualan 

melibatkan bahwa telah di uji kebenarannya. 

4) Memelihara pemuktahiran dan kelengkapan “data base” misalnya, faktur 

penjualan di gunakan untuk pemuktahiran persediaan dan catatan piutang. 

5) Mempersiapkan data yang di perlukan untuk keluaran misalnya, data 

dalam order penjualan di gunakan untuk mempersiapkan faktur penjualan 

dan ikhtisar penjualan. 



Ada dua data dalam formulir yaitu data konstan yang telah tercetak pada 

formulir dan data variabel yang di isi kemudian, sehingga setelah di isi 

formulir menjadi catatan atau dokumen dasar. Empat unsur pokok pada 

formulir yaitu : 

a. Pengenalan, berarti formulir harus dapat menjelaskan nama untuk 

transaksi apa dipergunakannya formulir tersebut. 

b. Instruksi, akan termuat dalam formulir tersebut berupa transaksi apa yang 

akan dikerjakan dan di wakili oleh formulir tersebut. 

c. Isi utama, berupa penjelasan-penjelasan mengenai transaksi yang akan 

dilaksanakan. 

d.  Kesimpulan, berisi kesimpulan dari transaksi dan formulir tersebut. 

4. Jurnal dan Register 

Jurnal dan register merupakan pencatatan akuntansi secara umum dan 

mengikhtisarkan transaksi keuangan sebelum pengolahan lebih lanjut 

menyangkut pendebetan dan pengkreditan posting. 

5. Buku Besar dan Arsip 

Buku besar merupakan pencatatan akuntansi secara resmi, 

mengikhtisarkan status dari rekening keuangan. Arsip merupakan 

pembendaharaan data yang meliputi semua data base dalam perusahaan. Data 

disimpan dalam arsip sampai pada saatnya untuk mengolah transaksi. Adapun 

file-file tersebut, yaitu : 

• Arsip utama, berisi data pokok yang meliputi catatan bentuk dan aktivitas 

perusahaan 

• Arsip transaksi, berisi catatan-catatan sementara yang berhubungan 

transaksi spesifik. 

• Arsip referensi, berisi data sering dalam bentuk tabulasi atau angka untuk 

digunakan dalam pengolahan transaksi. 

• Arsip sejarah, berisi data mengenai sejarah suatu transaksi. 

Pembagian lain mengenai arsip menurut Gordon B. Davis (2001;103) yaitu : 

• Master file, merupakan informasi tetap dari pada suatu kesatuan. Berisi 

identifikasi, sejarah, informasi statistik. 



• Transaction file, berisi koleksi catatan aktivitas dari organisasi berasal dari 

proses transaksi dan persiapan dokumen transaksi. 

• Report file, berupa file yang dikembangkan untuk menghasilkan laporan. 

Ada tiga metode struktur dari arsip yaitu : 

• Sequential files, diorganisir secara berurutan. 

• Indexed sequential file, dapat diperoleh dengan segera secara indek. 

• Random file, dapat dikeluarkan secara random. 

6. Susunan Rekening 

Kode berbentuk angka atau huruf merupakan titik penting dalam 

mengefesiensikan dan mengefektifkan penyimpanan data. Langkah yang 

penting dalam mengembangkan data base adalah membagi dalam kode-kode 

yang sesuai data transaksi dan berbagai aspek dari operasi usaha. 

Pengklasifikasian kode dalam susunan rekening adalah suatu tindakan 

mengkelompokan dalam klas-klas dan dalam hubungan dengan sistem 

informasi akuntansi. Transasksi akuntansi harus diklasifikasikan dan diberi 

kode sebelum dicatat dalam buku besar dan buku tambahan. 

Kode rekening menggambarkan struktur keuangan dalam perusahaan. 

Sistem pengkodean bukan hanya untuk susunan rekening buku besar dan buku 

tambahan saja tetapi juga digunakan untuk berbagai kepentingan data lainnya. 

Jenis-jenis kode yaitu : 

• Sistem kode berurutan 

• Sistem kode blok 

• Sistem kode grup 

7. Audit Trial 

Merupakan seperangkat dari lingkaran siklus dan terbentuk dari unsur-

unsur pengolahan transaksi kuncisehingga audit trial menyajikan alur utama 

dari dokumen dasar melalui jurnal dan buku besar diikhtisarkan secara total di 

dalam laporan keuangan dan laporan lainnya. 

Audit trial dapat berbentuk : 

• Deteksi atas kesalahan-kesalahan yang akan dikoreksi. 

• Kebutuhan akan konfirmasi 



• Arsip yang harus direkontruksi 

8. Pengendalian Akuntansi Dan Ukuran Pengamanan 

Setiap transaksi yang layak memerlukan berbagai bentuk  pengendalian 

akuntansindan ukuran pengamannya. Pengendalian dapat dilaksanakan 

melalui pembagian susunan rekening, rekening pengendalian, audit trial, 

metode pengolahan ‘one write” dan penggunaan rangkap dokumen. Juga 

pengendalian dapat dibantu oleh dokumen yang cukup di dalam : 

• Prosedur manual 

• Wewenang dan tanggung jawab. 

 

2.2.8  Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi 

dengan sistem pengendalian internal, keduanya harus berjalan bersama-sama 

dalam suatu perusahaan. Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah 

melaksanakan sistem informasi akuntansi yang baik tanpa memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik pula, karena salah satu tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah meningkatkan sistem pengendalian internal. 

 Pengendalian intern sangatlah penting bagi suatu perusahaan terutama 

dalam menjaga harta milik perusahaan.  Adapun pengertian sistem pengendalian 

intern menurut beberapa ahli, yaitu : 

 Menurut AICPA (American Institute Certifed Public Accountant), yang 

diterjemahkan oleh La Midjan (2001:36) adalah sebagai berikut : 

“Meliputi struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-
tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang 
dimaksud untuk mengamankan hartanya, menguji ketelitian dan 
kebenaran data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasinya 
serta mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
telah digariskan oleh pimpinan perusahaan”. 

  
 
 
 
 
 
 



Menurut Mulyadi (2001:163), berpendapat bahwa : 

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen”. 

 
 Menurut Krismiaji (2002:218), berpendapat bahwa : 

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau  
melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 
dipercayai, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya 
kebijakan manajemen”. 
 

 Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi dan tindakan yang saling 

terkoordinasi untuk melaksanakan tujuan sistem pengendalian internal. 

Tabel 2.1 

Komponen Model Pengendalian Intern 

Komponen Deskripsi 

Lingkungan Pengendalian Tulang punggung sebuah perusahaan adalah 
karyawan–meliputi atribut individu, seperti 
intergritas, nilai etika, dan kompetensi–dan 
lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. 
Mereka merupakan mesin penggerak organisasi 
dan merupakan fondasi untuk komponen lainnya. 

Aktivitas Pengendalian Perusahaan harus menetapkan prosedur dan 
kebijakan pengendalian dan melaksanakannya, 
untuk membantu menjamin bahwa manajemen 
dapat menetapkan tindakan–tindakan yang 
diperlukan untuk menghadapi ancaman yang 
muncul, sehingga tujuan organisasi dapat 
dipercaya secara efektif. 

Perhitungan Risiko Organisasi harus menyadari dan waspada 
terhadap berbagai risiko yang dihadapinya. Oleh 
karena itu, perusahaan harus menetapkan 
serangkaian tujuan, yang terintergrasi dengan 
kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, 
keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga 
organisasi  dapat beroperasi sebagaimana 
mestinya. Organisasi harus pula menetapkan 
mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, 
dan mengelola risiko-risiko terkait. 



Informasi dan Komunikasi Sistem informasi dan komunikasi mengitari 
kegiatan pengawasan. Sistem tersebut 
memungkinkan karyawan organisasi untuk 
memperoleh dan menukar informasi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan 
mengendalikan kegiatan organisasi. 

Pemantauan Seluruh proses bisnis harus dipantau, dan 
dilakukan modifikasi seperlunya. Dengan cara 
ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu 
berubah jika kondisinya menghendaki perubahan. 

Sumber : Krismiaji (2002:223) 

 

2.2.9  Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

 Pada dasarnya Sistem Pengendalian Internal mempunyai tujuan, menurut 

COSO (2002:222)  yang dikutip oleh Krismiaji tujuan sistem pengendalian 

internal, yaitu : 

a. Efisiensi dan efektivitas operasi 

Dengan digunaknnya berbagai metode dan prosedur pengendalian biaya 

melalui penyusunan anggaran, biaya standar, anggaran dan biaya standar 

tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya dengan 

tujuan akhir menciptakan efesiensi. 

b. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya 

Informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan manajemen yang 

berisi informasi akuntansi manajemen harus dapat dipercaya, tidak 

menyesatkan dan dapar diuji kebenarannya. 

c. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

Kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dan 

kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga 

merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. 

 
Menurut Mulyadi (2001:163) tujuan sistem pengendalian intern, yaitu : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 



3. Mendorong efesiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen 

Menurut Zaki Baridwan (2000:13) tujuan sistem pengendalian intern, 

yaitu : 

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

3. Memajukan efesiensi dalam operasi 

4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

 

2.2.10  Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:164-172) mengemukakan bahwa unsur pokok 

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsionaal secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksanya setiap transaksi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

dicipatakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanannya. 

 



4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakanya. 

Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendaliaan internal yang paling 

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

pengendaliaan yang lain dapat dikurangi, dan perusahaan tetap mampu 

menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 

 

2.5 Gaji dan Upah 

2.3.1 Pengertian gaji dan upah 

Ada banyak pendapat mengenai gaji dan upah menurut para ahli, menurut 

Mulyadi (2001:373) mengemukakan bahwa : 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer 
yang dibayarkan secara tetap perbulan. Sedangkan, upah umumnya 
merupakan pembayaran jasa atas penyerahan jasa yang dilakukan 
oleh karyawan pelaksana (buruh)”. 
 

 Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto (2001:239) mengemukakan 

bahwa: 

“Upah adalah sejumlah uang yang diterima buruh sepadan dengan 

prestasi kerjanya yang telah diberikan kepada perusahaan”.  

Dari pendapat kedua ahli diatas dapat diuraikan mengenai gaji dan upah 

yaitu gaji merupakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dibayarkan secara 

tetap setiap bulannya menurut tingkatan, jenjang, jabatannya, sedangkan upah 

adalah merupakan sejumlah uang yang diterima atas jasa yang dilakukan oleh 

karyawan sesuai dengan hasil pekerjaannya berdasarkan lamanya ia bekerja atau 

jumlah satuan produk yang dihasilkannya. 

 

 

 

 



2.3.2 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

Gaji dan upah merupakan hal yang penting dan sensitif bagi karyawan 

sebab menyangkut kepentingannya. Secara langsung terhadap karyawan akan 

mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan, gaji dan upah 

merupakan bagian yang vital dalam unsur biaya produksi yang mempunyai 

jumlah material sehingga perlu ditekankan agar tujuan efisiensi tercapai. 

 Oleh karena itu, akuntansi penggajian dan pengupahan perlu 

diselenggarakan dalam suatu sistem informasi akuntansi yang baik karena 

penggajian dan pengupahan merupakan pos yang rawan dalam suatu perusahaan 

karena pada pos ini mudah terjadi kecurangan. 

 Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada dasarnya 

bertujuan menyediakan informasi mengenai karyawan dan besarnya gaji yang 

dibayarkan kepada karyawan. Bagi manajemen, dimana informasi ini dapat 

membantu manajemen dalam mengelola perusahaan. 

 Adapun prosedur akuntansi yang terdapat dalam pengolahan gaji dan upah 

menurut Mulyadi (2001:385-386), yaitu : 

1. Prosedur Pencatatan waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan 

waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. 

2. Prosedur Pencatatan waktu kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja dip[erlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi 

produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau 

pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

3. Prosedur Pembuatan daftar Gaji Dan Upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah karyawan. Data 

yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, 

dan daftar gaji. 



4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji Dan Upah 

Dalam posedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manafaat 

tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 

5. Prosedur pembuatan Bukti Kas Keluar 

Fungsi pembuatan bukti kas keluar menerbitkan bukti kas keluar yang 

memberi otorisasi kepada fungsi pembayaran gaji dan upah untuk 

membayarkan gaji dan upah kepada karyawan. 

6. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi 

keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah.  

 

2.3.3 Fungsi yang Terlibat Dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Organisasi intern merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan dalam 

usaha untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, oleh sebab itu diperlukan 

adanya pemisahan fungsi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian karyawan 

serta serangkaian tugas masing-masing. 

 Menurut Mulyadi (2001:386-389), mengemukakan gambaran mengenai 

organisasi yang terkait dalam sistem pengendalian, yaitu : 

1. Bagian kepegawaian 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat pegawai baru, menyeleksi calon 

karyawan, menentukan penetapan karyawan, membuat surat keputusan gaji 

karyawan, membuat surat keputusan tarif gaji dan memberhentikan karyawan. 

2. Bagian pencatatan waktu 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. 

 

 

 



3. Bagian pembuat daftar gaji 

Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi 

beban selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 

4. Bagian akuntansi 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan 

menguangkan cek tersebut ke bank. 

5. Fungsi Keuangan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran gaji dan upah. 

Uang tersebut dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah setiap karyawan 

untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan berhak. 

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi intern bagian gaji 

adalah dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi atau antara fungsi yang satu 

dengan yang lainnya. Karena hal itu untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan 

atau kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi di dalam organisasi. 

 
2.3.4 Dokumen, Pencatatan, Dan Pelaporan Gaji 

A. Dokumen  

Di dalam prosedur penggajian dan pengupahan dokumen yang digunakan 

dalam sistem infomasi akuntansi penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi 

(2001:374-379), yaitu : 

1. Dokumen Pendukung Perubahan gaji dan Upah 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat 

keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

2. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan di perusahaan. 

3. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan mencatatan waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja 

langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 



4. Daftar Gaji Dan Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa Pph pasal 21, utang karyawan, iuran untuk 

organisasi karyawan. 

5. Rekap Daftar Gaji Dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. 

6. Surat pernyataan Gaji Dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. 

7. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji dan upah.  

8. Bukti Kas Keluar 

Dokumenini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji 

dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

 

B. Pencatatan  

Catatan akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi (2001:382) pencatatan 

gaji dan upah, yaitu : 

1. Jurnal umum 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk mencatat 

distribusi tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. 

2. Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

 

 

 



3. Kartu Biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan 

biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber 

informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. 

4. Kartu Penghasilan Karyawan  

Catatan ini digunakan untuk mencatata penghasilan dan berbagai potongannya 

yang diterima oleh setiap karyawan. 

 

C. Pelaporan Gaji Dan Upah 

Menurut Zaki Baridwan (2000:224) dalam penyusunan formulir dan 

pelaporan yang digunakan, yaitu : 

1. Daftar Gaji dan Check Register 

Daftar gaji merupakan daftar yang menunjikkan perhitungan gaji dan upah 

masing-masing karyawan selama periode tertentu. 

2. Cek Gaji Atau Amplop Gaji 

Cek gaji dibuat bila pembayaran gaji yang menggunakan cek, tetapi bila gaji 

dibayar uang tunai maka digunakan amplop gaji. 

3. Laporan Gaji karyawan 

Merupakan formulir yang berisi data gaji kotor dan potongan-potongan serta 

gaji bersih. 

4. Catatan gaji Karyawan 

Merupakan catatan yang menunjukkan kumpulan gaji dan upah karyawan 

selama periode tertentu, bulan atau triwulan. 

 

2.3.5 Metode Penyusunan Daftar Gaji Dan Upah  

Daftar gaji yang berfungsi juga sebagai jurnal gaji dapat disusun dengan 

tiga cara seperti yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan (2001:225-227), yaitu : 

1. Metode Tangan 

• Langkah Persiapan 

Bagian gaji dan upah menerima catatan dan waktu hadir dan waktu kerja 

dari pencatatan waktu. 



• Langkah Penyusunan 

Bagian gaji dan upah mencatat nama pegawai, nomor kartu hadir dan jam 

kerja dalam daftar gaji. Sumber datanya adalah catatan waktu hadir. 

2. Posting Langsung Dengan Mesin 

Data gaji dan upah langsung dicatat dalam cek gaji dan laporan gaji karyawan, 

sedangkan formulir lainnya diletakkan dibawah cek gaji. 

3. Metode Ledgerless 

Cek gaji dibuat rangkap empat, dimana tembusannya digunakan untuk 

berbagai macam tujuan. 

 


