
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi  

       Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta memiliki tujuan yang 

sama yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk memperoleh laba 

yang tinggi adalah dengan menekan biaya-biaya pengeluaran dan memperbesar pemasukan 



 

melalui hasil penjualan. Disamping itu perusahaan juga harus mampu mengaktifkan dan 

mengefisienkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan. 

       Sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi yang andal ditujukan untuk 

membantu manajemen dalam mengkoordinir dan mengelola perusahaan serta menghindari 

adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan.  

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

       Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama 

lain, yang berfungsi secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan 

untuk menangani suatu yang berulang kali secara rutin terjadi. 

       Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip pengertian sistem Menurut 

Romney  dan Steinbart ( 2006 :4 ) adalah sebagai berikut :  

“ System is a set of two or more interrelated compo nents that interact to achieve a 

goal “ 

 

  

          Jadi dapat diartikan bahwa sistem adalah : 

“ Seperangkat dari dua atau lebih komponen yang ber hubungan dan saling 

mempengaruhi untuk mencapai sebuah tujuan”    

       Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan harus ada kerjasama yang 

baik dari unsur-unsur yang membentuk  sistem tersebut . 

 

2.1.2. Pengertian Informasi  

       Pengertian informasi menurut Romney dan Steinbart  ( 2006 : 5 ) adalah sebagai berikut 

: 



 

“ Information is data that have been organized and processed to provide meaning to 

a user “  

      Jadi dapat diartikan bahwa informasi adalah : 

“ Data yang telah dikelompokkan dan di proses untuk  memberikan arti kepada 

seseorang yang akan menggunakannya” 

       Dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data sedemikian rupa 

sehingga berguna bagi orang yang akan menggunakannya. 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

       Pengertian akuntansi menurut Kyeso dan weygant ( 2005 : 4 ) adalah sebagai berikut :  

“Accounting is an information system that identifie s, records and communicates 

the economic events of an organization to intereste d users“ 

       Dari bahasan diatas dapat kita ketahui bahwa :  

“ Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meng identifikasikan, merekam dan 

menghubungkan kejadian ekonomi dari sebuah organisa si yang ditimbulkan oleh 

para penggunanya “ 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

       Pada dasarnya yang diterapkan pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta 

merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan yang akan dipergunakan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu sistem informasi akuntansi harus 

diterapkan sesuai dengan aturan yang sesuai. 

       Mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi, maka perlu diterapkan secara 

konsisten suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 



 

       Setelah mengetahui pengertian sistem, informasi dan akuntansi, penulis akan menyajikan 

beberapa pengertian sistem informasi akuntansi yang di ambil dari beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

       Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart ( 2006 : 6 ) 

adalah sebagai berikut : 

“ Accounting information system is a system that col lects, records, stores and 

processes data to produce information for decision makers”  

       Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa :  

“ Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem y ang  mengumpulkan, 

merekam, menyimpan dan  memproses data untuk mengha silkan informasi untuk 

pengambilan keputusan “ 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu cara pengolahan data 

untuk menghasilkan keluaran yang berguna bagi perusahaan khususnya bagi pihak 

manajemen perusahaan dalam hal pengambilan keputusan.    

 

 

 

2.2.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

       Dilihat secara umum dari definisi diatas bahwa selain faktor manusia ada unsur-unsur lain 

yang melekat pada sistem akuntansi tersebut, adapun unsur-unsur suatu sistem akuntansi 

menurut Mulyadi  (2001;3) dalam bukunya yang berjudul “ Sistem Akuntansi “ mengemukakan 

sebagai berikut : 

“ Sistem akuntansi adalah formulir catatan yang ter diri dari jurnal, buku besar, 

dan buku besar pembantu serta laporan “. 

        Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian dari unsur-unsur sistem  akuntansi tersebut 

adalah sebagai berikut : 



 

1. 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) diatas secarik kertas.  

2. Catatan 

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data yang lainnya. Seperti telah 

disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 

b. Buku Besar 

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.  

c.    Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih 

lanjut dapat dibentuk buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar.  

3. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, 

laporan rugi laba, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, daftar 

umur piutang, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. 

Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangannya pada layar monitor 

komputer. 

 

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  

       Menurut Romney dan Steinbart  (2006:3), fungsi sistem informasi akuntansi adalah  



 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh 

organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, agar 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 bagi pihak manajemen untuk 

membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, 

termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat 

dibutuhkan, akurat dan andal.       

 

 

 

 

 

2.2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Dalam perusahaan suatu sistem informasi akuntansi itu sangat diperlukan guna 

menunjang aktifitas yang dilaksanakan untuk pihak internal perusahaan. Menurut La Midjan 

dan Azhar Susanto  (2001 ; 37 ) tujuan sistem informasi akuntansi adalah  

1) “ Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu i nformasi yang tepat guna ( 
relevance ) lengkap dan terpercaya (akurat ). Dengan kata lai n sistem 
informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat da pat memberikan 
informasi yang diperlikan secara lengkap. 

2) Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau si stem pengendalian intern , 
yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk men gamankan kekayaan 
perusahaan 

3) Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata 
usaha untuk sistem informasi akuntansi harus se-efi sien mungkin dan harus 
jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh d ari penyusunan sistem 
informasi akuntansi “ 

 
Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait satu sama lain. Peningkatan 

informasi yang diperlukan atau sistem internal cek, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat 



 

dilaksanakan apabila tanpa mempertimbangkan kenaikan biaya dapat diketahui bahwa dalam 

penyusunan suatu sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan keseimbangan antara 

manfaat dan biaya. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu biaya tidak begitu besar, 

tetapi sistem pengendalian intern atau informasi yang diperlukan cukup bisa diperhatikan. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak besar, sistem informasi akuntansi 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang tepat, serta 

meningkatkan pengendalian intern perusahaan, sehingga data akuntansi dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

2.3 Proses Produksi   

       Proses produksi adalah salah satu aktivitas yang tidak kalah pentingnya, karena proses 

produksi merupakan salah satu aktivitas yang secara langsung dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 

       Menurut Sofjan Assauri  ( 2004 : 75 ) pengertian proses adalah sebagai berikut : 

“ Proses adalah cara, metode dan teknik bagaimana s esungguhnya sumber-sumber 

( tenaga kerja, mesin,bahan dan dana ) yang ada diu bah untuk memperoleh suatu 

hasil “  

       Dalam perusahaan industri proses produksi merupakan aktivitas utama karena proses 

produksi merupakan cara bagaimana perusahaan menambah kegunaan suatu barang 

dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. 



 

       Jika produksi berjalan, dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan 

dapat memuaskan konsumen yang menggunakannya sehingga perusahaan akan 

mendapatkan kepercayaan. 

 

2.3.1 Pengertian Produksi 

       Proses produksi sangat penting dalam perusahaan industri. Dalam proses produksi 

perubahan kegunaan, bentuk, volume dari bahan baku menjadi barang jadi betul-betul harus 

diperhatikan . Untuk itu kita harus mengetahui arti dari produksi tersebut. 

       Menurut Sofjan Assauri ( 2004 : 11) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Produksi 

Dan Operasi” mendefinisikan produksi sebagai berikut : 

“ Produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau pr oses mentranformasikan 

masukan ( input  ) menjadi keluaran ( output ) ” 

      Jadi produksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan dan menambah 

kegunaan suatu masukan ( barang atau jasa ) menjadi keluaran yang sesuai dengan 

keinginan yang telah ditentukan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis proses produksi 

       Menurut Sofjan Assauri (2004:23-24) jenis-jenis proses produksi dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Proses produksi secara kelompok besar 

Dimana pengolahan dilakukan untuk suatu kelompok produk yang bervariasi dengan 

kelompok produk yang dihasilkan yang lain, terutama variasi terlihat dari bahan-bahan 

yang terbatas.  

2. Produksi terus-menerus  



 

Dimana produk dihasilkan secara terus-menerus dalam suatu pola atau rancangan 

tertentu . Umumnya sistem proses ini banyak dipergunakan untuk pengolahan bahan 

baku menjadi bahan antara atau barang setengah jadi bagi industri lainnya.  

3. Produksi massa- satu produk 

Dimana produksi dilakukan dalam jumlah banyak dan diperuntukan bagi pasar melalui 

pengadaan persediaan barang jadi, dan umumnya terdapat dalam industri pengolahan 

dan rekayasa.  

4. Produksi massa- banyak atau multi produk 

Dimana produksi dilakukan untuk suatu seri dari komponen atau artikel sangat 

bervariasi, dengan menghasilkan serangkaian produk dalam berbagai variasi. 

5. Produksi konstruksi  

Dimana produksi yang dilakukan dengan membangun suatu produk dengan 

menggunakan bahan-bahan atau barang-barang serta komponen-komponen  yang 

dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan konstruksinya.  

 

 

2.3.3 Fungsi proses produksi 

       Secara umum fungsi proses produksi terkait dengan pertanggung jawaban dalam 

pengolahan dan pentranformasian masukan ( inputs ) menjadi keluaran ( output ) berupa 

barang atau jasa yang akan dapat memberikan hasil pendapatan bagi perusahaan. Untuk 

melaksanakan fungsi tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang merupakan keterkaitan 

dan menyatu serta menyeluruh sebagai suatu sistem.  

Menurut Sofjan Assauri  (2004 : 23 ) ada empat fungsi terpenting dalam fungsi produksi 

dan operasi adalah : 

      1. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan 

masukan ( inputs ). 



 

2. Jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu 

untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses 

pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan 

produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu dan periode 

tertentu. 

4. Pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya 

kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk 

penggunaan dan pengolahan masukan ( inputs ) pada kenyataannya dapat 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Proses Pr oduksi 

       Menurut Sofjan Assauri ( 2004 : 26 ) sistem informasi akuntansi proses produksi adalah 

sebagai berikut : 

“ Sistem produksi adalah suatu keterkaitan unsur-un sur yang berbeda secara 

terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam pentransforma sian masukan menjadi 

keluaran”  

       Jadi dapat disimpulkan bahwa proses produksi terdiri dari unsur-unsur yang beraneka 

ragam serta tidak dapat dipisahkan tetapi secara bersama-sama membentuk  suatu sistem 

dalam pentranformasian untuk mencapai tujuan akhir bersama. 

   



 

2.4.1 Tujuan Sistem informasi Akuntansi Proses Prod uksi  

         Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto  ( 2001 : 216 ) dalam bukunya yang berjudul “ 

Sistem Informasi Akuntansi 1 “ Tujuan sistem informasi akuntansi proses produksi diperlukan 

untuk menangani beberapa hal yaitu sebagai berikut : 

1. Produksi mengangkut masalah perubahan bentuk yang akan menghasilkan sifat asal 

bahan, sehingga kurang ditata sistem informasi akuntansi proses produksi yang baik 

akan menyebabkan kerugian. 

2. Kurang ditatanya sistem informasi akuntansi proses produksi yang baik akan 

menyebabkan ketidakefisienan. 

3. Kurangnya desain sistem informasi akuntansi proses produksi yang memadai akan 

menyebabkan hasil produksi yang tidak akan selesai tepat pada waktunya sehingga 

mengganggu benefiditas perusahaan. 

4. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama barang dalam proses produksi, 

karena itu perlu diamankan dan dikendalikan untuk mencapai efisiensi baik hasik 

produk maupun biaya. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi proses produksi adalah 

sabagai berikut : 

1) Menghindarkan kerugian, karena perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang 

jadi akan menghilangkan sifat asal bahan baku sehingga, memudahkan terjadinya 

pencurian bahan baku. 

2) Untuk menghindari ketidakefisienan, karena proses produksi menyangkut masalah 

pemakain bahan, alat dan biaya-biaya produksi tidak langsung yang akan menentukan 

kuantitas hasil produksi dan harga pokok proses produksi. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Proses  Produksi 

       Sistem informasi akuntansi proses produksi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 



 

1. Formulir-formulir 

Dalam suatu sistem informasi akuntansi proses produksi digunakan formulir. Menurut 

la Midjan  dan Azhar Susanto  ( 2001 : 223 ) formulir-formulir yang digunakan dalam 

proses produksi adalah  sebagai berikut : 

a. Perintah produksi yaitu surat perintah yang dikeluarkan oleh PPIC kepada bagian 

pabrik untuk membuat suatu barang tertentu atau untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu pada sustu barang tertentu. 

b. Surat permintaan bahan (material requisition) yang merupakan suatu permintaan 

yang disampaikan kepada juru gudang untuk mengeluarkan bahan-bahan tertentu.  

c. Daftar keperluan bahan ( Bill of material ), merupakan daftar bahan-bahan yang 

diperlukan untuk mengerjakan suatu perintah produksi.  

d. Daftar uraian pekerjaan atau daftar untuk kerja (operation list ) ialah suatu daftar 

pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengerjakan suatu perintah produksi 

tertentu, diurutkan menurut urutan yang diperlukan dimana disebutkan jenis mesin 

atau standar peralatan lain yang harus dipergunakan. 

e. Traveler card atau route card yaitu daftar urutan kerja ( operation list ), bentuk 

khusus yang diikatkan pada barang yang dikerjakan atau pada kotak dimana 

bahan-bahan yang akan dikerjakan itu dibawa dengan maksud untuk menunjukan 

kepada para pekerja bagaimana barang yang dikerjakan itu harus dipindahkan dari 

tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain. 

2. Catatan-catatan 

a. Jurnal, untuk mencatat semua transaksi pembelian, persediaan barang 

dagangan dan penjualan  

b. Buku besar atau buku pembantu, untuk membukukan ke masing-masing 

perkiraan saldo persediaan, harga pokok penjualan, penyimpangan dari 

standar dan sebagainya. 



 

3. Prosedur-prosedur 

Prosedur dalam proses produksi, yaitu merupakan proses pengendalian produksi ( 

atas produksi sejak dikeluarkannya produksi mengikuti pelaksanaan produk 

sampai dengan produk selesai ). 

4. Alat-alat 

Yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan seperti mesin tulis 

(mesin tik), mesin hitung ( kalkulator ) dan komputer untuk menghasilkan laporan. 

5. Laporan 

Laporan yang dihasilkan oleh bagian produksi seperti laporan produksi dan 

laporan pemakaian bahan laporan ini digunakan sebagai media untuk 

mendapatkan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas proses produksi serta 

pengendalian produksi. 

2.5 Perencanaan,  Pengawasan dan Pengendalian Prose s Produksi 

       Perencanaan proses produksi merupakan kegiatan pengkoordinasian dari bahan-bahan 

yang ada dalam proses produksi. Jadi perencanaan, pengawasan dan pengendalian proses 

produksi merupakan usaha-usaha manajemen untuk menetapkan dimuka dasar-dasar dari 

arus bahan dan prosesnya, sehingga menghasilkan produk yang dibutuhkan dengan biaya 

seminim mungkin. 

 

2.5.1 Perencanaan dan Pengawasan Proses Produksi 

       Adapun yang dimaksud dengan perencanaan dan pengawasan produksi menurut Sofjan 

Assauri  ( 2004 : 125 ) adalah sebagai berikut : 

“ Perencanaan dan pengawasan produksi adalah penent uan dan penetapan 

kegiatan-kegiatan produksi yang akan dilakukan untu k mencapai tujuan perusahaan 

pabrik tersebut, dan mengawasi kegiatan pelaksanaan  dari proses dan hasil 

produksi, agar apa yang telah direncanakan dapat te rlaksana dan tujuan yang di 

harapkan dapat tercapai” 



 

       Apabila tujuan atau rencana seperti apa yang telah disebutkan diatas dapat dicapai, 

maka perusahaan dapat memperoleh hal-hal yang berikut, yaitu : 

1. Dapat membuat barang-barang atau jasa dengan biaya murah 

2. Dapat menentukan harga pokok dan harga jual dengan harga yang cukup rendah 

3. Dapat bersaing dengan kemampuan yang cukup kuat  

4. Dapat menjual barang dalam jumlah yang banyak dan sekaligus menguasai bagian 

pasar yang luas dari penjualan barang-barang atau jasanya 

5. Memperoleh keuntungan yang memang di idam-idamkan 

       Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya tujuan akhir dari suatu perusahaan 

adalah untuk memperoleh keuntungan di samping kontinuitas dan pengembangan.  

       Dengan keterangan ini dapatlah diketahui bahwa perencanaan dan pengawasan proses 

produksi merupakan usaha-usaha manajemen untuk menetapkan di muka dasar-dasar dari 

arus bahan dan prosesnya, sehingga menghasilkan produk yang dibutuhkan pada waktunya 

dengan biaya yang seminim mungkin dan mengatur serta menganalisis mengenai 

pengorgansasian bahan-bahan, mesin-mesin, peralatan, tenaga kerja dan tindakan-tindakan 

lain yang dibutuhkan.   

 

2.5.2 Pengendalian Proses Produksi 

       Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan 

produksi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi 

penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan 

dapat tercapai. Menurut Sofjan Assauri ( 2004 : 25 ) kegiatan pengendalian yang dilakukan 

dalam pelaksanaan fungsi produksi adalah : 

a) Pengendalian produksi. 



 

Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk menjamin apa yang telah ditetapkan dalam 

rencana produksi dapat terlaksana, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segara 

dikoreksi sehingga tidak menggangu pencapaian target produksi. 

b) Pengendalian persediaan. 

Kegiatan pengendalian ini ditujukan agar persediaan yang ada tidak mengalami 

kekurangan dan dapat dijaga tingkat yang optimal sehingga biaya persediaan dapat 

minimal. 

c) Pengendalian mutu. 

Kegiatan ini menjamin agar mutu produk yang dihasilkan sesui dengan standar mutu 

yang telah ditetapkan, sehingga dapat dihindari adanya ketidakpuasan dari pelanggan. 

 

d) Pengendalian biaya    

Kegiatan ini dilakukan atas beban penggunaan bahan dan waktu dari utilisasi mesin 

dan tenaga kerja atau sumber daya manusia, serta tingkat keefektifan pemanfaatanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


